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, .. Visa a presente monografia analisar, atrav~s de um 

j" estudo de caso, o papel estratégico desempenha-do pelos recur-

sos humanos na renovação organizacional do Correio brasileiro. 

A partir de uma ligeira retrospectiva sobre a ori-

gem e evolução da administração postal no Brasil, são revistas 

as diferentes tentativas de modernização adotada~ pelo antigo 

Departamento de Correios e Tel~grafos (DCT) e a atual Empresa 

Brasileira de Correios e Tel~grafos (ECT) enfatizando, particu 

larmente, a redefinição das políticas de pessoal como importa~ 

te fator na renovaçao organizacional e na construção de uma no 

va imagem da Empresa. 

Na revis~o da literatura procura-se relacionar as 

~, vari~veis desenvolvimento, administração para o desenvolvimen-
'. 

to', "desenvolvimento administrativo com o processo de dcsenvol 

vimento de recursos humanos. 

A seguir, busca-se identificar as diversificadas 

maneiras que o Correio utilizou a fim de transformar o arcaico 

DCT na moderna ECT. O desenvolvimento de um programa sistemi-

tico de treinaJllento, no qt12l são utilizados desde um corpo de 

volunt5rios at6 importantes entidades de assist~ncia nacional 

e in te rnac ional , possibili tou ao Correio cap.:1ci tal' seus recursos hlll1l;U10S, 

colocando-os ~ altura do perfil exigida pela nova postllra em-

:~ pres~! ri aI. 
(~ 
j 

, 'l---
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Dada a amplitude do tema, o cerne do trabalho con

centra-se no papel representado pelos recursos humanos na reno 

vaçao da ECT, tendo corno variável básica o treinamento de pes

soal. 

A principal conclusão desta monografia repousa no 

fato de que a ECT conta, hoje,com o mesmo n6mcro de servidores 

que possuía há dez anos atrás, mas houve uma renovação nos se! 

viços por ela prestados, donde pode-se inferir que a càpacita

çao dos recursos humanos, juntamente com as mudanças tecnol6g! 

cas e estruturais e com a colocação das tarifas a nível comer

cial, representou um importante papel na renovação administra 

tiva dos Correios. 
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CAPfTULO I - INTRODUÇÃO 

A busca por melhores índices de efic~cia e efici~n 

cia na administração púb lica tem levado os paí,ses em desenvol

vimento a se empenharem em programas de modernização, envolve~ 

do reformas de estrutura e esforços paralelos de modificação 

de atitudes e comportamentos nas organizações governamentais. 

A modernização organizacional tem sido alvo da 

preocupaçao tanto dos que se envolvem na prática quanto dos que 

. se dedicam ao estudo da Administração. A preocupação dos estu 

diosos é fac i lmente consta t~vel .na li terat ura, onde o prob lema 

é referido sob uma variedade de nomes - inovação, renovação,r~ 

forma administrativa, desenvolvjmento organizacional, entre ou 

tros. 

No terreno da.pr~tica, inúmeros t~m sid~ os ~sfor-

ços de modernização org::mi 7.Çlcional. Diz lVahrlich que a "Lei 

de Reajustamento" de 1936, decorrente da criação do Conselho 

Federal do Serviço Público Civil, ou a implantação do DASP, em 

1938, quando a reforma aparece como um movimento planejado e 

com base doutrin~ria definida, são marcos utilizados por mui

tos autores como início do processo de reforma Administrati-

va (1). Mas, prossegue Wahrlich, as iniciativas re formis t as 

datam do Governo Provis6rio, chefiado por Getúlio Vargas e ins 

talado em 03 de novembro de 1930, e sua origem mais remota p~ 

de ser identificada na plataforma da Aliança Liberal, de onde 

aquela autora extrai o seguinte trecho: 

o p/tobte.ma do 6uncioHafi.6mo, rlO B'La..6i.t, ".6Ó :te/Lã. .60 
.t u ç_ ã o q Li a. Jl d o ,5 e. p /t o C c. d C,,'l a. J1. <?_ cf (l. ç â o do .6 q Li a. d)w .6 C x-=-

(1) Walvuic.h, Bea:trJz ~1. dt?o Sou.za. O GOt!(?)UlC P/tOV.L5Ú/tio de. 1930 c. a lt('.~C'L 
ma Admtll-t-6:t!U"!tLva, Retl {s1'"a de. Ad))iiJ~{.~t.'L(l.C(1Ó rúbttca_, v. 9, H.I, jal~t.7 
ma/t. 19 75, p. 5. 
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ce~~ivo~, o que ~e~~ 65cil, deixando-~e de p~een
che~ o~ ca~go6 inicia~~, ~ medida que vaga~em. 

P~ovid~ncia indi~pen~~vel tamb~m ~ a nao de
c~etaçao de novo~ p06t06 bu~oc~~tic06, du~ante ai 
gum tempo, ainda me~mo que o c~e6cimento natu~al 
do~ 6e~viç06 p~blic06 exija a in~tituiçao de Ou
t~o~ depa~tament06, n06 quai6 pode~ao ~e~ ap~ovei
tado6 06 emp~egado6 em exce660 na~' ~epa~tiç~e~ 
atu.ai~. 

Com a economia ~e~ultante, que~ do~ co~te~ au 
tom~LLco~, que a ningu~1i1 pfLejudicafL~, quefL da im
po~~ibilidade de cfLiaçao de cafLg06 no~o~, podefL5 
o GovefLl1O ifL melho~ando, paulatinamente, a fLemune
~aÇao do~ ~eu~ ~efLvidofLe6, ~em ~ac~i6Zcio~ pafLa o 
e~ã.~io. 

MajofLando-lhe~, de~~e modo, o~ venciment06 e 
ce~caHdo-o~ de gaJwntia6 de e6tabilidade e de jU6-
tiça na6 pfLomoç~e6 e na aplicaçao do~ di6po~itivo6 
~egulamenta~e~, tefL~ o PaZ6 ° di~eito de exigi~ 
maiofL ~endimento da~ atividade~ e aptid~e~ d06 fLe6 
pectivo6 6uncion5fLi06, que entao, ~im, nao deixa~ 
~ao de 6e con6ag~afL exclu~ivamente ao ~efLviço p~-
blico, de~apafLecida a l1ece66idade de exe~cefL ou 
t~o~ mi6te~e6, 60fLa a~ hOfLa6 de expediente, como 
agofLa, nao fLafLo, acontece, pOfL 60~ça da~ di6iculda 
de6 com que lutam. (2) -

Essas palavras da plataforma polftica de 1930 resu 

miam as id5ias centrais de Vargas, consideradas demasiado avan 

çadas para a 5poca,e ji definiam como objetivo final, segundo 

Wahrlich, o que hoje pode ser compreendido como dignificação e 

profissionalização_da função pública (3). 

Desde o Programa de Metas e Bases para Ação do Go

verno, de 1970, os planos nacionais de desenvolvimento denotam 

uma preocupação constante com a modernização administrativa e 

com a capacitação de recursos humanos nas organizações govern! 

mentais. 

(2) VaJLga.6, Ge.túUo. A Nova PoúUca do oh..af>.LL .... 1, p. 33-34 (VÚCLLfL60 
de 03.01.1930, na Ef>pfanada do ~.tcfc.:;~o de Janei-'w) a)-1LLd Wa1Utti.ch, 
op.ut.., pp. 5-6. 

(3) Idcm, p. 6. 
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o Serviço de Correios e Telégrafos tem sido urna 

das áreas de aparato governamental onde se têm realizado impo! 

tantes esforços de modernização com vistas a aumentar a efici

ência e a eficácia da administração pública. O apoio e o inte 

resse do governo, consubstanciados no elevado volume de recur

sos investidos nesse serviço, atestam o reconhecimento da im 

port~ncia do Correio corno fator de desenvolvimento e integra

çao. 

Através de urna rede que abrange todos os. 

pios brasileiros, o Correio realiza em condições mais 

cas de rapidez, regularidade e segurança o transporte 

tribuição de correspondência, bens e valores. 

municÍ-
- . economl 

e a dis-

Dessa forma, o Correio atua tanto corno fator de 

unidade nacional, quanto corno um meio de administração e de co 

municações com o Exterior. E através do Correio que as autorl 

dades podem manter contato com os lugares mais longínquos, o~ 

de o deslocamento de pessoal é impossível ou difícil. O Correio 

facilita o processo de arrecadação de taxas e impostos e perml 

te, muitas vezes, o cumprimento dos deveres cívicos por parte 

dos cidadãos. 

Corno empre.sa prestadora de serviços, o Correio -e 

um agente direto do desenvolvimento econ6mico, urna vez que ele 

facilita os interc~mbios comerciais, permitindo a divulgação 

da publicidade, o encaminhamento de mercadorias, o pagamento 

de compras etc. O Correio torna possivel um maior desenvolvi

mento do comércio internacional, facilitando as importações e 

exportações de mercadorias. 

O Correio permite uma comunicação mais fácil com 

países estrangeiros, com as organizações internacionais e com 

suas representações diplomáticas no Exterior. 
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o Correio desempenha um papel de particular impor

tância no turismo nacional e intel~nacional. :E' at ravés dele que 

se pode reservar passagens, lugares em hotel, enviar-se cart6es 

aos amigos etc. 

o Correio aparece, ainda, como agente indireto do 

desenvolvimento econ6mico, uma vez que ele e uma empresa que 

reúne pessoas, meios materiais e tecnológicos para a produção 

de serviços. :E' um excelente cliente das empresas nacionais de 

transportes aéreo, ferroviário, fluvial etc. Trata-se ,também, 

de uma empresa altamente interessada nas técnicas de vanguarda 

(aviação, eletr6nica, inform5tica e outras). 

o Correio constitui 'uma sólida fonte de empregos. 

Na maioria dos casos, sao empregos que requerem uma certa qua

lifi~ação. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
-ECT - e uma das grandes empresas provedoras de emprego em nosso 

país. O quadro efetivo do Correio brasileiro é de Gerca de 

64.000 servidores. Calculando-se uma média de 4 dependentes 

por pessoa, são aproximadamente 256.000 indivíduos cujas vidas 

giram diretamente em torno da Empresa. "Pelo volume de pessoal 

que emprega, o Correio desempenha uma posição chave no mundo 

do trabalho."(4) 

O Correio representa, enfim, um importante fator 

de desenvolvimento social e cultural. Sendo assim, o Correio 

deve facilitar ou, pelo menos, acompanhar o desenvolvimento e 

con6mico, social e cultural do país. Da mesma maneira que as 

estradas de rodagem, o telefone e o rádio, o Correio n~o pode 

ser subestimado. Seu papel ganha nova dimensão quando se vive 

num país com 8.500.000 km 2 e cerca de 120 milh6es de habitan

tes. 

(4) ECT. PJtoj(!-to SOA!EPOST. VoL 111. Rcf.a-tõJUo Unat, 3a pcude, ~/data. 
A m{,~óão SmlEPOST e~teve d(thwlte .t'rê/5 111('.5('''1\ liO Btza.6{.e., de. Ilovemb!to de 
1971 a óe.v<?JLt?.uw dc, 1972. 
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Para melhor cumprir suas funç6es, o processo de 

renovaçao administrativa dos Correios e Telégrafos iniciou-se 

em 1969, baseando-se, fundamentalmente, em tr~s políticas de 

atuação: 

. 
na política de serviços, procurando absorver a demanda repr~ 

mida pela precariedade do atendimento; 

. na política financeira, buscando reduzir e anular o hiato de 

ficitário; 

na política de pessoal, que mereceu atenção especial face as 

graves distorç6es existentes ~ quadro super dimensionado, re 

muneraçao inadequada e desprofissionalização crescente (5). 

o presente trabalho se originou do interesse da 

mestranda em investigar o processo de'modernização administra

ti va dos Correios, suas caracterís ticas, as forças -fac i li tado

ras e obstaculizantes enfrentadas ao longo do processo, os re 

sultados que os esforços de modernização propiciam à eficácia 

organizacional. Interesse especial está voltado para a área 

de recursos humanos, dada a pr6pria experi~ncia profissional 

da autora e o seu envolvimento atual na Escola Superior de Ad-

ministração Postal - ESAP - da Empresa Brasileira de 

e Telégrafos - ECT. 

Em vista da amplitude do tema, fez-se 

Correios 

- -necessarlO 

reduzir o seu foco, razão pela qual esta monografia aborda es

pecificamente o papel estratégico representado pela capacit~ 

ção dos recursos humanos no esforço desenvolvido pela ECT para 

superar as condiç6es de atraso administrativo, renovando-se e 

adaptando-se para fazer face as exig~ncias que lhes imp6em as 

mudanças ambientais> sociais, 'econômicas e políticas. 

(5) RclalõJ(.to da ECT de, 1978, )J. 61119 
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1 . 1. N atUl1.ez a eampLU:ude do tl1.abalho 

Trata-se de urna pesquisa hist6rica, onde sao res

saltadas as medidas adotadas objetivando a criação de novas 

atitudes e comportamentos e a difusão de novos valores, atra

vés da realização de programas de treinamento e desenvolvimen 

to de recursos humanos com vistas à profissionalização do pe~ 

soaI da Empresa. 

Usando a metodologia do estudo de caso, procura-se 

analisar as mudanças ocorridas a partir de 1969, quando o an

tigo Departamento de Correios e Telégrafos - DCT - foi trans

formado em empresa pública (6),' com a denominação de Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT (7). Procura-se,ta~ 

bém" analisar e compreender o papel dos recursos humanos 'nas 

tentativas de moderni zação, e a contribuição que os esforços de 

profissionalização trouxeram à transformação de um,6rgão obs~ 

leto e desacreditado perante o público numa empresa eficaz,que 

vem procurando acompanhar e, por vezes, antecipar-se as neces 

sidades de desenvolvimento econ5mico c social do pars~ 

(6) Empl1.u.,a Pública ê a "enudade dotada de P2}/AOllC7vUdacle jwudica de 
dll!.uto pl!.Lvado, com pa.tfúmôn-i.o p/'Lõptr.,{.o e. capda1 e.xclu-6.L.ve da UIl.-ião, 
c.f7..,i.ada paI!. lu paha a expto,'Lação de a;U.v-tdade. C'.C.ollôlll-tc.a que. o Gove/mo 
.óeja levado a exel1.c.el!. pO/t iÍol!.ça dc. C.OHuHg~Hc{a ou de c.omrell-t~l1c~a ad 
mtn[6tl1.a.tiva, podendo I!. eve !J.UJz.-'M! de qUCtLqUCJt da!> iÍOfima,!J àdn~i.-t{dM em 
d-i.f7..e-<-to." (AJz.t. 59 - Item TI - Vec.-L~L. n9 200, de. 25 de óeve,'Lu,'W de 
196 7. 

(7J V(',c.l1.eto-Lc..-i 119 509, de 20 dc mMç'.O dI!. 1969. ArcUgo 19 - "0 Vepal'l-t.({
mento dOá Cotz}teúJÓ e TelEgJtaSM (VCT) ~.ica .t/u1i1610/uJlado ('li! CliirJtCM ru 
büc.a, v-tllc.ulada ao Hillúté!./[.{O da.5 Cenlu/L{CaçÕe6, com a dellomLllaç'.ão M 
Empl!.e.óa Bl1.(Ló<.lc,Úla de. CO}L.1C.{(lÓ c Tcfé'9'((t~Ó.6 (ECT); 110~ ,tC.JUI'C6 do a'd-i. 
90 59, dem TI, do Vc.cJ1e.{'o-le-i., Il~' 200, dé 25 de, 6e\lcJ1('.{JiO dc. 1967. 
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1.2. Ml'..todof.og.i.a 

A metodologia adotJda neste estudo de caso compre

ende a execuç50 de pesquisas bibliogr5ficas, uma an5lise doeu 

mental e a realização de entrevistas. Os dados utilizados nes 

te trabalho foram obtidos atrav6s do estudo de uma vasta e 

dispersa documentação sobre o DCr e a ECT, abrangendo desde o 

início da hist6ria dos Correios no Brasil at6 as atividades 

do primeiro semestre de 1980,çxpressas atrav6s de leis, decre 

tos-leis, estatutos, organogramas, relat6rios, boletins inter 

nos, regulamentos e artigos disponíveis na literatura perti

nente. 

A busca de dados apresentou uma s6rie~ dificulda

des. ~~nciona-se, dentres elas, o fato de o antigo DCT ter 

sido vinculado inicialmente ao ~!inist6rio da Viação e Obras 

PGblicas (1909-1968) e, posteriormente, ao Minist6rio das Co

municações (1968);' a transformaçio do DCT em empresa p~blica 

(19 6 9); a m u d a n ç a d a E C T d o R i o p ax a B r as í 1 i a ( 19 7 I~); a c o lo

cação âe cerca de 37.000 funcionários à disposição do DASP(e~ 

t re 1971 e 1975) e, por fim, a pouca preocupação exis tente com 

a mem6ria organizacional (8), fatos estes que contribuíram p! 
ra dificultar a localização dos dados. Acresce que a maioria 

dos documentos não possui data ou qualquer indicação de auto

ria, o que tornou necessária a checagem desses documentos ·a 

trav6s de entrevistas ~ da leitura dos Relat6rios Anuais da 

Empresa. 

(g) A pJtOpô,sao da óa.Ua de. me.môtli.a ottgalu.zaUoHaf ve.Jt pott e.xe.mpf.o: Souza, 
CCUI1..M Ce.óaÁ da Silva e. Fogue.t, S~ttg-to. "VeteJtioJtação OJtgan-tzaúonaf.: 
AC-gu.1t6 exe.mp.to6 de. dél>ów1çõe6//: Re.\!.{/6ta de. Acún-t~1útJtação de Emptte.óM, 
vof. . 2 O, ~lq 2 - abfL/j un. 1 980. // Po UC.M ,s ao ct6 Of1.ganzzaço e6 que. de.ó e.n
voive.m mec.aI1;~mo,6 que. pOM-tb-tWe.m a apll2.ndüageJlI de.c.oJUten.te. da e.xpe 
fLiêJ1ci..a v-tvel1uada pOfL ,6 eu6' me.mb.W,6 . A fLe.ctUdade dM ofLgaf1-tzaçõe6 pu 
bUC.M, C.Otll a ,úle.Jtell.ie de.,6C.OtLtiflLL-Ldade adnu.IL-L6tfLctÜVa, ê ftéc.a do exe.m 
pf.o onde eMM ,6eme.tlw.il.teJ.> ,são fLepe.ti.dM MVeA-6a,6 ve.ze~". (p. 55) .,-. 
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As entrevistas desenvolveram-se de forma semi-es 

truturada. Foram entrevistados diversos servidores da Empre

sa, entre os quais Diretores Regionais, Chefes e Subchefes de 

Departamentos, dirigentes do Museu Postal e Telegr~fico da 

ECT, Chefes e Subchefes de Divisões, professores da ESAP, ex

funcion~rios do DCT, alunos e ex-alunos dos Cu~sos de Admini~ 
tração Postal, perfazendo um total de 30 entrevistados. 

1.3. Ve.6.in.içãodo-6 .te.fLmo-6u-6ado-6 na monogfLan.ia 

As cIencias sociais ainda não atingiram um grau de 

maturidade que permi ta a adoção de uma terminologia conceitual 

em que nao haja dubiedade. Sendo assim, faz-se necess~ria a 

operacionalização dos termos mais utilizados nesta monografia. 

-Para fins deste trabalho, as expressoes abaixo re-

lacionadas devem ser assim compreendidas: 

RECURSOS HUMANOS: corpo social' formado pelos participantes or 

ganizacionais de uma determinada empresa ou instituição. 

VESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS: capacitação dos recursos 

humanos para os diferentes níveis de exig~ncia das atividades 

empresariais, e lotação adequada naqueles cargos ou funções 

para os quais foram treinados. 

APTIVÃO: características pessoaIS resumidas no perfil psico

l6gico do indivíduo. 

TREINAMENTO: atividade que procura: a) ambientar o novo em

pregado; b) instruir o indivíduo nos conhecimentos especff! 

cos de um trabalho, assim como desenvolver comportamentos ne 

cessârios para o seu bom desempenho; c) promover as condições 

favoráveis para o autodesenvolvimento contfnuo do indivíduo. 



CAPACIDADE: somatório de APTIDÃO + TREINAMENTO 

CAPACITAÇÃO: ato ou efeito de fazer com que os 

ganhem capacidade. 
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indivíduos 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (ARHJ: processo que vlsa 

desenvolver urna ação orientada capaz de garantir à empresa r~ 

cursos humanos capacitados e motivados para o desempenho de 

suas atividades presentes e aptos ao desempenho de atividades 

futuras. Os objetivos da ARH devem estar, necessariamente, 

articulados com os objetivos organizacionais e operacionais da 

empresa. 

PROFISSIONAIS: indivíduos capazes de desempenhar seu traba

lho de maneira racional, atualizada, eficaz e dentro de um p~ 

drão·ético. 

PROFISSIONALIZAÇÃO: ato ou efeito de tornar os indivíduos 

mais especializados em determinadas tarefas ou profissões. 

FUNCIONÃRIO: empregado do Serviço P~blico Federal - adminis 

tração direta ou indireta - quando régido pela Lei n 9 1711/52 

(Estatuto dos Servidores P~blicos). 

SERVIDOR: empregado da Empresa regido pela Consolidação das 

Leis do Trabalho (C.L.T.) 

AGENTE DE MUDANÇA: indivíduo, seja servidor ou 

capaz de proporcionar ajuda especializada ou de 

na administração de um processo de mudança. 

1.4. E.6ttwtu./ta da m0l1og/ta6ia 

contratado, 

consultoria 

Esta monografia consta de urna introdução e tr~s ca 

pítulos. Na introdução procura-se delimitar o problema, jus

tificando. a import3ncia desse estlldo c sua utilização. 
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o segundo capítulo consta de urna revisão da litera 

tura sobre os conceitos de desenvolvimento, administração pa 

ra o desenvolvimento e desenvolvimento administrativo, tendo 

corno ponto de partida urna rápida análise sobre a aceleração. 

do processo de mudança e sobre o atual papel desempenhado p~ 

lo Estado moderno, que deixou de ser o mantenedor do status quo 

e assumiu a posição de estimulador, moderador e empreendedor 

de serviços. 

Ao ser discutido o t6pico relativo a administração 

para o desenvolvimento, torna-se corno referencial os doze imp~ 

rativos do desenvolvimento definidos pelo Secretário Geral da 

Conferência das Nações Unidas sobre Ciência e Tecnologia para 

o Desenvolvimento, num encontro realizado em Viena, em agosto 

de 1979. Procura-se, a seguir, analisar os esforços empreen

didos por países e empresas a fim de vencer o subdesenvolvi

mento administrativo, identificando corno ponto básico desses 

esforços a necessidade do auto-aperfeiçoamento do homem. Dis

cute-se, por fim, o papel estrat~gico desempenhado pelos recur 

sos humanos no processo de renovação. 

o terceiro capítulo compreende o estudo de caso pr~ 

priamente dito. Objetivando oferecer insumos para urna melhor 

percepçao dcs esforçog empreendidos pelos Correios na luta 

contra o subdesenvolvimento administrativo, faz-se uma rápida 

retrospectiva sobre a origem e evolução da administração pos

ta 1 no Bras i l, procurando- se i dent i fi car as inúme ras barreiras 

que a Empresa teve de transpor, bem corno as alternativas di

versificadas de modernização que utilizou. O capítulo abord~ 

ainda, o problema de consolidação da id~ia de profissionaliz~ 

ção dos recursos humanos na ECT, destacando o treinamento co~ 

mo atividade priorit5ria. De forma descritiva, são apresent~ 

dos os diferentes recursos utilizados pela Empresa a fim de 

promover o desenvolvimento de ~eu pessoal. 
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No quarto e último capítulo, procura-se extrair al

gumas conclusões, tendo como referencial o fato de que o Cor

reio possui, hoje, aproximadamente o mesmo número de servido 

res que possuía há dez anos e a mudança de sua imagem perante 

o usuário (9). Tentar-se-á associar essa mudança de imagem 

com as mudanças estruturais, tecnológicas e administrativas p~ 

las quais passou o Correio e, mais particularmente, com as m~ 

danças comportamentais favorecidas pelo esforço de treinamen

to. 

(9) CaJda do SIt. EtdVL Meto de Va!.lconceto,~. Eó.6a coMa, pubücada no jo!!: 
na! "0 GLobo" de 24/09/78, .6eltve apena!.l de J.l.u.l,.tJtação, uma 'vez que, 
e.m .tettm0.6 e . .6.ta;t1J.:d.ic0.6, há. cUfyic.u.tdade.6 de .6 e ptr.oVM .taL a6.-L'rmativa. 
0.6 j Oft.Jl(t{.ó não p066 ue.m indexaç.ão de "Ccr)r.tc"ó dO/) tútOh...e6" e e x,{ 6te 
uma .tendência ma--L6 OLL men0.6 9 eneJta...tA:.zada de a!.I pe.6.6 o (UJ .6 Õ e.6 CIte. ve)1.em 
quando a!.I c.o--L6a!.1 não vão be.m. 
1/ • •• Re.6ido na !tUa BeL6o.'Lt Roxo, em Copacabana. Há. pouco e.nviou-me. 
alguém, que de.6e.java c.omunicM-me. a mudanç,a de. .6e.u LocaL de. btabalho, 
pe.Lo Co!ttr.eio, wna c.atr..ta e.m cujo .6obtte.6w;to 6ez ano.tM, c.omo e.l1deJte.ço 
da minha Ituidência, a "Rua AbeL Fo!ttr.oxo", .6e.guil1do-.6e. o IlUJJ1VLO e. o 
bWlto, u.te.6 c.ottJte.tamente indicado!>. O lte.me.te.I1.te., pe.6.6 00. polt ce..'l;to 
de.6c.uidada, meJl1olu.zan.do apc.na!.l o .6om da!.l palaVha!.l, gJta60u-a6 depoi6 
como Ua.6 .the. ,50aFúIDJ 0.0.6 ouvido.6. O nome de.Me. LogttadoUlLo eviden.te.
me.nte não e.W.te.. 
O pilolte.6cO e. inu.ó-U.a.do do e.p--L6õcLw é qu.e a!.I.6.ún me..6tllO a c.aJda c.he.gou
me. M mã.o.6. Em oubt0.6 ,tempo.6, iMO .6e~ia pJtaticame.I1..te. ,únpo.6.6.z:veL A 
caJt:ta pO.6.tada com o ma--L6 Leve. e.MO de. endette.ço, ou nã.o c.he.gava ao .6 eu 
duuno ou. elta devoLvida com a c.1.M.6ica de.6c.u!pa: "El1detteço dcóc.odte
cido" . 
PVLcebe-.6e. hoje, c.om .6ati.66aç.ão, que a ECT.6e e.6óOhça palta dUeJnpe
nhaJ1 eJn .toda p.e.el~tude a Mit1. óWlção, qlie e.6.6eIlUcU/ileJlte c.onó--L6.:te em 
.tJtaH.6pOUM a c.orvlz.upol'ldênc..ia, com óeguJtança e ltapidez, ab.6 .6eU.6 veJt
dadwo.6 de.6üna.téiJú0.6". 



.23. 

CAP!rULO rr - REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo objetiva fazer uma análise - . sumarIa 

da aceleração do processo de mudança na sociedade e dos refle 

xos dessas mudanças sobre o papel do Estado moderno, tentando 

visualizar as relaç6es existentes entre as variáveis des~nvol 

vimento, administração para o desenvolvimento e desenvolvime~ 

to administrativo. Por fim, tenta-se identificar de que for

ma os programas de capacitação ou de treinamento de recursos 

humanos estão vinculados ao desenvolvimento integral de um 

.país ou de uma empresa. 

Segundo Harbison, 

A ve~dadei~a ~iqueza do~ povo~ 
~e mede melho~ pela habilidade, 
~abe~ e capacidade de ~~u~ ~e
cu,'L~ O~ humano~; Y.)o~q tte. em ·;ta do 
pal~ o~ agente.ó ~~Opul6o~e.ó do 
p~og~e6~o nacional 6~a 6e~e6 hu 
mano~, e n~o ~ecu~~o~ natu~ai6~ 
nem capital mate~ial ou p066e6 
em mo eda e.ót~al1gei~a. (10) 

Nas Gltimas d6cadas, o termo mudança passou a ser 

uma constante em toda literatura na área das ci~ncias sociais 

ou, mais especificamente, das ci~ncias docomport~mento. 

(10) HMb,L~OH, F.'Lc.dc.~{ch. P,'tob.EcJlls 06 Vc.Vc.for,{J!!] f( <9tH.!>'L EdacatioH in :tftc. 
NcwlU Dc.vc.toptng CountÚc.,s apud SaJldc.,'t) Benito. Ed~S:..((São _.~~(',,6..u.~~q...:... 
ValOJtC/6 FO!:llla·Ls c. Vato-'1.c·s RC.aLs. são P({af.o, P.i onc.L'ta, 1977. 
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Na verdade as mudanças (11) sempre existiram .. O 

que caracteriza o atual momento € que essas mudanças, sejam 

no âmbito cultural, social, político ou econômico, se proces

sam num ritmo t~o acelerado e. descontínuo que exigem das org! 

nizações uma atitude proativa a fim de que elas possam sobre

viver e se desenvolver. 

Dois exemplos servem para ilustrar a rapidez dos 

processos de mudanças. 

O primeiro deles repousa na "compactaç~o temrora1" 

(12) existente entre uma descoberta e sua exp1oraç~o econômi

ca. Essa compactaç~o temporal da mudança foi mostrada por 

Servan Shcreiber nos seguintes termos: 

da . - ~ 

utilização foram necessários: ... lnvençao a 

112 anos para a fotografia (1727-1839) ; 

56 anos para o telefone (1820-1876) ; 

35 anos para o rádio (1867-1902) ; 

15 anos para o radar (1925-1940) ; 

12 anos para a televisão (1922-1934) ; 

6 anos para a bomba atômica (1939-1945) ; 

5 anos para o transistor (1948-1953) ; 

3 anos para o circuito intergado (1958-1961) (13) 

(11) BuaJtque. de Holanda, AuJLe..Uo. Novo V-ic.-i.onáJU_o da' LZllgua Potl;tuguc.óa, 
R-io de. J Q'l(!.iJw, E d{;to!ta No va F!to nt e.-0'i.Ct, 1975. Alttdanç.a: "-60 6,'ée.!t attc. 
!taç.ão, l11od-iMc.aç.ão~' TMM6OflJ1laç.ão. "To!tna/t-.6e. ddc':te.n1:c. do que. e.lta-; 
6Z-6iffi ou mo!tafHle.ntc .. " Re.Hova<::.ão: "a.to ou e.6c..Lto de. C.OH.óC'.fLtM, ftC'.noJt 
ma!t, c.orJU gi'1., I11Cf{IO!UUt e.m .todoó 0-6 a~ p('.c..to-~ ou pw.Uc.amCJIÚ'. em 1:0-:: 
dO-6." Rc·60J1ma:"m{Ldança, modi·Mc.aç.ão. Fo-'Una nova. Ato dc. CJlle.11áa.,'L, 
c.oJvúg<-!t, !te.ge.nc.JtcVt!' Ne.ste. tJtaba11w 0.6 te.tuJlO.~ /J1udança, Ji.e.llovação e. 
!te. 601lma -60WO utU.-izado,ó ill di Oc.1lCIltcmcHtc' .• 

(12) C~vu:.vaHte.~,. GC'.f .. atdo R. Admifl0ótJtC1{,ãg,lX,J{ obJe.til'có - UJJla abolldaqc)/1 
-6oc..co-te.cIH.c.a. PO·'Ltc Afe.gftc., Ed. "Ie w.!tl-I/.t.t( do [)·'L((Ó,({.. rtda, rrrr; 
·jJ:2V. 

(13) Se.Jtvan ShC.JLÚbcfr., JC.an Jac.qw~.ó. O dCJóarí·io atilc/r.tc.aHo. R.io de. JCOlC.0'tO, 
EXp!tC.Mão e. CuttU/Ht, p. 63 apad. CrUta\IQJ1.tC.ó, p-:-ro:-
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o segundo aspecto seria a "aceleração da acelera

ção". Morgan procurou ilustrar esse aspecto a partir da su

posição de que fosse possfvel comprimir os Gltimos cinqUenta 

mil anos em cinqUenta anos. Aceiti tal suposição, ahist6ria 

da civilização apareceria assim: 

H~ cinqUenta anol at~~l, o homem de 
Neande~tal eltava lu~gindo. 

· H~ dez anOl at~~l, ele deixava de 
habita~ a~ cave~na~. 

· H~ cinco ano~ at~~~, ele começava a 
comunica~-~e po~ meio de uma lingu~ 
gem empI.~ica. 

H~ ~ei~ me~e~ at~á~, inventava-~e a 
imp~enla. 

-' 
H~ t~~~ ~emana~ at~~~, O~ i~mao~ 
W~ight voavam no p~imeiko ae~oplano. 

· Há uma ~emana e meia at~~6,apa~ecia 
'0 p~imei~o a vião a jato. 

H~ uma ~emana at~~~, pela p~imei~a 
vez e~am vendido~ ao p~blico apa~e
lho~ de televi~ão. 

Ontem, o p~imei~o a~t~onauta ame~i
cano ·deu um pa~~eio pelo e~paço. 

· H~ algun~ ~egundo~ at~~~, o homem 
pi~ ou no ~ olo luna~. (J 4) 

2.2. O p~ocel~o de de~ envolvimento 

A rapidez das mudanças traz s&rias implicaç6es ao 

processo de desenvolvimento. Este ~ identificado por Esman 

como "a melhoria sustentada e largamente difundida do bem es . 

tar social e material 11. (15) 

(14) MO'LgaH, ]o{m S. Adm.ütÚLWção da Mudallç.a - eu, e,\fJU1.t"é.g<-{(,5 palw :(í../W'L 
pJwvu.to deu, .!~lud((HÇ{t':'. Rio [[i!.- J(wc..Úw, Z a/IM Edi.to.'1C.5 ~ 1975, )J. ].f 

(15) Elmal1, MLtton J. "nzc. PoLLUC5 06 VC.VC(OP1liC.Jl.:t AdlHiIlL5tf1a.ti..oll" -tIL 

~fOIl:tgOIllCJt.!f (' SL65i.n. App'lC'achcy te Dl'\,C'.Lol-'lHeil(: P(ítit{C5, 
Adm.ÜtL5Vl..CtÜOH &: C{zaJl9('~--fl.Y., ATc.C'U1H\-H.ú"'CBool::. Comp{(J!!f, 7966, p. 60; 

apLLd /'kad!f, o p . cLt .-;-p-: 103. 

; 

f 
~ . 
" , 
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Jaguaribe compartilha dessa id~ia ao definir o de

senvolvimento corno um processo social global e especificar que 

so por facilidade metodológica pode_se falar em desenvolvimen

to econ6mico, político, cultural e"social (16). Procurando di! 

tinguir a id~ia de desenvolvifuento da de crescimento econ6mico, 

Jaguaribe acrescenta: a id~ia de crescimento ;e refere ao sim

ples aumento quantitativo da riqueza ou da renda per capita,ao 

passo que "a id~ia de desenvolvimento abrange o sentido de um 

aperfeiçoamento qualitativo da economia, atrav~s da melhor di

visão social do trabalho, do emprego de melhor tecnologia e da 

melhor u~ilização dos recursos naturais e do ca~ital." (17) 

A id~ia de desenvolvimento ~ bem mais abrangente do 

que a definida por economistas cl~ssicos e neocl~ssicos. Para 

estes, o desenvolvimento ~ visto "em termos de utilização e ta 

xa de crescimento dos chamados fatores de produção - capital, 

trabalho, recursos naturais e tecnologia." (18) 

Campos chega a afirmar que confundir o desenvolvi

mento com um crescimento acelerado demonstra não só um entendi 

mento acanhado, - inaceitável, do ponto de como uma concepçao 

vista ~tico, na medida em que a conquista do crescimento -so se 

viável -torna as custas da igualdade social. (19) 

Durante Conferência das Nações Unidas sobre Ciência 

e Tecnologia para o Desenvolvimento, realizada em Viena, em 

agosto de 1979, o Secret~rio Geral da Conferência, João Frank 

da Costa, assim resumiu os doze imperativos do desenvolvimento: 

1. o desenvolvimento deve ser total'; 

2. o desenvolvimento deve ser original; 

(16) JagucvUbe, HêLto. Ve6clluof.vimcn,to Econôm.{.co e. Ve-!;CJlvof.v.úncllto PoúU,
co, RÃ..o de JWle,L'to, Ed. Paz e Te.f1JLL1 Ltda, 1969, p. 13. 

( 1 71 I b'<'dem. 

(18) SmUh, AdcuH. "An IllqtÚ/'lU into .tlle Natu.'r.c. and CatLSCJ~ o~ t'1H!, (t'c.aUh oS 
NaU.oH.!;", apud Sculdc,'l, 8C.11I1O. Educaçã.o BJcas.uC{fia: VafoJccs FOfwlaLs c, 
VafO!I(~6 RcaL!:>. S(10 Paufo, Ed. -Ft(lIlCl.'W, 1977, p. 3 

(19) CCUllp06, AflIJa ~Ia.'t,.{a. "Um 110VO liIo(h~lO de. p-Callrjamellto pafta uma nova C--6-
t'ftcttêg,ta de dc/scl1vofvimC'llto". Rcv~Lsta de Acln!:~Il.ist}1!1çã.o. rúbUC_~,l}. 14, 
/1q 3, jLtt. j6C,.t, 1980, p. 27. 



3. o desenvolvimento 
4. o desenvolvimento 
5. o desenvolvimento 
6. o desenvolvimento 

do ambiente; 

deve 
de,ve 
deve 
deve 

ser autodeterminado; 
ser auto-gerado; 

· 27. 

ser integrado; 
respeitar a integridade 

7. o desenvolvimento deve orientar-se no sentido de 
urna ordem social justa e eqUitativa; 
o desenvolvimento deve ser demoçr~tico; 
o desenvolvimento deve ser competitivo; 
o desenvolvimento deve ser inovador; 
o desenvolvimento deve ser planificado; 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. a planificaçio do desenvolvimento deve basear-se 

numa definiçio realista das necessidades nacio-
nais. (20) 

Segundo Heady, a ideologia do desenvolvimento forne 

ce um embasamento teórico para a açao política e administrati

va, mas nio chega a delinear nerihum modelo onde estejam especl 

ficadas as formas exatas do mecanismo da política ou da admi

nistraçio. (21) 

Buscando estabelecer uma associaçio entre bs impera 

tivos do desenvolvimento enumerados pelo Secret~rio Geral da 

Conferência das Nações Unidas sobre Ciência e Tecnologia para 

o Desenvolvimento e as observações citadas por Heady sobre a 

realidade do processo, constata-se que existem alguns pontos 

coincidentes entre o que diz Heady e os imperativos expressos 

por Costa, como fruto de "um consenso generalizado acerca da 

necessidade de redefinir o conceito tradicional de desenvolvi

mento, que a princípio centrava-se no crescimento econômico" (22). 

Observa-se, tamb€m, que em diversos pontos a realidade est5 mld 

to afastada do que se espera alcançar. 

{20 J Co.óta, João FfLCU 1 f(. da. "O.ó doze ,())lpeJULuvo.ó do de-.óel'lvotv.Drl(?Jlto" 
~ÇsJJUtua de LhH2ilC.O, Rio de Januf(o= H. 1, arlO 8, jalI. 1980, p. 10. 

(21) He.ad!f, op. c-tt., p. 10. 

(22) Co,~ta, op. r.-U., p. 10. 



.28. 

Por exemplo, o primeiro imperativo identifica~se 

com o conceito de Esman, citado por Heady, que vê o desenvolvi 

mento corno "a melhoria sustentada e largamente difundida do 

bem estar social e material." (23) 

No entanto, Heady identifica urna tendência, malS ou 

menos generalizada, de os países subdesenvolvidos tentarem imi 

tar a experiência bem sucedida dos países mais av~nçados,o que 

faz com que o desenvolvimento nem sempre seja original, auto

gerado e inovador, corno recomendam os imperativos 2, 4 e 10 res 

pectivamente. Para Heady "o padrão da Administração Pública é 
antes imitativo do que autóctone." (24) 

Acompanhando a linha de raciocínio desenvolvida por 

Riggs em seu "modelo prismático" pode-se observar que num país 

ou numa instituição, onde predomina um sistema de valores pró

prios de urna sociedade tradicional, o impacto é muito forte ao 

se tentar implantar urna racionalidade administrativa desenvol

vida numa ambiência econômic<l, social e poli ticamente mais avan 

çada corno define Motta: 

(23) Headu, op. cd., p. 103 

(24) Headu, op. c.Ü., p. 117 

o C.hOqLUL e.n.tJUL a Jwciona.tidade. mo 
de.Jtlla e. a .tJtadiciona.t ge.Jta compOf1:=
.tame.n.to~ admini~tJtativo~ .tlpico~ 
da e.Jta de tJtall~iç~o, o~ quai~ n~o 
~e. con6oJtmam tota.tmente ne.m com 
a tJtadiç~o ~ocia.t e.xi~ten.te. ne.m 
com a 60Jtma pJte~cJtita pe..ta Jtacio 
na.tidade modeJtna. (25) 

(25 j Motta, Paulo Robc tr.J"o. !IVaJuá\.Je-t.<'~ que c.C'/l(i{.c...{onam o campO!!. tameldo na 
admLI1.L6.t'lação púbUc.a btr.a~ir('üa." RellLs ta de Adm(l/{ ~t'!ação rúbCúa 
v. 11, H. 4, out. /dez. 77, pp. 33-4-0:-
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Von der Mehden, em estudo realizado, constata que a 

instabilidade política, a incerteza, a descontinuidade e as mu 

danças extralegais são outras constantes nos países subdesen

volvidos (26), o que torna difícil 'a implantação de um proces-' 

so de desenvolvimento integrado, cujo planejamento atenda -as 
. 

necessidades nacionais, como o pretendido nos imperativos 5, 

11 e 12. 

Para uma empresa pfiblica, por exemplo, a instabilida 

de política, a descontinuidade administrativa, a incerteza e 

as mudanças extralegais formam um background que dificulta e, 

por vezes, impede o desenvolvimento integrado e planejado de 

acordo com as necessidades empre.sariais. 

Segundo Heady, nos países subdesenvolvidos a lide-

rança política concentra-se, geralmente, num pequeno segmento 

da população. Essa elite governante "tende não só a ser pequ~ 

na em nfimero, mas também separada social e culturalmente da 

malor parte dos cidadãos." (2~) Donde, pode-se inferir .élS di

ficuldades de se alcançar o imperativo 8. Em outras palavras, 

nem sempre o processo de desenvolvimento é democrático.De acor 

do com Heady, normalmente "a modernizaç.ão começa sob a autocr~ 

cia ou oligarquia e prossegue na direção de alguma forma de 

sociedade de massa - democrática ou autoritária." (28) 

(26) VOI1 dett. Mehden, Ftt.ed. PO.ti.--t.tCA 0,5 the VevefOp-Ülf] Na;t{01l6, El1gfe.rvood 
CÜ66,6, Ne.rJ.) ]eA6ey, Ptt.en.üc.e HaLt, Inc.., 196~ apud fleacirJ, op. út., 
p. 106. . 

(271 Ib-idem, p. 106-107 

(28) . fi eadtj, o p. c--u., p. 71 
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Para Campos, uma nova estrat;gia de desenvolvimento 

exige modelos diversos de decisão e planejamento. E. tais mode 

los só poderão ser elaborados a partir da identificação das ne 

cessidades por aqueles que estão envolvidos no processo e não 

por técnicos ou especialistas, instalados no conforto de seus 

gabinetes. (29) 

Conforme o imperativo 6, o processo de desenvolvi

mento e industrialização estaria baseado na cultura e na tradi 

çao nacionais e intimamente relacionado com o meio ambiente{30) 

Tal afirmativa choca-se com a percepção de Heady de que existe 

a tendência de os países subdesenvolvidos acompanharem a expe

riência bem sucedida dos países ,mais avançados, e isto talvez 

explique a maneira lenta, e por vezes dolorosa, como se dá o 

processo de desenvolvimento. (31) 

Gahle vê o desenvolvimento como um processo de mu

dança social no qual se realizam transformaç6es básicasestru 

turais e funcionais no sistema social, tais como: aumento da 

liberdade de ação, multiplicação de alternativas, expansão do 

controle sobre o ambiente físico, social e cultural onde as mu 

danças são essencialmente qualitativas. A conclusão de Gable 

é de que o desenvolvimento é um processo multidimensional, que 

est5 inter-relacionado com outros processos de mudança e que 

não resulta de nenhum processo natural de sociedade mas de atos 

indi viduais. (32) 

(29) VaJtlill[J, RogC.h. A Re.tUlUL :to vaüd dc.vc.fopme.n-t pJUJ1c.-{p.cC'.~, 
II1:te/ula,ttoaal Vc\!c1.opmc.nt Rc.\.J-Í.cHl. 4: 29, 1977 apud Campo<s, op. ux. ,p. 28 

(30) Co.ó:ta, op. cit., p. 28 

(31) He.adU, op. ú.t., p. 10 

(32) Gabfc" Ricfla,'rd (ti. Ve.VClC'ptllcnt AdmÚl{,6t~atÚl/l: back.qJround, tlll?Of1.{(l.~, 
COl1ccpt-6, and a flcw-á}jJVh1cTt-;S.r.C.A. Sc.Üel> , NWllbcJL -r;-(t'a,5h.(llgton 
V:ê-:-;-Junc 1976, p. 68 .. 
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2.3. A~ ea~aete~Z~tiea~ da EAtado mode~no 

A doutrina do desenvolvi~ento v~ os poderes p6bli-

cos não como os mantenedores do status 1uo, e Slm como fator 

dinimico que deve acompanhar o constante proce;so de mudanças 

que caracteriza o Estado moderno. Este vem passando por uma 

verdadeira revolução. A extensão das funções governamentais s~ 

pera todas as precedentes. O Estado tornou-se o principal vef 

culo para a realização de uma política capaz de criar, manter 

e difundir o bem estar social e material em ampla escala. A 
~ . 

urgencla com que se procura alcançar os fins desenvolvimentis-

tas não permite que se entregue inteiramente tal incumb~ncia i 
empres a privada. Segundo Heady, "não exis te nem tempo nem meios 

para o gradualismo ou para a confiança básica na iniciativa pri . -
vada,' como era possível nos países ocidentais, que se desenvol 

veram há muito' tempo." (33) Hoje em dia, o Estado assume, gr~ 

dativamente, o papel de propulsor da transformação econ6mica e 

social. Nessa função de promotor e estimulador do desenvolvi

mento nacional, espera-se que o Estado faça chegar a toda a p~ 

pulação os benefícios do progresso econ6mico e social.O Estado 

assume, assim, um papel demasiado importante. Para tal, deve 

ele estar imbuído da filosofia desenvolvimentista, preparado 

tecnicamente, e com atitudes e comportamentos favoráveis ao aI 

cance dos objetivos aos quais se propõe. 

As funções do Estado moderno s~o novas não so por 

seu dinamismo, como tamb~m por sua universalidade. Não há limi

tes para os serviços que se requer do Estado. Este assume uma 

grande variedade de funções. Tal variedade resulta da diversi 

dade de cultura e concepçõe~ filos6ficas, e da enorme dispar! 

dade existente entre os recursos (naturais, financeiros e huma 

nos)disponíveis pelas diferentes nações e nos m~todos de utili 

zá-Ios. 

(33 J Heady, 9p. út., p. 105 

• 



.32. 

o conceito de Estado-serviço foi aceito quase uni

versalmente. Os governos assumiram a funçio relativa i ilireçio 

e utilizaçio da mio-de-obra, dos re~ursos naturais e da tecno

logia em r~pida evoluçio no mundo moderno, a fim de criar as 

condições e o meio que permitem a ampla difusio do bem estar 

econ6mico e social. Para que esta difusio possa tornar-se uma 

realidade, o Estado-serviço (34) necessita desenvolver sua ca

pacidade administrativa a fim de levar i pr~tica seus progr~ 

mas de progresso. Para tanto, faz-se necessário renovar toda 

uma gama de legislações inadequadas e inaplicadas, de princí

pios e políticas superados, de estruturas ultrapassadas e de 

·técnicas obsoletas. 

A partir da análise dos estudos realizados por -va-

rios cientistas políticos, Heady descreve as características co 
, 

muns as formas de governo modernizadas: 

a) o sistema organizacion~l do governo é altamente diferencia-

do e 

tros 

grau 

funcionalmente especIfico. 

aspectos, a existência de 

de especializaçio interna 

Isto representa, Jentre o~ 

"uma burocracia com um alto 

e que adota a competência ou 

o mérito como padrio de recrutamento"; 

b) os processos de tomada de decisões políticas sio altamente 

racionais e seculares; 

c) o volume e o alcance das atividades políticas e administra

tivas sio amplos e permeiam todas as esferas mais importa~ 

tes da sociedade; 

(34) Pawupam dM a.tit'.{.dadC'.-6 do E.6tado-,f>C'.![v.{ç.o, aLém da admÚl.{..6,t1f.ação 
dtJLlz.:t:a, todo6 06 êJt9ãcL6 da adm{Jl,{.6 t'1ação .{J1CÜ-'1C'.,ta: auta.'tquÁ.1.1.6, C'.mphC'.

.6M púbtÚ.M, -60c.{C'.dadC',6 de. C,COllOlll{a Int-6 ta (((;'1-t. 412 do VC'.C)[C'.:to-..tC'.t flQ 

200, de, 25.02.67), A ECT, C.(,I)~O c11ip'lC'.f>a púbttca, ê pMte, ,{J1te9.'WJlte 
dC'.-6!:J e E6 tado-,6 C'.)l.V.{.ço • (N,),ta da Auto,'1a). 
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d) existe "uma alta correlação entre o poder político e a legi 

timação, que repousa num sentid6 generalizado e efetivo de 

identificação com a nação-Estado"; 

e) "o interesse popular pelo sistema político e o envolvimento 

do povo nesse sistema são generalizados, o que nao represeg 

ta, necessariamente, uma participação ativa dos cidadãos em· 

geral na tomada de decisões políticas". (35) 

Para Heady, essas características podem ser encon

tradas, também, em formas de governo que se estão modernizando 

apesar das diferenças do padrão burocrático de um país para ou 

tro. (36) 

A primeira característica identificada por Heady 

que o serviço p~blico de um sistema político moderno tende 

-e 

a 

se aproximar do "tipo ideal" de burocracia, descrito por Max 

Weber. Essa burocracia, segundo Heady, é altamente .especiali

zada e nela estão representadas, em seus diferentes níveis,q~ 

se todas as categorias profissionais e ocupacionais da socieda 

de. (37) 

Uma burocracia que se está modernizando apresenta, 

de acordo com Heady (38), um alto índice de profissionalizaçã~ 

Este pode ser medido por alguns parãmetros, tais como: o indi

víduo pertencendo a um campo definido de especialização ou téE 
nica; seu recrutamento e treinamento fundamentado em padrões ~ 

compet~ncia, e a exist~ncia de uma série de valores positivos 

que orientarão sua carreira para o serviço p~blico. 

(35) Heady, op. w.., p. 70 

(36) I b.i.dCJn, p. 71 

( 37) Ib,LdCJl1 

(38) I b,.i.dCJl1, p. 72 
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Numa forma de governo q~e se esti modernizando, o 

sistema político deve ser relativamente estivel e maduro, afi! 

ma Heady (39), e, neste caso, há uma linha demarcatória bem de 

finida entre a burocracia e as outras instituições políticas. 

Finalmente, conclui Heady, lia burocracia numa forma· 

de governo modernizada, estari sujeita a controle polÍti~o ef~ 

tivo por outras instituições políticas funcionalmente especÍfi 

cas". (40) A idéia de modernização política não se identifica 

com democracia ou totalitarismo, mas com a existência de um 

controle bem definido. (41) 

2.4. Admini~~4aç~o pa4a o de~envol~im~~~o 

A teoria da administração para o desenvolvimento r~ 

presenta, até certo ponto; uma das conseqUências da doutrina 

do desenvolvimento. Sendo assim, ela considera o papel da ad-

mini~tração p6blica fundamental na batalha pelo desenvolvimen

to, empreendida por um grande n6mero de países. 

Segundo Gable, a paitir de 1960, a administração p~ 

ra o desenvolvimento ganhou uma nova dimensão. Seu foco de in 

teresse voltou-se para o papel crítico da administração na con 

secuçao dos ohjetivos das sociedades modernas. Tal fato serviu 

para reunir uma série de pontos de vista de estudiosos e poli 

ticos sobre a administração p6blica nos países em desenvolvi

mento. Essa contribuição de pesquisadores e administradores é 

altamente salutar, uma vez que tais estudos demonstram que as 

( 39) Ibidem. 

( 4 O ) I bidc.m , p. 1 Z 1 

(41) E~-6e c.ontfto.fe pode. MA ftea.U.zado atftav~~ dC'. ell.UdadC'.~ (I 6.{c.iCÚ-~, .6.{Yld<. 
C.a-tM, óedc.haç.ÕC6, patc..t.-i.dM por(.t.(C.O.6, (u)6ociaçõ(?~ de. c1a..ó.6e. etc.. -
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doutrinas adotadas na administração americana não são direta-

mente transferíveis para nações com cul turas diferentes ,conclui 

Gable. (42) 

Os conceitos de administração para o desenvolvimen

to e desenvolvimento administrativo tornaram-se mais ampios e 

estão intimamente relacionados, diz Sartori. (43) 

A administração para o desenvolvimento~, segundo 

Gant, aquele aspecto da administração pública que tem como ob

jetivo central organizar'e administrar os órgãos públicos a fim 

de estimular e facilitar a definição de programas de progresso 

econômico e social. (44) 

Já Montgomery afirma que, embora a administração "p~ 

ra o desenvolvimento esteja definida como cumpridora de pla

nos de mudança ~a economia (na agricultura ou indústri~, ou na 

infra-estrutura que suporta um desses setores) e, em"menor ex

tens~o, nos serviços SOCIaIS do Estado (particularmente educa 

ção e saúde pública), ela não está usualmente associada aos es

forços de promoção da capacitação política. (45) 

(42) Gable, Richahd W. op. cét., p. 5 

(43) ScudoJÚ, G.-tovanL COl1c.ept M-Úl nOfl.maliol1 ..tH Compaha..üve POÜUClJ. 
AmeJÚcaJl Sc.ience Rev..te1IJ, 64:1033-1053, Vec., 1970 apud Gabfe, op. w.., 
p. 6 

(44) Gant, Ge.Of1.gC. F. liA Note 011 Appücal.lon.ó 06 Ve..w.t.opmen.t Acúnüu,óL'taú.ol1", 
..til Jolm V. MOILtgomehU aHd Afl..thUJl Smahi,e.1J (edó J. PubUc POUC!{, Vol. IX, 
Cambfl.Á..dgc., ,\{M.ó.: G.'l.adtta.te Schoof 06 pubeic AcúnÚt-06tMuoll, HahvCt-'td 
UI1.{vc,fl.,ó.Ltu, pp. 199-211 apud Gab!e, cp. c.{.t., p.6 

(45) Montgomeltlj, ]olm V. liA ROljat Im}.étatioll: VaMa..túmó 011 Thfl.ee Cta66.tC 
Th('J)]c..!:," .{ll i\lon.t90Hle.,'t~f aild (U.LfLiam J. Sd:íLn (('d~J. Appfl._~aclt('.ó to 
Ve..vetopmcll.t: PoLLU.có, Adniné5tJ!l1UCIl (!.i:d ClwJl(je'" NCLI) Yo!cI.:,: 
McG,'Ulitl-"ffCCc, pp. 257-29-.r:-1966;-apuaGaO:re;-fr:-c,(t., p. 7 
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Esman identifica corno cerne da administraç~o gover

namental o fato de esta induzir, girár e manipular a interaç~o 

dos processos de construção da naçao, crescimento econômico e 

mudança social. (46) 

Pelo exposto, percebe-se que, com pequenas ·varia-

çoes na maneira de se exprimir, as várias definições se .asse

melham. A chave do problema está na existência de objetivos 

de desenvolvimento que tenham sido legalmente defiriidos. Para 

Weidner, se n~o existem objetivos desenvolvimentistas, n~o há 

administraç~o para o desenvolvimento. (47) 

Identificados os objetivos desenvolvimentistas,pro~ 

segue Gable, devemos ser capazes' de analisar o processo, vendo 

como e de que maneira (grifados no original) as metas poder~o 

ser alcançadas. (48) 

Para Wahrlich, alguns crit~rios s~o fundam~ntais na 

implantaç~o de uma reforma administrativa: o gradualismo, o se 

letivismo, a continuidade e a coerência. (49) Donde, pode-se 

inferir que uma vez definidos os objetivos torna-se necessário 

o estabelecimento de uma escala de prioridade - particularmeg 

te porque contamos, quase sempre, com recursos escassos - se 

gundo a qual os objetivos ser~o implantados de maneira gradua-

lista. Tal fato implica na necessidade de que o processo 

sofra interrupção e de que haja coerência administrativa. 

(46) Eóman, M<'LtOH J. Adm,Ú1Ú.,:0'1({.f-.lol1 and Vevefopll1c.nl in MalaY.6ia: 
In.óutLLüon Bl.útdÜl9 iH a P.lLl'1at SOc.ietL{. Lthac.a, N. Y.: COJUteil 
UrúveMdu PfteM, 7972, apud Gab.fl?_, o~c.,Lt., p. 8 

-nao 

(47) WúdnefL, Edu.)cUtd W. "Ve.vetoptll!2.nl AdmúLi.6,tW.UOIl: A NellJ Foc.uó nOft 
ReMlaltc.h" in FeA'u,-t aild SUb.Lt L. .stchc-~ (ed,5'J.) Paperc-s in CompalwUve 
Pubtic. AdmiIÚ>,s:VutU.ol1. AllIl A'Lboft: Ir~s;tdute 06 PubGc. í\dmJ.Jú,6-0~L1l-t1uH 
LlIú\JefL6J..tu M<_c.lugaH. pp. 97-116, apud Gabte, op. cLt., p. 8 

(48) Gabte, op. cit., p. 9 

(49) Wahltüc.h, BectVr..ü. "Renomna AdmÚl{/sVtaU.va B!W6.a.Wa: paMado e p'lC . 
.6cllte." Rcv.L6ta de. Adm{jt.L6t·w.ç~io púbLi.ca, v. 8, /t. 2, ab-'1./jwt. 1974. 
pp. 53-54. ---
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Tome-se, por exemplo, a implantação da Reforma Admi 

nistrativa, aprovada pelo Decreto~lei n 9 200 de 27 de feverei

ro de 1967. O m~todo escolhido na implantação da Reforma foi, 

ta1vez,0 mais longo e o de menor efeito multiplicador. 

De 1967 a 69,desenvo1veu-se um programa de treina

mento de baixo para cima que atingiu cerca de 25 mil funcioná 
-rios,mas que so teria chegado a produzir resultados efetivos se 

tivesse seguido um ritmo regular e contínuo,de modo a compor 

um grupo capaz de causar impacto sobre a Administração como 

um todo. 

De acordo com as palavras de Gab1e, nao há um termo, 

um conceito, que possa identificar a não exist~ncia de uma ad

ministração para o desenvolvimento. Esta poderia ser chamada 

de "conservadora" ou "legalista", ou ainda de "tradicional" em 

opos i ção a "mode rna" . Tratam-se de dois extremos de lTIll continuum. 

(50) 

Mas, para Gab1e,0 mais difícil ~ identificar se a 

administração está voltada para o desenvolvimento, se está con 

tribuindo ou, ta1vez,impedindo o cumprimento dos objetivos. 

Quando os objetivos desenvo1vimentistas - finais ou intermediá 

rios - sao a longo prazo, ~ extremamente difícil identificar 

os fatores que contribuíram para o alcance de tais objetivos: 

pode ter sido unicamente conseqU~ncia da administração, ou es 

ta pode ter sido uma dentre outras variáveis ou, ainda, as me

tas podem ter sido alcançadas apesar da administração. (51) 

Depois de fazer urna rápida apreciação sobre o fato 

de que todas as naç6es contbmpor~neas estão perseguindo metas 

desenvolvimentistas, Gable constata que devem existir outros 

tipos de administração, mesmo que estes não estejam, ainda,co~ 

ceituados e operacionalizados. (52) 

(SOl Gabfe, op. ~~., p.9 
(51) Ibidem 
(52) I b.tdel1l 

"-"".", 
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De acordo com a percepçao desta autora, devem exis

tir n tipos de modelos administrativos, dependendo das diferen 

tes situações e do número de variáv~is envolvidas no processo 

de desenvolvimento. As tentativas de enquadramento das mudan

ças organizacionais - em termos macro ou micro,-em modelos es 

tereotipados representariam um dos grandes entraves aos proces 

sos de renovaçio organizacional. S possfvel que cada organiz~ 

çao venha a ter seu modelo pr6prio, dependendo de sua cultura 

organizacional, dos estilos gerenciais adotados, da ambiência 

onde atua, dos recursos de que dispõe etc. A grande dificulda 

de reside na definiçio dos parâmetros que orientario as mudan-

"ças, particularmente no que se refere aos aspectos comport~ 

mentais. 

2.5. Ve~envolvlmento admlnl~t~atlvo 

o desenvolvimento administrativo ~ visto como um as 

pecto da administraçio para o desenvolvimento, mas damesma for

ma que esta, nio pode ser operacionalmente definido, empiric~ 

mente investigado ou explicitamente demonstrado. 

Para se determinar se um sistema pode ser submetido 

a uma mudança desenvol vimen tis ta, resume Gable, é preciso medir 

nao apenas o grau de diferenciaç~o estrutural em que se encon

tra o sistema e o nfvel de desempenho que se pretende alcançar, 

mas medir, também, de algum modo, os recursos disponfveis do 

meio ambiente onde o sistema atua e a extensão das mudanças que 

se deseja atingir. (53). 

(53) Ib;dem, pp. 12-13 
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Apesar de nao ser correto estabelecer-se a dicotoí1Úa 

desenvolvimento versus subdesenvolvimento, uma vez que estes 

representam u~continuum, o desenvolvimento administrativo vi

sa, fundamentalmente, romper com o subdesenvolvimento ad~inis 

trativo. Este manifesta-se de diferentes formas: desde a inde 

finiçio de objetivos, a adoção de m~todos obsoletos de traba

lho, o mimetismo administrativo, o nepotismo, a incapacidade 

de solucionar problemas, a corrupçio, at~ a falta de pessoal 

qualificado. 

, Segundo o Institut Internacional de Sciences Admi

nistratives, de Bruxelas, o subdesenvolvimento administrativo, 

que predomina numa grande parte do mundo, deve ser entendido 

como uma incapacidade temporária que alguns países encontram, 

is vezes cruelmente, de se equipar com uma administraçio adap

tada ao mesmo tempo a suas necessidades e a suas possibilida

des. (54) 

o levantamento das vari8veis que condicion,Hn o sub

desenvolvimento administrativo já foi efetuado, e algumas des 

sas variáveis foram identificadas. são elas de ordem cultural, 

sociológica, econômica ou política. No entanto, o já referido 

documento do Insti tut Internacional de Sciences Administratives 

de Bruxelas identifica como causas principais, "em ordem decre~ 

cente de import~ncia: a falta de pessoal qualificado (grifo no 

original), objetivos administrativos irreais ou muito ambicio

sos, a ausência momentânea de capacidade própria para lutar 

eficazmente contra o subdesenvolvimento administrativo". (55) 

(54) In,::,.tLtut Intc.Jtnauonat de Sc..{,e.Jlc.e.!I AdmiJLü.ttz.a.u\J('.,!:. - B'LUXm6: liA Jte
c.e.llXe evoÚLçao da.!:. UC.He.taó adJII.Úu/~t'1.a .. u.va.!:., dJ.i6 .teo,'l...ta.6 e. JtenOlLiila.6 
da Adrn..tlú6Vz.ação púbLtc.a .tc.vando-,!:.e. e_til C.OIl,to. a I1cc.v..stdade. de adaptM 
a adr)]..tI1..i.~tJt.ação púbu.c_a ã..!:. c.ol1d{çõe.!:. .6õe.Lo-c.uLtLL!'~", doc.umcnto apltc 
M_H:tado na /lcwú.ão de. e.6pcc...i.atL6tc16 ~ob/'1e a adaptação da admtnL!:..t'1a-
ção púbf..i.c.a e a ·g('.,~;tão cm dLneJtentc/!:. C.Ol1te.X.taó ,~õc...{,o-C.I.Lf.tU .. M,L6, Tange,.'!., 
MaMúc.o.6. 26-30 de . .6c:te.mbi!.O de 1977, m{mc.o~l'1.a.6ado, p. 255. 

(55) ItJ6:ti .. tut: 1 nte)tlla ti, o 11 (cf de. Sc..Ú,nc.e6 AdmÜl.{,!,.t/raUVC .. 6 - B'l.f.LXeLa.6, op.e.Lt., 
p. 255. 
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Segundo Caiden a renovaçao ou reforma administrati 

va aparece, assim, corno um elemento essencial ao desenvolvimen 

to administrativo de um país ou emp,resa, "independente do rit

mo e rumo da evolução, simplesmente porque a capacidade admi 

nistrativa torna-se cada vez mais importante na implementação 

de novas políticas, planos e idéias". (56) 

Para Gable) o uso do termo "reforma" ,em vez de "de

senvolvimento", pelos autores que discutem mudança admipistra 

tiva é estreito porque tem conotaç6es normativas e prescriti

vas na literatura traditional da administração pGblica; (57) 

~ 

Montgomery ve a reforma administrativa corno um pr~ 

cesso político que procura ajustar as suas relaç6es com a buro 

craci~, a fim de mudar o comportamento do serviço público. (58) 

Segundo Riggs, para que se possa construir um mode

lo de mudança política e reforma administrativa nas sociedades 

em transição, torna-se necessgrio a exist~ncia de eleiç6es po

pulares, partidos políticos, assembléias sindicais etc., cap~ 

zes de exercer um poder substancial e de impor controles efeti 

vos sobre a burocracia. (59) 

( 56) CaJ..del1, GeJr.aJ..d E. AdJ1~ltú.6tMÇão do du erWO.tvvilento e henO,wla admúlú 
.tMtiva. Inovação na Adm.{.n.út!1.ação púbLLc.a - c.o.te-tlinea, R-to de Jane-:Z 
M, F.G. V., 7974. 

(57) Gab.te, E.p. ct..t., p. 76. A au.,tOfr.a c.ompaJdilha du,ta op'{'lúão de, Gab.te 
e na uc.olha do tLtlLtO de6,te tMbaf.110 optou peJ..o ,teJuIlO hel1ovação a 
Mm de Hão LL6M 11(JJll ltC,60!Ulla, pefalJ ttazõe~ mCJlc-<-0l1ada6 pOfr. GaGle, nem 
du crI votv.{.mento pafl.a 11ao en,thM fia ãhcJt de dei> CJ1VOt v-t1)Je Jl to ofLgall.{. za-
-cÚmat que p0.6f..uL toda wlla vaf..-ta f-<-,tef1.atuM .lã c.onc.e-L-tuada e OpCJta 
uOl1aLüada. -

(58) Mo ntg omefl. !f, Jo/m V. "SOWtc.u 06 BUfL<',alLCM,Uc. Re60Jur:: A T!froiog!f 06 
PU!tjJO,,)(?, al1d Pof;'üc-"!J", Úl Ra-Cp/l B.·'U1.Lballü, fed.). Pcti tLc.af alld 
.AdmÚz,L!J,t-'latlve. DC\lctopmcl1t. Du/t!WJII, N.C.: VU/le, UIUVC,'L6J!f PJLe"H. 
pp. 427-471, 7969 apucrGa5Ce, op.C{~., p. 17. . 

(59) R,tgg.6, F/te,d W. "nze StJtUe',.tUJiC/!J 06 Gove/uzmr!nt mld Adm-tll,ü;tJtattve 
Rc,D0f1.m"· .-iH Rafpft B'la,tbwzt.{. (ed.). Pot".,U:icaf (7Jzd AdJ)J{llüfJwtú}(!, 
Vevc,fopmcllt, op.cLt., rp. 220-324 ap1.w Gcwte--; ~J:ê.~Cf.-~---p:-rr:-
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o argumento de Gable é uma extensão do ponto de vis 

ta expresso por Riggs numa série'de artigos, escritos em 1967, 

1968 e 1971, de que o desenvolvimento burocr~tico pode acele

rar ou retardar o desenvolvimento de um efetivo sistema po1íti 
co. (60) 

J~ Braibanti desenvolve um processo de an~lise pa! 

tindo de assertiva de que o aperfeiçoamento burocr~tico da ad

ministração deve ser precedido de um certo grau de maturação 

do proces so po 1í ti co. (61) 

De certa forma, Sige1man se contrapõe a essa propo

sição ao afirmar que o desenvo1v~mento burocr~tico é urna condi 

ção necess~ria para favorecer a modernização. No erttanto, não 

se pode deduzir que um adequado sistema de administração favo

reça inevitavelmente a modernização. Para Sige1man o desenvo~ 

vimento burocr~tico tem urna inf1u~ncia mais permissiva do que 

causativa. (62) 

A fim de que o desenvolvimento administrativo se 

torne urna realidade, deve-se rejeitar qualquer noção de que a 

sociedade é governada por poderes sobrenaturais ou por forças 

ocul tas, contra os quais o homem nada pode fazer, diz Caiden. (63) . 
Para ele, a não interfer~ncia do homem no desenvolvimento admi 

nistrativo revela urna atitude de passividade. Deve-se conside 

rar que as coisas não acontecem por acaso. O desenvolvimento 

administrativo implica na exist~ncia de determinados padrões , 

valores e recursos e, a partir desses, torna-se necess~ria a 

definição clara dos objetivos ou metas que se busca alcançar. 

(60) Gabie, op.c..ét., p. 18 

(61) R'l.aJ..ballü, Ralph. "Ex-feJtJ1ai Induc.c.mc.rU: 06 PoüÜc.al-Adrn.üúótJr.a.ti.ve 
Veveiopment: An IM.utLtUOnM StJr..atc.9U", op. cJ..t., pp. 3-106, apad 
Gabie, op.cit., p.19. 

(62) S.<.geimaH, Lc.c.. l\loelcuUÚZ({-t.{Oll aHd .:thc. po.U.U.cat Su!:-{em: a oLLUqLte anel 
Ph.CLúJU.l1(vur Emp7tLêaTf\)1({.(/~~,-SaDC~ P:w 6('/~~Lollat Papc.'L!:- -Til COllipaJta.
Ú~otLUe6, oc-n-,--oT .. ÕT6. Bc.vC'.J1tU H..t.tt~ Ca.L.{6o.'LIL<a.: Sage PLLb.L<. 
c.aÚ .. olL6, 1971 apud Gabtc., op.ei.t. ,p. 19. -

(63) Cai.deH, op.e::!)"., p.l0 
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Uma vez definidas estas metas, sao analisados os meios a serem 

utilizados para a consecução dos objetivos. Tal empreendimen

to exige do homem uma ação deliberada e cooperativa. 

o princípio fundamental do desenvolvimento adminis

trativo, enfatiza Caiden, repousa "na idéia de 'progresso, na 

concepção de que o homem pode determinar seu futuro, que a li

berdade de ação deve fazer com que escolha o auto-aperfeiçoa

mento e o de seus irmãos." (64) 

Ainda segundo Caiden, a mudança organizacional ou a 

renovaçao administrativa deve representar uma constante na vi

da organizacional, a fim de que esta possa contribuir eficaz 

mente para a qualidade do viver e do trabalhar quotidiano~(65) 

Tal afirmação adquire particular import~ncia quando se consta 

ta que uma proporção crescente da população mundial está se 

tornando cada vez mais dependente da colaboração alheia, e que 

uma parte cada vez maior da vida dos indivíduos se passa den

tro de organizações formais e no desempenho de atividades admi 

nistrativas. 

2.6. O papel e~~hat~gico da caracitaç~o e utilizaç~o adtquada 

do~ heCUh~ o~ humavLO~ no de~ envolvimento admiHi~thativo. 

o principal recurso com que contam os países subde

senvolvidos é sua força de trabalho e esta, via de regra, n~o 

est~ devidamente qualificada a fim de levar i prática os pro

gramas de desenvolvimento. 

(64) C(~{deH, 0r. cit., p. 11 

( 6 5 ) I b-z.de 111 
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A capacitação e a utilização adequada dos recursos 

humanos constituem, portanto, um problema bem mais profundo do 

que pode parecer à primeira vista. 

No entanto, nem sempre houve, por p~rte dos poderes 

públicos, a preocupação no sentido de capacitar a mão-de-obra 

t~cnica, altamente qualificada, para enfrentar a implementação 

adequada de mudança. O processo tem início de maneira casufs

tica e empfrica. No entanto, à medida que o Estado moderno 

passa a assumir funções cada vez mais amplas e complexas, e c~ 

meça a intervir de maneira efetiva em quase todos os aspectos 

da vida econômica dos países, torna-se necessária a existência 

de um aparelho administrativo p~odutivo e eficiente, capaz de 

atender às demandas da comunidade. 

A noçao de mudança ou renovaçao administrativa re

quer a formulação de um esquema conceitual que possibilite a 

existência de um sistema de treinamento capaz de complementar, 

do ponto de vista operacional, as necessidades de aperfeiçoa

mento dos servidores, permitindo que estes se tornem verdadei 

ros agentes de mudança. Atrav~s da assimilação de novos conh~ 

cimentos, habilidades e atitudes adequadas, poderão vincular o 

desempenho de suas funções ao processo de desenvolvimento do .. 
paIS. 

Carvalho associa diretamente a renovação organiza

cional com o desenvolvimento de recursos humanos. Diz ela: 

... No mundo atuaf, em que a tec. 
l1ofogia 6oJtç.a mudança,'s .óub.ótaH"":: 
c.iai.ó no .6i.6tema empJte.óaJtial, .60 
mente podeJt~o c.ompetiJt c.om .6uc.e~ 
.60 aquela.6 empJte.6a.6 que e.6teja~ 
pJtepaJtada6 em teJtmo.ó de Jtec.uJt.6O.6 
humano.6 quali6ic.ado.6 paJta Jte.ópon 
dr.fl ao dc..6a~;'o da mudança. (66)-

(66) CaJiVaC 110, Ma/L(a do SOCOfl.,'1(J M. V. " Dl'-''s l?1lt'(, f v(mell{o de Rc.cuft.s 0.6 HW/I(OW.6 

e T,'Le.ÚlaJIlC.l~O: E.sfudo de. um c.a.s o, a PETROl3R;r"S~' EBAI', ma'Lço, 1977, 6l,,S. 
25-26 .. (Te..s12. de Mc . .st!r.ado elJl Ad1Hú~.stf1f{ç.ào Pií.b(ú.a). 
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Portanto, essas empresas só poderão, realmente, ca 

pacitar seus recursos humanos a fim de reagir ao impacto das 

mudanças se forem capazes de despertar a iniciativa do seu qU! 

dro de pessoal, se estimularem a aq~isição de conheciment6s, 

aptidões e atitudes que estejam em estreita conexão com a rea

lidade política, econômica e social onde atuam. 

Necessariamente, isto nao significa que se deva re

jeitar ou desconhecer o que há de positivo nas experiências e~ 

trangeiras e saber aplicá-las criticamente a realidade nacio

nal. 

Motta é de opinião qu~ o treinamento já se tornou 

urna preocupaçao constante nas empresas públicas brasileiras. 

Em determinados casos, há esforços significativos a fim de 

transformar o treinamento numa atividade contínua, estreitame~ 

te vinculada à carreira do servidor. No entanto, Motta faz aI 

gumas inferências sobre a aplicação das políticas de treinamen 

to aplicadas à realidade das e~lpresas brasileiras. (67) 

Apesar de ser cada dia menos questionada a validade 

do treinamento, esta atividade fica, geralmente, a cargo de 

um setor especializado do departamento (serviço, setor, etc.) 

de Recursos Humanos que tem a seu cargo funções tradicionais 

de pessoal. Situados no mesmo escalão dos demais departamen

tos, a maioria dos órgãos de treinamento, "mesmo bastante ati 

vas, care cem de pode r e pres tí gio na emprcs a", afi rma .Mot ta. 

(68) 

(67) Mo.tta, Paulo Robe/z..to. "TJteJ.t1cvne.rr.toe. Ve,~e.l1vo.f.v.úne/do Ge.Jte.l1c--la.t: -t115e.
JtêYlc.-icL~ ~ob!u? .. a e.xpc.fl.--lêllua da,~ eJíipft(J.,~M {U.ta..taú 110 Blt1l.~.L[". Cade.'I.-
1106 [BAP /li? 3, p. 4. EMe.t/l.abaCfw ê. uma L'1.aduç..ão, pe . .f.o au .. tofL, do 

. OtL.tg.iIlM"Akvlageme.ll .. t Ve.ve10plllC.r~t alld Tfla..tJ1Útg: -<.11 6ehe.Ilc.~~ 6,'1.0/11 :tfte. 
e .. xpe.Jti..e./lc.e. d Btra::Ujan pubtic. ('.Jlt('_',p,Ü.6C.~" ap'1.e~cJl.tado ao Exp~'1..t 
GJIOUp ~le.e.t..úlg 0/1 Akutagelllc.llt Ve_ve.~opHl(,_llt a/ld T,'1.(únúlg /10 IllteflJlaUcllat 
Cen.teJt 60ft Pub.f.ic. ElltC)l.p.u/~e~, Ljubfjarte .. , I u.go~.fávta, 17- 22 de. mMç.o, 
1980. 

( 68) I b.<.dem. 
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Cabe aí uma observação: os órgãos de treinamento e, 

inclusive, os pr6prios órgãos de recursos humanos ainda nao 

conseguiram internalizar e par em pr5tica os conceitos, j5 bas 

tante difundidos, sobre a nova dimensão da administração de re 

cursos humanos. Esses órgãos - departamentos, ser~iços, divi

sões, setores etc - continuam, em mui tos casos " vol tados funda 

mentalmente, para tarefas relacionadas com a parte legal e con 

t5bil da administração de pessoal e procuram desenvolver alguns 

programas de treinamento e de desenvolvimento gerencial, real! 

zados na maioria das vezes mais por "modismo" ou mimetismo. 

o planejamento, a organização e a coordenação dos 

recursos humanos continuam a ser tarefa da alta cfipula, onde, 

na maioria dos casos, o homem de 'pessoal não tem vez. 

Se de um lado existe essa centralização no delinea

mento das políticas de pessoal, falta, por outro lado, uma com 

preensão adequada de que cada gerente, cada supervispr,~. um 

administrador de recursos humanos. Essa incompreensão ~ fonte 

geradora de muitos conflitos entre os órgãos de treinamento e 

os demais órgãos da organização. 

Uma outra face da questão, abordada por Motta, 

que apesar de ser louv5vel a criação de grandes centros 

~ 

e 

de 

treinamento ou escolas pertencentes às pr6prias empresas, re

presentam estas um grande risco no que se refere ao treinamen 

to gerencial onde se exige conhecimentos de nível superior. S~ 

gundo ele, estando essas escolas desvinculadas da universidade, 

ou melhor, da pesquisa ou produção de conhecimentos, "têm dif! 

culdade em acompanhar a evolução do conhecimento, tornando-se 

a longo p ra zo repe ti ti va s e não inovadoras". (69) 

{69J Ibidem 

" 
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Tais centros de ensino são normalmente sujeitos a 

um regulamento de pessoal rígido e inflexível, destinado a um 

universo de dezenas de milhares de servidores, submetendo ao 

mesmo regime disciplinar e às mesmas exigências de horário: pr~ 

fessores, alunos, funcionários burocráticos e auxiliares, o 

que dificulta e, por vezes, impede o acesso de professores a 

outras fontes de informação, tais como: bibliotecas ,seminários, 

simpósios, congressos, etc. 

A curto prazo, essas escolas poderão obter até re

sultados positivos, mas a médio e longo prazos, pode ocorrer 

um retrocesso em seu desenvolvimento. Este pode manifest~r-se 

de diferentes maneiras, desde a apatia, a demissão de funcioná 

rios - a pedido ou não - até.a queda na qualidade do ensino, 

fruto do desligamento da escola com a realidade empresarial e 

nacional. 

A incongruência existente entre as políticas organi 

zacionais "esposadas" e as "utilizadas na prática" é, segundo 

Foguel e Souza,uma séria disfunção que pode vir a constituir

se numa verdadeira camisa-de-força para o trabalho inovativo e 

criativo. Os mencionados autores tomam para ilustrar essa dis 

função 

... o exemplo de uma ohganlzaç~o 
que pObbul como objetIvo "deben
vol veh e dLó.6 emInah C.O nhecImento" 
em .6 ua ãhea de atLtaç.ã..o e que. ,apó.6 
cinco ano.6 de exl.6têncIa, pO.6bul 
pouca.6 pu .. blIcaçõe.6 de .6 eu.6 te.cnl 
COb. Quando um dele.6 hecentemen~ 
:te .6(' depa~ou com a opohtunldade 
de publIca~ um liv~o .60bhe .6ua 
expehIêncIa, o que 6ahIa com que 
60b.6e dIvulgado conhecimento phO 
duzido peRa o.'LgallJ..zação, empecJ.~ 
lho.6 de toda o~dem 60ham coloca 
do.6 pa~a que o te.cnico U.6 a,~.6 e 
pa~te do beu tempo llo~maR de t~a 
balho e 0.6 a~qLL,{vo.6 da o~9all.tza~ 
ção. A di~e.:to fl.<.a c. xigJ..a q u c. lIa 
cOllt~acapa apa~eceJ.6e o logotipo 
d a i )[6 Li.. tu <. ç ã (1, q ti e o p fi. e 6 â c l o 
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6o~~e e~enito pela me~ma e ~t~ 
me~mo que o auton neeompen~a~~e 
a in~tituição, pelo tempo u~ado, 
eom pante do ~eu penIodo de 6~
nia~ .' (7 O J 

. 
Um outro risco, apontado por Motta, é que esses ce~ 

tros de treinamento podem possuir capacidade ociosa e, neste 

caso, procuram manter programas apenas para garantir a sua 

sobreviv~ncia, ultrapassando muitas vezes as necessidades reais 

de treinamento da empresa. (71) 

E fato mais grave pode ser acrescentado. Via de re

gra, as necessidades reais qua~e sempre~ n~o são detectadas ~ 

quando o são, isto ocorre apenas em termos quantitativos. Numa 

política altamente centralizada, a clientela é definida pela 

cúpula da organização. Não existe uma preocupaçao com a deter 

minação das necessidades de treinamento, a partir de uma an~li 

se dos objetivos organizacionais, das tarefas e atividades que 

devem ser desenvolvidas e da capacitaç~o adequada ao empregado 

para o desempenho de suas tarefas. 

o treinamento ou a capacjtação dos recursos humanos, 

como a mudança ou a reforma, é um processo, é um meio. Como tal, 

afirmam Adame e Mello e Souza, a definição de seus objetivos, 

do seu conteúdo e de sua aplicação vai depender das necessida

des políticas do Estado ou da organização. (72) Um dos princl 

pais instrumentos do processo de renovação administrativa resi 

de na conscientização do servidor. Isto não significa induzir 

o servidor i adoção de uma ideologia detérminada, j~ que Adame 

(70 J Sou.za e Fogud, op. út., p. 54 

(71 J Motia, op. eit. ~ p. 4 

(72 J Adame, udi..a Camafl.ella e Mete0 e Sotaa, N('t~on. "P:W9,'(((JllM de. Tlte,úla
me.nto e Rc.nOfuna Adm.úzú:t!la.u.va". Rc l'i.~ tJ.1 de. Admúu,) tlLação rúb.Lica, 
v • 9, H • 4, o ut. / cf e z . 1 9 7 5, P • 1 6 1-:--' 
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e Mello e Souza defendem a necessidade de participação, plura

lidade e debate político. (73) Para transformar o aparelho' ad 

ministrativo, o servidor deve sentir-se participante do proce~ 

so de transformação da sociedade, deixando de lado sua mentali 

dade tradicionalista e individualista. Desta forma, afirmam 

os autores, os programas de capaci tação ou de treinamento devem 

estruturar-se, levando em conta que é condição indispensável 

para que a empresa cumpra seus objetivos que estes estejam vi~ 

culados ao desenvolvimento integral da organização e do próprio 

país. Enfatizam ainda corno necessários não só a colaboração 

dos servidores mas o comprometimento dos mesmos a fim de que 

possam ser alcançadas as metas de justiça social a que se pro 

põe uma administração eficiente. (74) 

Mas, como poder-se-á obter a colaboração dos servi

dores·e o comprometimento dos mesmos se estes não estão envol 

vidos no processo de renovação, uma vez que os planos são ela

borados em gabinetes a portas fechadas? Mesmo em importantes 

centros de treinamento, mantidos por instituições notoriamente 

conhecidas, o corpo docente é colocado à margem do processo de 

recrutamento e seleção da clientela, da elaboração de currícu

los, da escolha da metodologia a ser adotada e até dos sistemas 

de avaliação de aprendizagem. 

Hoje em dia, a aceitação do treinamento corno instr~ 

mento já está bastante difundida mas, acentua Motta, predomina 

na maioria das empresas a inexistência de "planos de carreira 

definidos ou facilmente ligáveis às atividades de treinamen

to". (75) 

( 73) 1 bidem, p. 1 6Z 

(74) Ibidem, p. 166 

(75) Motta, ~c-d., p. 4 
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A indefinição dos planos de carrel ra vinculados' às 

atividades de treinamento é mais ou menos generalizada e isto 

gera no empregado uma atitude negativa em relação aos progra

mas de treinamento. 

Carvalho, em sua tese de mestrado, aborda esse pro

blema numa dimensão bastante ampla: 

A onientaç~o do~ pnognama~ de 
tneinamento pana atenden pne6e
nentemente ~~ nece~~idade~ opena 
cionai~ do ~i~tema pode n~o con~ 
duzin a ne~ultado~ ~ub~tantiai~ 
em tenmo~ de de~envolvimento on 
ganizacional. E~~a onientaç~o 
voltada pana a ~ati~6aç~o da~ ne 
ce~~idade~ imediata~ de melhonii 
do de~empenho no cango con~titui 
o que ~ e po denia chamandimen,~ ~o 
connetivado tneinamento. 

Faz-~e ungente onientan tam
.b~m o~ pnognama~ de tneinamento 
no ~entido de de~envolven o po
tencial do~ necun~o~ humano~ e 
xi~tente.6, objetivando .cnian uma 
ma~~a c~ltica capaz de ne~ponden 
~~ demanda~ 6utuna~ do ~i~tema 
onganizaciol1al. E~~a nova onien
taç~o con~titui a dimen~~o pno
jetivd do tneinamento que, a meu 
ven e mai~ impontante em tenmo~ 
de de~envolvimento denecun~o~ 
humal1o~. r 76) 

A dimensão projetiva do treinamento, objetivando 

criar uma massa crítica da qual participem chefes em todos os 

níveis organizacionais, será capaz de atingir ",através do efei 

to multiplicador, a totalidade dos recursos humanos da organi

zação", conclui Carvalho. (77) 

(76) Can\.~a1{lO, ~d., óf. 37. Grvi.nO.6 110 O!l.,i,g,úral 

(77) Ibidem. 
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Na opinião desta autora, nao se pode falar em de

senvolvimento do potencial dos recursos humanos alienando tal 

desenvol vimento dos planos de carre.i ra do empregado. Tal asso 

ciação constitui a pedra de toque capaz de despe~ar no indiví 

duo aquele estímulo que o conduziri a uma participação efeti

va - e nao formal - nos programas de treinamento. 

Um outro aspecto abordado por Motta ~ a necessida

de de os 6rgãos de treinamento desenvolver um grande trabalho 

de motivação a fim de conquistar a adesão dos demais setores 

para as suas atividades .e, ainda mais difícil, a necessidade 

. de envolver em seus programas de desenvolvimento gerencial o 

primeiro escalão da empresa. (78) 

Acrescenta Motta; 

A p~eo~upação ~om a 6oAmação ge 
~en~lal p~~vla ~ mlnonlt~nla ~ 
e~ban~a na dl6lc.uldade de ~ele
ção de. ge. i u? .. nte.6, pJL.LnQ.Lpa..tmente 
O~ de alto nZvel,nonmalmente e~ 
~olhldo.6 pon 6atone~ polZtic.o~ 
exte~no~, lmpo.6.6Zvel~ de ~enem 
~on.6ldenado~ e ldentl6l~ado~ pJte 
viam ente. pe.la empne.~ a. (79) -

Wahrlich ~ mais incisiva ao afirmar que a tentati

va de implantar o sistema do m6rito numa administração habitu! 

da ao nepotismo adotando autoritariamente um enfoque tecnicis

ta-moralista s6 faz exacerbar as resist~ncias a reforma. (80) 

( 7 8 ) Mo tta , o p . c.i ... t., P • 5 

(79) Ibidem, 

(80) WahllCldl, Be.a.vr.-< .. z. "Re6oJuna Adl1lill.{.6t~'Ul.tiva na Amr.JUc.a Laüna: flcme-
lhal1çM e. di6eM.l1ça,6 cHtne cinco eX)Je/u.ê.I1~{a .. ~ 11L1c..{oHaü ". Re .. \lú)t.1. de. 
Adm.i.i1üDrll.ção púbUc.a, voL 8; IlQ 4, out./de.z., 1974, p.37. 
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o padrão cultural tradicional é responsável por uma 

conduta burocrática inadequada no trato dos problemas de capa

citação dos recursos humanos e essas práticas só serão modifi 

cadas, segundo Aquino, 

apõ~ a ~ealização de uma ~e
novação no~ pad~õe~ da emp~e~a, 
~edimentada pela elabo~ação e pe 
la implementação da~ di~et~ize~ 
de pe~~oal, e a ~~iação de um pa 
d~ão in~titu~ional adequado i 
uma ~adia pollti~a de Re~U~60~ 
Humano/~. (81 J 

Matos considera a integração entre a função geren

cial e o desenvolvimento de recursos humanos como uma necessi 

dade real de qualquer órgão. Para ele, o chefe não pode ser 

aquele homem que "gerencia" apenas números, equipamentos e ma

terial de consumo, mas que tem como responsabilidade básica a 

mixima utilização do potencial de seus recursos humanos, visan 

do a viabilização das diretrizes de seu órgão. (82) 

Apesar de a definição das necessidades de treinamen 

to ser a dimensão mais importante na formação de um programa 

de treinamento de pessoal para a empresa, ocorre que esse fato 

nem sempre é devidamente considerado. Para Motta isto 

(81). Aquino, EP. út., p. 29 

... envolve di6i~uldade~ de~o~
~ente~ da6 ambigUidade~ ~o~~eE 
tuai~ do t~einamento, do~ meto
do~ de identi6i~ação de ne~e~6i
dade~ e do~ ~on6lito~ de~o~~en 
te~ da~ a~pi~açõe~ individuaiô e 
inte~e66e~ o~ganiza~ionai~ ... Na 
ph~tica, a de~i~ão imediata 6ob~e 
t~eil1amento ~e pa,~/~a num meio o~ 
gani z a ci o H a.t e-,~ pe cZ 6,.{. co 011 d e di-=
ve~606 inte~e66e~ individuai6,o~ 
gaHiza~ionai~ e 6o~iai~ e6tão e~ 
jogo. (83) 

(82' Mato6, RuU A. "A 6UHção gC'.~C'I1C-iae. ". o dC',õel1volv.{meJlto d", Recu/[~(I~ Hu
manoó". RC'vLóta d(':.-~0!II{H,L6t'!!!5:ã(J rúbCica. v. 14,11.3, j(Ü./6C',t. 1980, 
pp. 21-2Z:-

(83) Mo.tta, ~~d., p. 7 
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No entanto, a eficácia de um programa de treinamyn

to vai al~m de uma correta determinação das necessidades.Estas 

não só devem ser partilhadas por um grande número de adminis

tradores, segundo Dayal, mas dependem, ainda, do modo como o 

treinamento é transmitido e de uma s~rie de pr~ticas adminis

trativas da empresa. (84) Em muitos casos, a solução do pr~ 

blema pode exigir tanto ação administrativa quanto treinamento. 

Portanto, compete à organização considerar uma s~rie de aspec

tos antes de estabelecer um programa de treinamento . 

. Para Dayal, os aspectos mais importantes a serem 

considerados são os seguintes: verificar se as exig~ncia~ da 

empresa são demasiado grandes e,. então, buscar ajuda de insti

tuições externas. Outras vezes, existem áreas específicas de 

conhecimento que estão fora do raio de ação da empresa; pode 

haver, também, aspectos particulares, onde a mudança de atitu

de e enfoque seja fundamental e, nestes casos, os cursos de ad 

ministração e supervisão se fazem necessários. Por fim, pode 

ser indispensável um treinamento no local de traba-

lho. (85) 

Uma organização que deseja renovar-se sob diferen 

tes aspectos - político, estrutural, comportamental etc - deve 

apreciar cuidadosamente cada um desses aspectos mencionados por 

Dayal. Possivelmente, ela necessitará lançar mão não apenas 

de um, mas de vários ou de todos esses recursos, uma vez que o 

treinamento não pode ser considerado uma prática isolada. Ele 

deve ser compreendido como parte integrante do plano estratég! 

co da empresa. 

(84) Valjat, I.õ{U.(Ia.'l. GCAê.I1c...ta de.. T/teiname..nto: te..xto, C.MO,.'> e.. r.xeAc.1c.J..o . .'> de.. 
.6..tI1ltÜ.ação. R{o de.. ]CWrAJW, U.VfLO,S TCCllic.o.6 c. CLe.H,tlMc.0.6, 1974, p. 3 

(85) Vayat, op. eix., p. 3 
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No esforço de capacitação dos recursos humanos p~ra 

as mudanças, complementam Adame e Mello e Souza, a empresa de

veri considerar a cultura organizacional que visa dar substãn

cia aos programas de treinamento e à necessidade de gerar uma 

massa crítica capaz de atuar de imediato, a partir de posições-

chave. (86) 

tica: 

. 

Esses autores assim definem substãncias e massa crí 

Sub~tâ~~ia é o ~~bà~ço d~ ~apa~i 
tação at~avé~ do quaL ~~ b4~~a a 
homog~H~..i.zação do~ g~upo~ a ~~~ 
t~~~~ado~, ~~gu~do a~ â~~a~ p~..i.~ 
~itahia~ ~m qu~ t~abaLham. 

Ma~~a ~~It..i.~a: taL ~o~~~ito ~~ . 
ba~~ia ~a ~omp~~~~~ão d~ qu~ ~ão 
~~ pod~ V~~~~~ a ~~~i~t~~~..i.a ã~ 
muda~ça~ ~~m uma ~~bohmuLação d~ 
atitud~. (87) 

A adequada combinação desses dois critérios pode 

atingir o resultado desejado: criar a "massa crítica" capaz de 

atuar com efeito multiplicador. 

Para Adame e Mello e Souza, no nível superior -sao 

discutidas técnicas de liderança, motivação, desenvolvimento 

organizacional etc., no nível intermedi5rio a ~nfase deve ser 

diferente, uma vez que os participantes são responsáveis pela 

execuçao de funções específicas tais como: administração de 

pessoal, administração financeira, funções de suprimento, co

mercialização etc.; no nível operacional esses programas sao, 

quase sempre, em serviço (treinamento em serviços: carteiros, 

mensageiros, balconistas etc.). (88) 

{86) Adame ~ ,\!e.Uo ~ ·Souza, 0r. c.,Lt., p. 166 

(87) Ib.idc.m. 

( 8 g ) I b..i.dem, p. 1 6 7 · 
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Concluindo este capÍtul?, cabe enfatizar as 

vras de Carvalho, em sua tese de mestrado: 

pala-

o apoio deci~ivo d~ alta admini~ 
tnaç~o - n~o ~~ em 60nma de ne~ 
cun~o~ humano~ ma~ e~pecialmente 
atnav~~ de panticipaç~o - contni 
bui po~itivamel1te pana in~tLtLL-:' 
cionalizan o tneinamento no ~i~
tema onganizacional, ganantindo 
a~~im o ~uce~~o do~ pnognama~ im 
plementado~. Pana que o~ pnogni 
ma~ de tneinamento levado~ a e6iI 
to no contexto de uma onganiza~ 
ç~o po~~am 6nuti6ican, ~ nece~~~ 
nio n~o apena~ a exi~tência de 
uma e~tnutuna adequada e de ne
cun~o~ di~ponlvei~, ma~ tamb~m 
de engajamento con~ciente da pan 
te do~ che6e~ em todo~ o~ nlveiJ 
onganizacionai~. 

Ê pne.ci~o, poi~, quali6ican 
~upenvi~one~, genente~ e me~mo~ 
alto~ executivo~, como ·6onma de. 
atingin, atnav~~ do e6eitomulti 
plicadon, a .tota.tidade do~ neCLLJL 
~o~ hU.l11ano~ da olLgaH..{.za.ç~O. (&9T 

Dentro desse enfoque, a capacitação e a utilização 

adequada dos recursos humanos poderão desempenhar um papel ue

cisivo na mudança administrativa, a qual deveri se processar 

de maneira gradual, contínua e coerente tanto com a ambiência 

interna quanto com a externa. 

(89) Ctvwalho, op. c.Lt., p. 31. 
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CAPrTULO III -OESTUVO VE CASO 

Visa o presente capftulo" descrever um quadro onde 

possam ser identificadás as diversas tentativas de mudanças e~ 

preendidas pela ECT, a partir de sua transform~ç~o em empresa 

pública, a fim de consolidar a idéia de profissionalizaç~o de 

seus recursos humanos. 

Na primeira seçao, faz-se uma breve pesqulsa sobre 

a históri~ dos Correios, no Brasil, que tem seu infcio no pe

rfodo colonial e vem até a data em ,que este trabalho está sen 
do elaborado. 

A segunda seç~otrata, particularmente, dos esfor

ços empreendidos pela ECT, a fim de dinamizar os seus serviços 

postais que se caracterizavam, na década de 60, pela irregula

ridade e insegurança. Para que pudesse levar à prática tal o~ 

jetivo, valeu-se a Empresa da assinatura de convênios de assi~ 

tência técnica com várias entidades nacionais e internacionais. 

Realizada urna diagnose sobre os serviços prestados por seus r~ 

cursos humanos, tornou a Empresa urna série de medidas de ordem 

administrativa, estrutural e comportamental a fim de melhor ca 

pacitar e alocar o seu pessoal. 

Na terceira seçao, procura-se descrever corno a ECT 

buscou atingir urna das metas básicas à qual se propunha: pro

fissionalizar os seus recursos humanos. Tendo sempre 6 trein! 

mento corno atividade prioritária, criou Centros de Treinamento, 

realizou cursos profissionais, em diferentes nfveis e, por fi~ 

fundou a Escola Superior de Administraç~o Postal - ESAP. 

Este capftulo é essencialmente descritivo e a autora 

adotou a metodologia de apresentar suas observações e reflexões 

apenas no capítulo das conclusões. 



.56. 

1. Admlnl~t~aç~oPo~tal no B~a~ll: o~lgem eevoluç~o (90) 

Partindo da colocação de Gercina Oliveira de que o 

termo mudança significa 110 processo social de alteração (tran~ 

formação, renovação, inovação) de padrões cultur'ais (91) e es

truturais que ocorrem nas organizações complexas", torna-se di 

fícil analisar a renovação do sistema postal no Brasil, sem 

buscar as razões históricas que determinaram sua cultura orga

nizacional e influenciaram as diferentes mudanças estruturais 

e comportamentais por que vem passando os Correios' nesses qu~ 

se cinco séculos. 

O início dos serviços postais, ou Correios no Bra

sil, remonta a epoca do Brasil Colonial. As primeiras cartas 

que saíram de terras brasileiras foram escritas pelos tripula~ 

tes portugueses, componentes da frota de Pedro Álvares Cabral. 

O principal documento dessa correspondência foi a carta escri

ta por Pero Vaz de Caminha, Mestre da Balança da Moeda do Por 

to, a D. Manuel, Rei de Portugal. Embora a carta de Pero Vaz 

de Caminha, de 1 9 de maio de 1500, seja considerada o marco ini 

cial de nossa história postal, somente no século XVII e que sU! 

giram os serviços postais no Brasil, assim mesmQ de forma bas

tante irregular e precária. 

Muitas foram as causas que retardaram o desenvolvi-

mento do Correio no Brasil. Dentre elas, o fato de que so 
~ 

trinta anos apos o descobrimento, Portugal passou a encarar com 

seriedade a colonização da nova terra. 

(90) Vado~ c.ollú.do~ em e.nÚle.v.<.l>talj c.om a Vfta. EIle..<.da Bucco Tail~c.o, Che-
6e do Seto~ Educativo do MLL6e.U PNda-C. e Te.fegfLá6'<'co da ECT, e com o 
Plw6. Jo.óc. Luiz Peftol1, p.'L06e.MOft de. F'<'lct.teUa da Eóc.o.e.a SLlpeM.O~ de 
Arul1.{.IÚõtJtação PMtal - ESAP. 

(91) OLÚJelfta, Ge~c.,Üta AtVe.6. V. O. - te.OJI.--la c. dtaBnó ~,:t.ic.o, TUa de. J allUftO, 
FGV/ESAF, 1979, p. 14. 
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Durante os s~culos XVI, XVII e XVIII ji funcionava, 

precariamente, o transpórte de correspondência para o interior 

do Brasil. Apesar das poucas e mal ~onservadas estradas, o 

tropeiro do interior, seguindo as picadas dos bandeirantes,co,!! 

duzindo seus muares ou tangendo o gado bovino, desempenhou,por 

conta própria, o trabalho do correio, trazendo as notícias dos 

últimos acontecimentos aos vilarejos onde passava, levando bi 

lhetes e recados e servindo de intermediirio a mui~os negócios. 

Se aos bandeirantes audazes e aventureiros coube o feito de 

alargarem as fronteiras do Brasil, de descobrirem,riquezas e 

de plantarem cidades no interior, coube aos tropeiros a respo,!! 

sabilidade de manter as comunicações e transportes entre esses 

núcleos, situados muitas vezes nos lugares mais inóspitos e 

distantes, levando e trazendo gêneros alimentícios, produtos, 

riquez~s, documentos, correspondências e notícias. 

'Foi com o objetivo de obter contatos melhores e m~s 

regulares com seus domínios, recuperados em grande parte a 1n

vasores estrangeiros depois da Restauraç50, que Portugual re

solveu organizar seus correios ultramarinos. O primeiro esfor 

ço do Governo central, de al~m-mar, para o estabelecimento de 

um serviço regular, de permuta da correspondência com a capi

tal do vice-reinado do Brasil, na Bahia, data de 1~S7. Nesse 

ano, a 12 de julho, o Rei fez "Mercê do Ofício do Correio das 

Cartas do Mar" a Luís Gomes da Mata Queiroz, então detentor do 

Nono Ofício da Corte de Lisboa. 

-Foi, porem, no vice-reinado de D. Vasco de Mascare-

nhas, com o Regimento de 25 de janeiro de 1663, 'que, de fato, 

principiou a funcionar o Correio no Brasil, como' 

paraestatal. (92) 

organização 
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Sabe-se, no entanto, que por volta de 1710 o servi

ço postal da Colônia esteve sob a responsabilidade de uma fir

ma particular, dirigida por Antôni~ Alves da Costa, que o ex 

pIorou da pior maneira durante anos. O governo, entã~ resol

veu indenizar a concession~ria, avocando, finalmente, a intei 

ra responsabilidade da execução dos serviços. 

Nessa fase de irregularidade no funcionamento do 

Correio Oficial, alguns governos provinciais tomaram a inicia

tiva de estabelecer seu próprio correio. Em Vila Rica, os ve 

readores organizaram seu próprio serviço postal em 1712. Por 

sua vez, cabia aos contratadores de diamantes do Tijuco manter 

este Distrito ligado a Vila Rica e ao Rio, por estafetas perii 

dicos. Também em são Paulo foi inaugurado, em 1773, um servi

ço de correio regular com o Rio, através de diligências, que 

transportavam também passageiros. 

Posteriormente, uma decisão das Cortes de Lisboa, 

datada de 15 de março de 1-171, determinou a criação dos "Cor

reios para a Coroa". No entanto, somente no final do século 

XVI I I as comunicações entre o Brasil e a Metrópole começaram a melhorar. 

D. Maria I, através do Alvari de 20 de janeiro de 1798, criou 

os Correios Marítimos entre o Brasil e Portugal. 

A vinda da Família Real para o Brasil determinou urna 

série de mudanças de ordem política, sócio-econômica, adminis

trativa e cultural. D. João VI logo sentiu a necessidade de 

reorganizar os serviços da Coroa. A decisão do Reino n 9 53, 

de 22 de novembro de 1808, aprovou o Regulamento Provisional 

da Administração Geral dos Correios da Coroa e Província do 

Ri o de ,J<:me i ro . 

Tal Regulamento, considerado por Albuquerque o nosso 

primeiro Regulamento Postal, incluía normas de trahalho, inclu 

sive hor~rios a que deviam obedecer os empregados e regras pa
ra o recebimento e expedição ele toda correspondência. (93) 

(93) Af.buquC)lI?UC, op. ci __ t., p. 14 
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Durante o 1 9 Reinado, o Correio Geral passou por tnna 

reorganização, quando foram introduzidos métodos mais modernos 

d~ trabalho. A maior inovação foi, possívelmente, a criação 

de administração dos Correios em todas as capitais das Provín

cias. 

No curso do 2 9 Reinado foram acrescidas novas mudan 

ças nos serviços dos Correios. O decreto n 9 255, de 29.11.1842, 

introduziu duas medidas de amplo alcance: a adoção do selo po~ 

tal na corr~spond~ncia e a criação do quadro de carteiros dos 

Correios da Coroa. 

O Brasil foi o primeiro país da América e o segundo 

do mundo, juntamente com a Suíça, a usar o selo, tendo a Ingl~ 

terra sido a precursora da utilização do selo, em 1840. AOrdem 

Régia, de 23.02.1843, incumbiu a Casa da Moeda de criar o prl

meira selo adesivo brasileiro, 6 olho de boi. 

O Quadro de Carteiros, instituído pelo Decreto n 9 

255, de 29.11.1842, teve efetivado seu funcionamento a partir 

do regulamento baixado pelo Decreto n 9 399, de 21.12.1844. 

Em 1857 começou a funcionar, na cidade do Rio de Ja 

neiro, o Correio Urbano. Este serviço era executado por oito 
~ 

carteiros que trabalhavam a pe ou a cavalo. 

Ao lado dessas transformações no serviço postal ln

terno, foram assinalados diversos atos regulando a troca de 

correspond~ncias com outros países. Dentre as principais con

venções firmadas com Estados estrangeil'os, ci tam-se os atos 

diplom5ticos assinados com o Império Italiano, Peru, Uruguai e 
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Paraguai; cornos governos da Espanha e dos Estados Unidos da 

América, e com a Bélgica. (94) 

Em 25 de maio de 1877, através do Decreto n? 6.581, 

o Império do Brasil pa~sou a fazer parte da Uniio Geral dos 

Correios. Posteriormente, o Governo Imperial,'pelo Decreto n? 

7.729, de 29 de março de 1879, filiou-se à Uniio Postal Univer 

sal (UPU) , que substituiu a Uniio Geral dos Correios. 

À proclamaçio da República, em 15 de novembro de 

1889, seg~iu-se uma série de reformas em todos o~ setores admi 

nistrativos, inclusive no de Correios e Telégrafos. O Chefe do 

Governo Provis6rio, através do Decreto n? 368-A, de l? de maio 

de 1890, reformou os Correios e outorgou novo Regulamento Pos

tal, ficando o Correio subordinado ao Ministério da Instruçio 

Pública, cujo primeiro titular foi Benjamin Constant. 

Em 1892; o entio Presjdente da República, Marechal 

Floriano Peixoto, através do Decreto n? 67 A, de 28 de julho, 

aprovou os ajustes postais concluídos entre o Brasil e virios 

outros Estados, quando da realização da Convençio Postal de 

Viena, em 04 de julho de 1891. 

o decreto n? 194, de 11 de outubro de 1893, oficia

lizou as novas conquistas tendentes à melhoria dos Serviços de 

Correio em todo o mundo, introduzidos até então pela UPU. 

(94) Aibu.quc/tquc., op. cli., p. 20. VecJteto Ilq 3.363, de.' 73.12.1954, pJto-
mu,t9a a COl1vençao cetebJtada paJta Jre9u.taf'vização da tJtcca de coJtJte.-6pOH
dê.I1c..ta com o Impé>úo ItaLiano; AvL~o Akll..t6.teJtútl dc. 25.07.1864 deAeJt 
nl..tna que "a,.~ caJtta6 V..tlldM do PeJtu, U'Utgua.t c PaJr.aguai. pa9UeJH pO/tte-; 
como a6 que 110 ImjJVri.o ~ão cOHduúda~ )JC1M CO,~·Le..to,f.I teh'Le..f,;('..tLeb"; Ve
clte;to 4.421, de 07.05.1870, pfwmu.tga a COllvenção PMtat. &iJullada com o 
GoveMw E.6)Jalllw-t, ,'te. n e/te nú'. ã ~'1oca ttegtLtaJt de C()f1.'L('..~poJ!dêHc,ia; V2.CJ1('. 
:to 4.553; de 29.07.1870, p,'Wlllutga a COIlVCIIÇão Po~da(' e/f.I'taoc..fecJda c.om 
o GoVC,'1J1O do.:) E~,tado,~ Unido:\ da Âméf'l.úa; Ve.c}i.e,to 4.571, de 12.08.1870, 
p~omLttga a COllvenção 6üada com a BEe~jica palia a tJtoca de COJ1Jt(>_~)J0I1-
deltc..ta. poóta.t. 
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Em 1894, com a extinção do Minist~rio da Instr~ção 

Pública, de curta duração, a Repartição Geral dos Correios da 

República passou a fazer parte do Minist~rio dos Neg6cios da 

Indústria, Viação e Obras Públicas: 

+ 

O Presidente Prudente de Morais, em 1895, aprovou 

um novo Estatuto para o Correio - Dec. n 9 222-B de 10.06.1895-

que foi regulamentado no ano seguinte pelo Dec. 2230 de 

10.02.1896. 

No governo Afonso Pena, fatores de ordem 

levaram o Governo a rever o Regulamento Postal (Lei n 9 

de 31. 12 . 19 O 8) . 

política 
·2050, 

Em 1909, com o desmembramento do Minist~rio a que 

estavam ligados, os Correios ficaram no Minist~rio da Viação e 

Obras Públicas. 

Atendendo a uma s~rie de necessidades, outras inov~ 

ções foram introduzidas, como o serviço de encomendas postais 

(colis-postaux) com alguns países, os vales postais internaci~ 

nais, assinaturas postais de jornais, revistas e publicações 

periódicas. 

Em 1921, considerando o aumento dos serviços e a ex 

pansao do quadro de funcionirios, o Presidente Epiticio da Sil 

va Pessoa sancionou um novo Regulamento, aprovado pelo Decreto 

n~ 14.722, de 16.03.1921, que norteou as atividades dos Cor

reios at~ 1951. Essa reorganização caracterizou-se pela cria 

ção de novas funções, pela implantação de segurDs sociais para 

os empregados e outras medidas favoriveis ao pessoal. 

Foi ainda em 1921 que ocorreu o primeiro transporte 

postal por via a6rea, tendo a primeira mala a€rea internacio

nal seguido em 1923. As primeiras m&quinas de franquear e o 

serviço de colis-postaux com valor declarado datam de 1924. 
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Vitoriosa a Revolução de 1930, houve por parte dos 

novos governantes urna preocupação com as reformas de base, de~ 

tre as quais a do sistema de comunicaç6es. Atrav~s do Decreto 

n 9 20.859, de 26 de dezembro de 1931, foi criado o Departamen

to dos Correios e Tel~grafos, realizando-se a fusão da então 

Diretoria Geral dos Correios com a Repartição Geral dos Tel~

grafos. Ficou a cargo do novo Departamento, subordinado ao 

Minist~rio de Viação e Obras Públicas, dirigido por Jos~ Am~ri 

co de Almeida, a fiscalização e a execução dos serviços dos 

Correios e Tel~grafos, a partir de 1 9 de janeiro de 1932. 

Ainda em 1931 foram assinados pelo Presidente Vargas 

importantes decretos referentes aos serviços de comunicaç6es. 

A fim de suprir as deficiências das ferrovias e a 

falta· de rodovias, o Governo autorizou, pelo Decreto n 9 24.603, 

de 06 de junho de 1934, o Minist~rio da Guerra a transportar a 

correspondência postal em avi6es militares. 

Em 1934, começou a funcionar a primeira escola de 

treinamento de pessoal - Escola de Aperfeiçoamento dos Correios 

e Tel~grafos (EACT) - a fim de treinar e aperfeiçoar pessoal 

especializado. Neste mesmo ano, no dia 1 9 de agosto, foi ins

tituído o "Dia do Selo". 

, 
Em 20 de fevereiro de 1941 passou a existir o Cor-

reio A~reo Nacional (CAN) , resultado da fusão do Correio A~reo 

Militar, criado em 12 de junho de 1931 com o Correio A~reo Na

val, criado em 29 de julho de 1936. 

O Decreto-lei n 9 3.326, de 03 de junho de 1941, to!. 

nau obrigat6rio o transporte de malas postais pelas 
de aviação. 

empresas 

No início da d€cada de 40, começou a funcionar no 

Correio Geral do Rio ele Janeiro, em caráter experimental, a 

triagem de correspondência. 
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o Decreto n 9 29.151, de 17 de janeiro de 1951, assi 

nado pelo Presidente Eurico Gaspar Dutra, aprovou o Regulamén

to dos Serviços Postais e de Telecomunicações, que consolidou 

uma s~rie de decretos-lei expedidos, particularmente, a partir 

de 1930. O capítulo 11 desse Regulamento considerava monop6-

lio da União: o transporte, a distribuição no territ6rio naci~ 

nal, e a expedição para o Exterior, de objetos de correspondêg 

cia com caráter de mensagem. 

Nessa d~cada já se discutia. a urgência da crlaçao 

de um Minist~rio capaz de implementar uma moderna política de 

comunicações, condizente com o desenvolvimento do país. 

O DCT - Departamento de Correios e Tel~grafos - ocu 

pava, nessa epoca, uma posição muito modesta na ordem de prio

ridades fixadas pelo governo, e a insuficiência de verbas nao 

permitia que se criasse uma infra-estrutura capaz de atender 

às novas exigências dos usuários. A situação tornou-se tão 

grave que, em 1965, o DCT esteve a ponto de entregar parte de 

seu monop6lio a empresas privadas. (95) 

Nesse mesmo período, as tarifas foram bloqueadas, 

de modo que as receitas da empresa diminuíram em valor relati

vo, ao passo que as despesas por objeto transportado aumenta 

ram gradativamente. Nessas condições, todo novo investimento 

foi praticamente excluído, e as condições de exploração torna 

ram-se cada vez mais precárias. A situação apresentou-se par 

ticularmente grave à medida que crescia a economia do país. H! 

via um afluxo de objetos a transportar e a utilização do Cor

reio constituía praticamente o ~nico meio de transporte. 

(9 5) E~:ta paJG.te do tópico tem como DOII,te. de iE~oJrmaçõ~ a Jw..ü6,i.-ClJ..-f.~va 
ap/t0~C'.nt:ada peto NJUV - P}[(t9 '[((J)IHIC dc.VevcCOppel1lCJlt dC'.-~ Naücll.ó UHi.~. 
FOJr.matioH da pe,'1,~oHne_f et ~eJrvü COHólLLU6ó e.H ma-f ... [éJte. d'oJr9wlüaüol1 
po~ta1e. PflO jet: BRA/i1 /557. 
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Em 1968; o DCT passou a ser subordinado ao Minist~

rio das Comunicações, criado conforme item III do Art. 199 do 

Decreto-Lei 200, de 25.02.1967. Em 1969, embora continuando 

vinculado àquele Minist~rio, foi reorganizado como empresa pú

blica, passando a chamar-se Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos - ECT - de acordo com o Decreto-Lei p9 509, de 

20.03.1969. 

2. Tentati~adt ~ode~nizaç~o 

Na década de 60, a qualidade do serviço postal era 

tão precária que a maioria do público não tinha a mínima con

fiança em seus serviços. O recebimento da correspondência era 

demorado e muitos objetos não chegavam ~s mãos de seus destina 
tários· . 

O Correio brasileiro não acompanhava o ritmo das mu 

danças que se processavam no pqís. Seu desempenho denotav~ u:TIJ. 

certa era de passividade diante das id~ias desenvolvimentistas 

propagadas e levadas à prática pelos poderes públicos. Identi 

ficava-se um declínio na qualidade dos serviços prestados pelo 

Correio, resultante essencialmente da insuficiência de meios 

tanto materiais e financeiros como de recursos humanos. As ta 

xas eram mantidas em níveis muito baixos; o crescimento exage

rado das tarefas e atribuições dos funcionários não eram acom 

panhados por aumento de salários. Havia, sobretudo, 

crescente de pessoas não qualificadas, colocadas na 

por membros do Governo. (96) 

-um numero 

empresa 

(96) Em 1971, a ECr :tillha 64 mu 6W1UOll~'Ú0.6 do!> C[u.aú 54 Inu eMUl1 nWleio 
I1â.JúM pÚbUCM. "Boa paJl.:te. dC/.>ó e. PC}).6 oal havi.a chegado ã. e.mpftC/.>a com 
a ajudr1 de padl l.i.nho.6 po.e1 .. ticO.6 ou c.om a dc/'>(t.ti..vação de. ou.:tJz.oó ÕJrgão6 
púbL{CM e. a -!lu.a cOil.6c.qllcnte. .:tJ'úliIÓ 6('·'t~l!c{all. Ell!-'l.e.vüta do PJLC-.6i.dCllte. 
da ECr, COJrOIle...t Adl\Ja.tdo CMdo.6o Bo.tio de. Ba/l.!w!:' a fte.l'ü.:t.a VISÃO, eJI1 

07.08.78. 

\ 
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No item 2.3. da reVlsao da literatura foram ide~ti

ficadas sumariamente as novas funções do Estado moderno,o qual 

assume gradativamente o papel de propulsor da transformação e 

conõmica e social da nação. Imbuíd'o dessa nova mentalidade, o 

Estado procura levar a toda comunidade os benefícios do pro

gresso econômico e social. 

Na área das comunicações, o governo deparava-se com 

um s~rio problema, representado por um Departamento de Correios 

e Tel~grafos arcaico e obsoleto, sem Urna infra-estrutura nece~ 

sária ao desempenho das novas atribuições impostas pelo Estado

serviço. A dinamização dos serviços postais tornava-se,ássim, 

tarefa inadiável. 

o plano METAS E BASES PARA A AÇÃO DO GOVERNO, de 

setembro de 19fO, definia não só os objetivos nacionais e as 

metas estrat~gicas setoriais, corno as principais realizações 

programadas e os projetos de maior prioridade em diferentes 

setores. (97) No campo dos serviços postais previa o desenvol 

vimento de um programa intensivo com prioridade para as segul~ 

tes medidas: 

· Re6o~m~laç~0 de e~t~utu~dde pe~~oal (g~i6o da au 
to~aJ e condiçao de ope~~çao do antigo VCT, de m~ 
do a p~og~e~~lvamente con~olida~ a ~ua t~an~6o~mi 
ç~o em Emp~e~ a. -

· I n~ talaç~o de, eq ulpamento~ pa~a o p~o ce~~ amen.to 
mecanizado da co~~e~pond~ncla, in~talaç~o de no
vo~ cent~o~ de t~lagem e ag~ncla~ po~tal~, melho 
~ia e mode~nizaç~o de ag~ncla~ na~ ~~ea~ do G~an~ 
de Rio e G~ande S~o Paulo. 

· Melho~ia do ~e~viço poótal no Vi~t~ito Fedenal,nM 
cidade~ com maió de 1 mi.thão de habitante~ e ~fteM 
llobóLU'l in6fu.ê./lcia po~tal d-<..~(>,ta, a-tll.a\.'é.~ da il1~
talaç~o de eq u..{.pameldo~ pa~a p~o ce..ll~ amento mec.ani 
zado da CO~~C.6 po ndê.nc.-ta. -

· Ampliação da a6~i6tê.l1cia ~~ pOpuldç~e~ i60lada~ 
110 -<'~L-teJtioJt attulvé.~ do eótabc_.t.ec.tmell.to de, novaó 
lil1ha,!J de il1.te.g!eaç.ão naC-tOndt. e de.. pO/!J.to,!> da ECT 
e '!l lo c a -ü a 6 dó .t a do ó d 06 9 Jean d c. ó e -t ~ () ~ d e c o m lL/li c. a 
çoe~ . 

(97) BRASIL ,Qcfa5 e Ba,5c/5 ~la a Aç.ão do Gove1tJ1O - P~eó<-dê.Hci,a da Repúbti 
ca, ó e-.temb!w, i 7FJO;-p. 1 79 • 
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. E~tabeleeimento e ope~aç~o ~egula~ de linha6-t~on 
eo~ de t~~6ego p06tal, inte~ligando o eomplexo p~ 
tal Rio-S~o Paulo, o Vi~t~ito Fede~al e a~ eapi~ 
tai~ do Sul e No~de6te do Pal~, p~evendo-6e a uti 
lizaç~o d06 meio~ de {~an6po~te de emp~e6a~ e6pe~ 
c..ializada6 . 

. rmplantaç~o do Código P06tal B~a6ilei~o, eondiç~o 
neee66~~ia ~ meeanizaç~o do 6e~vi~o p06tal, ~ ado 
ç~o de té.eniea6 avançada6 de t~atamento da eo~~eJ.; 
pondêneia e ~ elevação .óub/~taneial d06 pad~õel) de. 
e6ieiêneia d06 6e~viço.ó . (98) 

A partir da transformação dessas diretrizes em pro

jetos e atividades, o processo de renovação da ECT tomou novo 

impulso. 

2.2. A neee66idad~ dedinamizaç~o d06 6e~viço.ó p06tai~ 

Desde a sua criação, em março de 1969, a ECT vem-se 

impondo a tarefa de reformulação total, da qual uma das partes 

mais complexas repousa na conscientização de seu pessoal para 

o importante papel representado pelos Correios e Telégrafos no 

sistema de comunicações do país e, conseqUentemente, no proce~ 

so de desenvolvimento. 

Dentre as metas propostas pela Direção da Empresa, 

merecem destaque: 

· a modificação da imagem negativa perante o pfiblico, 

· a renovação do sistema postal e telegrifico, 

· a transformação da secular repartição que era o DeT num 

gão com estruturas e diretrizes empresariais, 

-or-

· a construção de uma empresa em consonãncia e i altura do ver 

tiginoso desenvolvimento das comunicações da era eletr~ni-

ca. (99) 

(98) 8R/\S I L. ,\{c.la"s e 8a .... u ... idc.m. 

(99)" Re1atõ/Úo da ECT de. 1973, p. 3 
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Como empresa prestadora de serviços, dependente de 

pessoas, não seria possível à ECT enfrentar tarefa de tal en

vergadura sem que houvesse uma participação efetiva de todo o 

Quadro de Pessoal e, necessariamente, uma dinami~ção dos pro

gramas de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos. 

Importantes esforços vêm sendo desenvolvidos pela 

Empresa a fim de superar suas dificuldades, e alguns resulta

dos preliminares já foram obtidos. 

A recuperaçao da infra-estrutura postal vem sendo 

.feita mediante reforma, adaptação e construção de imóveis; uti 

lização de envelopes padronizado~; instalação dos Centros de 

Triagem Mecanizada de correspondência em são Paulo e Rio de Ja 

neiro; implantação de linhas-troncos de transporte de corr~s~ 

pondência; renovação da frota de veículos; ampliação da rede 

de caixas de coleta de cartas e de postos de venda de selos. 

No terreno operacional, foram adotadas normas rígi

das com relação ã qualidade, tendentes a alcançar o objetivo 

D + 1 (distribuição dos objetos postais prioritários no dia se 

guinte ao do seu recebimento) em todas as capitais e cidades 

importantes. Esta decisão deu lugar a uma reestruturação pro-

funda do plano de encaminhamento de objetos e determinou a 

criação de uma rede a~rea postal noturna (RPN) , a partir de 

07 de outubro de 1974, que, integrada ao conjunto das rotas co 

merciais e das linhas-troncos, se estende por todo território 

nacional. 

A partir de 1970, foi posto em prática um projeto 

para instituir um sistema de formação e desenvolvimento dos r! 

cursos humanos da ECT. Foram implantados quatro centros regi~ 

nais de treinamento de pessoal a nível m6dio (servidores e tfc 

nicos postais) em Porto Alegre, Bauru, Belo Horizonte e Recife, 

e vários n~cleos locais de formação profissional e treinamento 
(item 3.1.1. deste capítulo). Foi criado tlm curso superior p~ 

~ 

ra a formação de Administradores Postais, em conv~nio com a 



.68. 

Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, que 

funcionou de agosto de 1971"a dezemQro de 1978, formando cinco 

turmas nesse período (item 3.1.2. deste capítulo). 

Paralelamente, foram assinados conv~nio~ de assis

tência técnica com organizações de assessoria fr.ancesas 

SOMEPOST/SOFREPOST - especializadas no ramo (item 2.3.2. deste 

capítulo), e com empresas de assist~ncia técnica nacionais(item 

2.3.4. deste capítulo). 

2.2.1. TJia.I1.66ofLma.ç.ão do vcr e.m Ecr 

A transformação da antiga autarquia - o Departamen

to de Correios e Telégrafos - em empresa pfiblica foi o instru 

mento legal de que se utilizou o poder pfiblico a fim de dar os 

primeiros passos no sentido de desenvolver urna reforma gradu~ 

lista e global nos Correios· brasileiros. 

Durante o ano de 1969, o Governo tornou consciência 

do perigo que representa a insufici~ncia de meios de comunica

çoes para o desenvolvimento econ6mico e cultural do país. Den 

tro desta óptica, urna nova políiica foi definida e materializa 

da, pela transform~ção do Departamento de Correios e Telégra

fos (DCT) em Empresa Brasileira de Correios e Tel~grafos(ECT). 

Atrav~s do Decreto-lei n 9 509, de 20 de março de 

1969, o antigo Departamento de Correios e Telégrafos (DCT) foi 

transformado em empresa pfiblica vinculada ao Minist6rio das Co 

municações, com a denominação de Empresa Brasileira de Correios 

e Tel~grafos (ECT), nos termos do art. 167 do Decreto-iei n 9 

200, de 25 de fevereiro de 1967. 

r 
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Com essa nova personalidade jurídica, a Empresa pa~ . 
sou a gozar de maior flexibilidade, estandó legalmente ampara-

da a fim de promover uma série de mudanças. Essas mudanças i~ 

cluíam desde a autonomia para solicftar empréstimq;; no país ou 

no Exterior a fim de atender ao desenvolvimento e aperfeiçoa

mento de seus serviços, conforme art. 79 do Decreto-lei, n 9 

509, de 20.03.69, até aquelas referentes ao regime jurídico de 
. -pessoal, classificado na categoria profissional de comerCla-

rios e regidos pela Consolidaçio das Leis do Trabalho (CLT). 

o Relatório da ECT de 1971 já assinalava as primei

Tas conquistas. A elaboraçio de um planejamento racional de 

operações e de projetos exeqUíve~s, aliado ao esforço conjunto 

de dirigentes e servidores, possibilitou o cumprimento de todas 

as metas dentro dos prazos pré-estabelecidos. Enfatizava o 

mesmo Relatório que o ritmo de trabalho nio podia ser alterado. 

Através da racionalização do trabalho consolidou-se e ampliou

se a Rede Postal, desenvol~endo-se as linhas-troncos nacionais 

e as ljnhas regionais que passaram a cobrir todo o território 

nacional e cresceram, em relaçio ao ano de 1970, de 100% e de 

460%, respectivamente. (100) 

No entanto o desempenho da Empresa deixava ainda ba::: 

tante a desejar. Um ponto nevrálgico dessa ineficiência dcvia

se ã falta de pessoal apto, capaz de levar ã prática as refor 

mas que se faziam necessárias para o desenvolvimento de um ade 

quado serviço postal. 

(100) RC',Wôf!.io da ECT de 1971, pp.~3-4. 

I 
I 
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Procurando atenuar tal deficiência, foram treinados, 

durante o ano de 1971,15.105 funcionários através de diversos 

cursos, conforme Quadro 1. 

QUADRO 1 

Cursos de Informação e Avulsos 

1971 

CURSOS 

Reforma Administrativa 

Supervisão Empresarial 

Plano Provisório de Treinamento 

Diversos 

TOTAL 

N9 TREINANDOS 

1 189 

5 899 

4 144 

3 873 

15 105 

Fonte: Relatório da ECT de 1971, p. 47 

A realização desses cursos estava presa, ainda, a 

um Plano Provisório de Treinamento e não se respaldava num pl~ 

nejamento adequado do treinamento a partir da determinação das 

necessidades. 

A Escola de Aperfeiçoamento dos Correios e Telégra

fos (EACT) funcionava no Rio de Janeiro desde 1934, mas o ensi 

no ministrado até 1970 era muito limitado e irregular (vide 

Gráfico 1) e o nfimero de instrutores aptos, insuficiente. 
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A nova Empresa tinha diante de si uma gama 
(lW; 

enorme 

de problemas a serem solucionados. Fazia-se necessário identi 

ficar toda uma s~rie de barreiras que se antep6nham aodesen

volvimento de seus serviços. 

o projeto de assistência do Programa das Nações Uni 

das para o Desenvolvimento (PNUD) justificou-se face i necessi 

dade deaECT desenvolve~ um plano de reorganização de serviços 

e dispor de pessoal qualificado, em número suficiente, para g~ 

rantir sua realização e, sobretudo, sua continuidade. 

A solicitação de assistência t~cnica ao PNUD resul

tou de uma recomendação constante do relatório apresentado, em 

maio de 1970, pelo t~cnico da UPU, Sr. Jos~ Luiz Saez Bonila, 

ao final de uma missão ju~to ao Correio brasileiro. (101) 

A ausência de firmas tradicionais com conhecimentos 

específicos em atividades postais levou a ECT, após pesquisas 

no mercado internacional, a contratar os serviços da Soci~té 

Mixte pour l'estudeet le développementde la t~cnique de les 

centres postaux mecanisés - SOMEPOST - empresa especializada, 

vinculada ao Ministério de Comunicações da França. (102) 

A ECT passou a contar com dois tipos de assistência 

técnica internacional: assistência técnica sem reembolso, pre! 

tada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e assistência técnica remunerada ou, mais explicitamen

te, contrato de prestação d~ serviço com a firma francesa 

SOMEPOST. 

(101) Re.fa.-to,'l..{o da ECT de 1973, p. 86 

( 1 O 2 ) I bide.m, p. 57 

l 
I 
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2.3.1. PNUV "-"P~ojetoUPU/BRA/557/71 

o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimen-" 

to (PNUD), tendo como ag~ncia executora a Uniio Postal Univer . 
sal (UPU), elaborou um relatório preliminar de diagnose da Em-

presa. 

Em 24 de julho de 1971, a UPU enviou um técnico en

carregado da formulaçio final do projeto, cujo relatóri6 ji 

havia sido aprovado. O projeto tinha como principal" objetivo 

prestar assistência técnica na execuçio do programa de treina

mento do pessoal da ECT~ Excepçionalmente, os técnicos pode 

riam prestar consultoria ã Empresa, em ireas de suas especial~. 

dades. Era prevista, também, a concessio de 15 bolsas de ape! 

feiç6amento no estrangeiro para o pessoal da Empresa. O relat~ 

rio e a formulaçio do projeto definitivo foram apresentados no 

final de 1971. Inicialmente foi prevista a permanência de oi-

to técnicos franceses durante cinco anos. Três desses técni 

cos tinham a seu encargo atividades de consultoria geral e o 

ensino de parte profissional do curso de formaçio superior, a 

ser ministrado em convênio com a Universidade Católica do Rio 

de Janeiro (PUC/RJ). (103) Os outros cinco técnicos seriam 

responsiveis pela for~açio de pessoal a níveis médio e de exe

cuçio nos Centros de Treinamento. (104) 

11 O 31 O COHvên-io PUC/RJ-ECT llW :tM.:ta.do de. manu!z.a mctió de.;(:a.R.hada no .<-tem 
3. 1 .2. de~;(:e. cap.úu'co. 

(1041 Re.lcttó/Úo da ECT de. 1971, p. 47. 
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2.3.2. Convên-to ECT/SOMEPOST 

Firmado o contrato entre a ECT e a SOMEPOST, esta 

realizou, de novembro de 1971 a abril de 1972, urna diagnose da 

situação da Empresa. Esse estudo e o levantamento global dos 

problemas postais relacionados aos setores de exploração, re

cursos a serem utilizados (destacando-se entre eles os recur 

sos humanos) (lOS), organização geral dos serviços, avaliação 

das necessidades de investimento e estatrsti~a, levaram a adm! 

nistração da ECT a decidir-se pela assinatura de'um segundo 

contrato com a SOMEPOST, "objetivando a colaboração de novos e 

modernos métodos de trabalho, a fim de tornar a exploração dos 

serviços postais mais eficiente e econ6mica, proporcionando

lhe condições para aumento da receita e redução dos custos op~ 

racionais '! (106) O novo contra to previa urna série de açoes rea

lizáveis a curto, médio e longo prazo. A assinatura desse no 

vo tontrato, em março de 1973, permitiu a execução de estudos 

de maior profundidade e amplitude, já então acompanhados por 

urna equipe de técnicos brasileiros - Projeto ECO - capaz de a~ 

sorver o know-how transmitido, de garantir o melhor rendimento 

possível das atividades especificadas no novo contrato, e de 

permitir a continuidade dos trabalhos realizados pelo convênio 

ECT/SOMEPOST. (107) Nessa nova fase, os estudos abrangeram os 

seguintes setores: 

. Serviços Administrativos e de Planejamento 

.,Serviços Postais 

Serviços Gerais 

Serviços Financeiros 

. Serviços de Pessoal 

(105) Ob,.sen\.'ação pe660al da atdotw, bCL.s e.adtl e.m .fWu;w do JtCÂ,a-tÓtt,lO a p'!. e.
!;, e.ntado pela SmlEPOST. 

( 10 6) Re..fa,{óJt-to da ECT de. 1972, p. 12 

(107) 1 hi..de.JII. 
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A fim de assegurar a consecuçao do programa estabe

lecido, foi utilizada no Projeto uma equipe de 411 profissio

nais, dos quais 41 eram especialistas franceses, 285 técnicos 
-brasileiros e 85 profissionais brasileiros nas areas de "apoio. 

2.3.3. Cd~pdd~Paz 

Ainda em 1971 foi posto também em execuçao um proj~ 

to com o Corpo da Paz que consistia, preliminarmente, na colo-

"caça0 de oito voluntários norte-americanos de nível universitá 

rio a serviço da ECT ~ Esses voluntários, distribuídos nas prig 

cipais sedes de Diretorias Regionais e agências do interior,ti 

nham como meta básica ministrar noções selecionadas e orienta

das para a formação de pessoal de níveis médio e de execuçao. 

Nessa fase preliminar do projeto~ participáram profissionais 

de diferentes formações, é o Corpo da Paz assumiu o compromisso 

de utilizar posteriormente pessoal com formação 

postal. 

profissional 

Em novembro de 1972 foram incorporados ao projeto 

mais 12 voluntários, que passa~am inicialmente por um programa 

de treinamento no Centro do Rio de Janeiro. Durante o ano de 

1973, o Projeto do Corpo da Paz sofreu grande redução. Conclui 

dos os contratos do primeiro grupo e deduzidas as desistências 

do segundo grupo, em 31 de de zembro de 1973 havia apenas quatro 

voluntários nos seguintes locais: Juíz de Fora, são Paulo, Vi

tória e Natal. (l08) 

(10gj ReJ.iLtô!r..{.o da ECT de. 1973, p. 87. 
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Paralelamente ã atividade de assistência técnica in 

ternacional, desenvolveu-se um programa de assistência técnica 

nacional. Em 23 de setembro de 1971, a Direção da ECT assinou 

um contrato com a firma de consultoria Boucinhas, Campos, Coopers 

e Lybrand, utilizando financiamento da Financiadora de Estu

dos e Projetos da Secretaria de Planejamento da Presidência da 

República - FINEP- a fim de que fossem desenvolvidos os segui~ 

tes planos: 

Classificação de Cargos: identificação dos cargos e empregos 

necessários ã realização de todas as tarefas que a Empresa 

precisa desempenhar a fim de alcançar seus objetivos: grupa

men~o dos cargos em conjuntos, e estruturação dos conjuntos 

em carreiras capazes de assegurar a progressão do servidor 

desde os cargos iniciais até os mais elevados. 

· Estrlltura de Salários: esquema integrado de remuneração, le

vando em conta, para cada cargo, os conhecimentos e a experl 

ência exigidos, as complexidades das tarefas, o esforço fÍsi 

co e mental, as responsabilidades pelo patrimônio, pela seg~ 

rança de terceiros, as condições do ambiente e a segurança 

no trabalho. 

· Recrutamento e Enquadramento: elaboração de normas para o 

preenchimento dos cargos pelos então funcionários da Empresa, 

ou para recrutamento externo. 

· Promoções: definição das normas e condições de acesso nas 
carreiras. 

· Treinamento: determinação do nível de instrução profissional 

necessário ao servidor para obter condições de acesso. (109) 

(1091 Ruato/Úo da ECT de. 1971, p.45. 
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As atividades de primeira etapa dos trabalhos,abra~ 

gendo o levantamento, a anilise crítica do sistema de cargos 

existente, a definição das políticas de pessoal e a definição. 

das provid~ncias necessirias para a implantação de urna nova es 

trutura, foram concluídas em 21 de janeiro de 1972. 

A segunda etapa compreendia a identificação dos car 

gos, sua anilise, descrição, avaliação e normas de enquadrame~ 

to. 

A terceira etapa incluía a elaboração de diretrizes 

para o Plano de Retribuição, baseádo em pesquisas salariais. 

A quarta e última etapa consistia na elaboração fi

nal do Plano de Cargos e Salirios. (110) 

Em 08 de junho de 1973, dentro do prazo contratual 

prorrogado, a firma Boucinhas, Campos, Coopers e Lybrand apr~ 

sentou o plano elaborado, constituído por 37 volumes com toda 

a documentação prevista no contrato. O Conselho de Administra 

ção da ECT aprovou o plano, com algumas modificações, em sua 

reunião de 30 de julho de 1973. Tais modificações implicaram 

na elaboração e de mais quatro volumes com novas descrições e 

grupamento de cargos, tendo a Diretoria da ECT dado por con

cluído o contrato em 19 de novembro de 1973. (111) 

Posteriormente, esses planos foram sendo reformula

dos a fim de que pudessem ser atendidas as necessidades empr~ 

sariais. 

(110) Ref.Mó/Úo da ECT de. 1972, p. 74 

(111) Ref.atóhio da ECT de. 1973, p. 82 
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2.4. Viag nO.6e..6ob!c..e. 0.6 e.ltviço de. pe..6.6oal 

o projeto de análise global, realizado pela 

SOMEPOST (112) identificou uma s~rie de proble~as na situaçio 

dos serviços de pessoal. Sio listados a seguir os principais 

problemas, usando-s~ em alguns casos, a pr6pria redaçio do re

lat6rio final. 

0.6 e.6e.tivo.6 .6~0, e.m Ite.glta ge.lta~ 
muito nume.lto.6o.6.Con.6ide.ltando-.6e. 
a aU.6~nQia de. quai.6que.1t dado.6 
.6 o Ólte.· 0.6 Ite.ndim e.nto.6 individuaM 
e. .60ÓIte. o tltabalho e.6e.tuado, é 
p'lt e. Qi.6 o v e.lti 6 i Qalt, me. diant e. um a 
ob.6e.ltvaç~o dilte.ta, que. muita..6 
pe..6.6oa.6 e..6t~o de..6oQupada.6,tanto 
no.6 .6e.ltviço.6 admini.6tltativo.6 
quanto no.6 outItO.6, que. 0.6 Qalt
te.ilto.6 .6ae.m palta a. di.6tltibuiç~o 
Qom t~o pOUQa QOItIte..6pvnd~nQia 
que. .6e. toltna in~til o e.mplte.go 
de. .6aQola.6 palta tlta.n.6poltt~-la. e. 
que. 0.6 man,,[pulante..6 ope.ltam a 
tltiag e.m e.m QO ndiçõ e..6 que. d~aMam 
o ó o m .6 e. n.6 o. (1 1 3 ) 

Predominava o desconhecimento sobre o n6mero neces

sário de funcionários para a execução das diferentes ativida 

des postais. O pessoal de execuçio era extremamente especiall 

zado e pouco versátil, particularmente nos grandes e m~dios es 

tabelecimentos, sofrendo, muitas vezes, de processo de "escle

rose". (114) Esta excessiva especialização fazia com que um 

chefe de ag~ncia nio manipulasse os fundos, uma vez que havia 

um funcionário encarregado de tal função, mesmo quando 

eram sub-empregados. 

ambos 

(112) Re..tató.úo 6,,[naf. da SOMEPOST, Qucv'L-ta Paltte., p. 52, m.úne.og,'W.nado, .6.d. 
A SOMEPOST Itc.ati.::oa o t-'rabcU'./lO de d wgnOó e. /lO peP.1 o do QO/lip'r.e.e.ncU..do 
e.l1tlte. 110 v eJllbf!.o de. 19 71 e. abJt,Ü de. 19 72 • 

(773) Idem, p. 58 

( 11 4 ) I de.m , p • 5 3 
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E po~ tai~ ~az~e~ que a Emp~e~a 
ap~oveitava toda~ a~ oca~ioe~ 
pa~a ~ub~~ituI-lo ou ~up~imi~ 
~eu emp~ego, concedia ~ua apo
~entado~ia, ~ob~etudo no~ ca~o~ 
de óuncionâ~io.6 cujo .6 e~viço dei 
xava muito a de.6eja~ ou cujo e~ 
p~ego hnplicava em maio~e.6 in co n-=
veniente.6, ou ainda,t~atando-.6e 
de ca.6O.6 de longa~ indi.6ponibi
lidade devida.6 a doença.6 ou 
quai.6que~ out~a.6 cau.6a.6. Final
mente, a Emp~e.6a colocava-o ~ 
di~po.6iç~o de um .6e~viço e.6peci 
al, o SIV (Se~viço do.6 InativoX 
e V i.6 P o n Z v e. i.6 ). (11 5 1 

Existiam várias categorias de pessoal sob diferen

tes regimes e com obrigações diversas quanto ao horário a cum 

prir .. O funcionário, regido pela Lei 1711/52 - Estatuto dos 

Funcionários Pfiblicos -, com estabilidade s6lida, horário de 

trabalho restrito - 36 horas semanais - e outras vantagens; o 

servidor, subordinado ã Consolidação das Leis do Trabalho -CLT

com uma carga horária de 48 horas semanais e admissão fei ta por 

critérios de valor e de aptidão, isoladamente ou por concurso, 

admitindo-se renovação de contrato. Mais de 80% do pessoal da 

Empresa desempenhavarnfunções estandal"tizadas e repetitivas, ti. 

nham um nível de produtividade mínimo e os salários eram consi. 

derados altos. Isto constituía para a Empresa um 6nus bastan

te pesad~, que ela deveria suportar, ainda, por tempo indeter 

minado. 

( 11 5) Idem, p. 53 • 

(116) SOMEPOST, op. c-Lt., p. 53 

Em out~O.6 te~mo.6, c~iou-.6e a Em 
p~e.6a .6em06e~ece~-lhe, no exa
to momento de .6ua c~iaç~o, a 
pO.6.6ibilidade de' di.6po~ de um 
pe.660al ativo, e6icaz,co~~e.6pon 
dendo a 6ua6 nece66idade.6, a u; 
cU6to ~azoâvel que te~ia pe~mi
tido mai6 integ~almente a apli
caç~o da nova polZtica que .6e 
pJtetel1dia Jl.e.aliza~. (116) 
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o pessoal de n!vel superior era considerado altamen 

te qualificado, mas a aus~ncia de pessoal de nível intermedii

rio c de supervisão dificultava bastante o desenvolvimento das 

atividades que requeriam um maior grau de conhecimentos ou de 

responsabilidade. Geralmente; as atividades de supervisão eram . 
exercidas por agentes de terceira categoria, ou seja, pessoal 

de guich~s, manipulantes ou carteiros, com ou sem gratificação 

suplementar, de acordo com a importincia do 6rgão ao qüal per

tencia. 

Um sério problema a ser enfrentado era a inexist~n-

cia tic um programa permanente de formação e aperfeiçoamento 

profissionais. As promoções se resumiam a pequenos aumentos, 

que não consideravam nem o desempenho ou o mérito do empregado, 

preocupando-se apenas com os interst!cios. 

Dos problemas identificados pela SO-r-lEPOST, na 

de pessoal, apresentava-se como mais urgente o da solução 

funcionirios estatutirios, considerados, em sua maioria, 

improdutivos. 

... 
are a 

dos 

como 

Em 1973, havia 10.195 funcionirios nesse situação. 

Desses, 1.858 encontravam-se afastados por motivo de licenças 

para tratamento de saGde, e 8.337 estavam afastados por dife

rentes razões, ou aguardando aposentadoria. (117) 

Gradativamente, a Empresa foi substituindo os fun

cionÍlrios afastados, através das oportunidades de opções conce 

didas, por servidores contratados pela Consolidação das Leis 

do Trtlbalho (CLT) e, a partir de 1976, passou a contar,apenas, 

com pessoal regido pela CLT, como se pode verificar pelo Qua

dro ~. (118) 

(117) RcCa..tõJÚo da ECT de 1973, p. 80 

(118) ~Lv~.ta VEJA, de 17.08.1977: "A~ c.aJttcu- (!.,~tão chegalldo" diz: "PeAto 
,ir. 37. 000 ÓW!c'{o;léV'vtO,~ nOJtam, aóó.{nl, co.e.ocado,~ ã dÜpoói..ção do Vep(l~ 
(amento de Adm.tllL~:t'Lação do SCJ1Vi..ÇO púbLú.o íVASP), d06 qwu.ó c.eJtca 
di! 30.000 j:J(»unallecem ainda hojc. na meóma óLtuação". 
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QUADRO 2 

Evoluçio gradativa da substituiçio dos funcion~rios 

estatut~rios por servidores regidos pela CLT 

1971 - 79 

ANO FUNCIONÁRIOS I SERVIDORES TOTAL 
ESTATUTÁRIOS CLT 

1971 46 073 9 771 55 844 

1972 42 248 12 855 55 103 

197.3 37 138 17 201 54 339 

1974 28 419 24 832 53 251 

1975 2 727 50 468 53 195 

1976 - 54 133 54 133 

1977 - 56 291 56 291 

1978 - 64 562 64 562 

1979 - 64 033 64 033 

Fonte: Relatório da ECT de 1979, p. 21 

Paralelamente, desenvolveu-se um programa de crlaçao 

de Centros de Treinamento e de abertura de cursos (item 3.1.1. 

deste capftu1o). O Projeto de An~lise Global da SOMEPOST des

tacou a necessidade de que houvesse um razo~vel equilfbrio en 

tre a teoria e a pr~tica nos programas de treinamento. 

Pa~a tanto, ~ indi~pen~~vel que 
o~ quad~o~ de nZvei~ ~upe~io~e~ 
tenham ~ealizado, no~ ~e~viço~ 
de exec.uç.ão, e~t~gio~ ~ ~~io,~ qLte 
~ep~e~entem mai~ do que uma ~im 
ple~ óo~malidade_ de. óim de cu~-:: 
~o: um jovem e~tagi~~io do c.o~
po de in~peto~e~ ~5 te~~ a ga 
nhah ~e óo~ c.apaz, em uma ag~n-:: 
c.ia, de demon~thah o que ~ um 
modo ope~at5~io c.o~~eto, exec.u
tal1do e.le me.6mo a opeJraç.ão. 0.6 
óutuho~ quad~o.6 de nlvei~ ~upe
hio~c.-!.>, dtuutHte e.6te.~ e,~.tágtoS 
que ~5 6avo,'[(1.c.em a c..'L.<.ação • de. 
um e.6p.Z~.i..to de c.onjunto, te~ão 
a po~~ibilidade de exe~c.e~ a 
6uhção de monito~e~ e de julga~ 
o pe.6ó oal .6 ub (lLt('.~il o que .t <?.lI. ão 
um d.<..a ~ob ~eu C.OH.tJtote ou di-'Lc.ção. 
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Sua pe~~onalidade ~e~ã ac~e~ 
cida po~ elemento~ exte~no~ que 
~ão ~ua 60~mação e ape~óeiçoa
menta p~oói~~ionai~. Além di~~o 
- e 40b~etudo -, é p~eci~o que 
~ejam óo~temente motivado~ po~ 
con~ide~açõe~ de ~uce~~o ~ocial 
de inte~e~~e e dedicação pela 
coi~a pública, ou melho~, pela 
pe~~pectiva de de~envolve~ uma 
ca~neLna que lhe~ po~~ibilite 
p~og~e~.6o. (119} 

2.5. Mudança e~t~utuJtal do~ ~ e~viço~ de pe~~oal 

Nos esforços empreendidos pela Empresa a fim de ven 

cer o subdesenvolvimento administrativo, estava incluída a ne

cessidade de uma reestruturação dos órgãos de pessoal, de mo 

do que estes pudessem acompanhar o novo papel destinado aos re 

cursos humanos com vistas a tornar realidade o processo de re

novaçao organizacional. 

2.5.1. A Vi~eto~ia dePe~~oal doex-VCT 

De acordo com o Manual do Departamento de Correios 

e Tel~grafos, a Diretoria do Pessoal tinha 

-------------------------

a ~eu ca~ga a aplicação,o~ienta 
ção e 6i~calização da legi~la~ 
ção da pe.6~oal em todol 0.6 ~eto 
~e.~ do Ve.pa~tame.n.to do~ COMe.,{.o:6 
e Telég~aóo.6, inclu~ive 0.6 ~e~
viço.6 de a.6~i~t~ncia mêdica,odon 
.tológica e ~ocial. (120) -

(719) Reia.tó~o FillM da SOMEPOST, ~ cj ... t., QuCVLta PM.te., p. 57 

( 12 O) Manual do Vep\.'1Jttamento de CO.M.eio5 e T elêglta 60.6, 1 Q de ma/l.ço de 1965, 
a/I;t6. 4 1 e 4 2 • 
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Tal orientação refletia a preocupaçao exclusivam~n

te legalista e paternalista da Administração de Pessoal, que 

predominava até então. Pouca importância era dada ao fato de 

os recursos humanos estarem contrib~indo ou não para a consecu 

ção dos objetivos da Empresa. 

o organograma da Diretoria do Pessoal (DP) do DCT, 

como se pode ver no Anexo A, demonstra o grau de especializa

ção das tarefas. No mesmo Anexo vê-se, também, que o detalhi~ 

• mo era tal que, corno subdivisão de 13 seções que compunham a 

DP, havia· quase trinta turmas encarregadas das mais diferentes 

atividades burocráticas e legais,tais corno: orientação,deveres 

e responsabilidades, movimentação, informações ,fichários , fo

lhas de pagamentos, exercícios findos etc. O grau de especi! 

lização fazia com que os funcionários fossem tão pouco versá

teis ~ue o Relat6rio Final da SOMEPOST chegou classificá-los 

como inclusos num processo de esclerosamento. (121) 

A terminologia adotada - t~~ma - era um reflexo da 

cultura organizacional: como 6rgão vinculado ao antigo Minis

tério de Viação e Obras Públicas - M.V.O.P. - os Correios ado

tavam a mesma estrutura das demais entidades ligadas ao referi 

do Ministério, tais como as de estrada de ferro. 

2.5.2. O Vepantame"td de Pe~~oal dd ECT 

Posteriormente, a Diretoria dd Pessoal foi transfor 

mada em Departamento de Pessoal, sem grandes modificações es

truturais. Essas modificações decorreram fundamentalmente das 

exigências do Decreto-lei n 9 200/67. A fim de atendê-las, o 

Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Correios e 

(121) Reta.toJÚo Ullat da SOMEPOST, úp. cJ..t., Qua/t .. ta Pa/t .. te, p. 57 
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Telégrafos resolveu criar, no Departamento do Pessoal, uma Di

visão de Treinamento até que fosse estabelecido o Plano Básico 

de Organização da Empresa. A estrutura da nova Divisão é mos 

trada no Anexo B. 

• 

2.5.3 . Acctua..t e.ll.tJtu.tuJta. do.6 .6 e.Jtv-<-ÇO.6 de. pe..6.6oa..tda E. C.T. 

Em 1975, conforme Deliberação 014/05 de 03.03.75, 

foi criado o Departamento de Recursos Humanos - DRH - (Anexo C) 

e a Deliberação n 9 020/77 reestruturou o antigo Departamento 

de Pessoal (DP) que passou a se chamar Departamento de Adminis 

tração de Pessoal - DAP - (Anexo D). 

Tanto o Departamento de Administração de Pessoal co 

mo o Departamento de Recursos Humanos e a Escola Superior de 

Administração Postal - ESAP - estão subordinados hierarquica

mente ao Diretor Coordenador das Áreas DAP/DRH/ESAP. 

O DAP tem como tarefas básicas a avaliação de car

gos, a elaboração periódica de pesquisas de salários no merca 

do de trabalho a fim de reajustar e reformular os planos sala 

riais da Empresa; a concessão de promoç6es e reclassificaç6es 

e o controle da lotação do Quadro de Pessoal, e toda a parte 

referente a registros, pagamentos e recolhimentos das contri

buiç6es trabalhistas e previdenciárias. 

Compete ao DRI-I fixar os critérios, disciplinando as 

atividades de recrUtamento e seleção de pessoal; elaborar,aco~ 

panhar e avaliar os planos anuais de treinamento interno e ex

terno; desenvolver o processo de avaliação de desempenho e es 

tabelecer processos de avaliação de potencial. O DRH tem, ain 

da, a seu cargo a.elaboração de programas referentes ao desen

volvimento gerencial e ao planejamento, i execuçao e A avalia 

ção de programas de bem-estar a partir dó diagnóstico da reali 

dade, visando a integração empresa/empregado. 
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A reestruturação do Departamento de Pessoal e acria 

çao do Departamento de Recursos Humanos não significaram, ape

nas, urna mudança de forma. Processou-se e vem-se processando 

urna gradativa modificação nas políticas de pessoal. Há um es

forço contínuo no sentido de integrar o planej~mento dos recur 

sos humanos ao planejamento estratégico da Empresa. 

o Departamento de Recursos Humanos (DRH) desenvolve, 

atualmente, atividades normativas, em âmbito nacional, e execu 

tivas na Administração Central. As políticas de yessoal sao 

expressas através de Ordens de Serviço da Diretoria (OSD's). 

Em janeiro de cada ano, através do Plano Estratégi

co, sao fixadas as metas que a Empresa visa alcançar dentro do 

período. A partir do Plano Estratégico da ECT os diferentes 

departamentos, componentes da estrutura empresarial, desenvol

vem, aplicam e controlam a execução dessas metas. O controle 

desses planos setoriais é realizado a cada três meses através 

do acompanhamento de relatórios apresentados a Presidência. As 

políticas e os objetivos de pessoal estão, dessa forma, estrei 

tamente vinculados aos objetivos gerais da Empresa. 
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3. Con.6 oLtdaç.aodaidé.ia de. plLO 6i.6 .6ionalitaç.aodo.6 Re.C.UlL.6 0.6 H u

manO.6na ECT 

No IIl Seminário dã UPU-UPAE, realizado em setembro . 
de 1970 na cidade de Caracas, a Sra. Martha Arregui já identi-

ficava que, de um modo geral, a falta de profissionalização do 

pessoal da Administração Pública nos países latinos-americanos 

e na Espanha fazia-se sentir de maneira particular nos Correios. 

A idéia predominante era de que a melhor escola era a formação 

em serviço, através do método de erro e acerto. Vinculados a 

esta percepção, outros motivos, tais como: recrutamento indis

criminado de pessoal com requisttos mínimos de preparaçao, bai 

xos salários que desestimulavam o ingresso e a permanência dos 

indivíduos mais capazes, a instabilidade política etc., contri 

buÍarn de maneira negativa para que a transformação, que naque

la ocasião já se sentia imprescindível, pudesse processar-seno 

ritmo desejado e requerido. (122) 

3.1. O tlLe.iname.nto: atividade. plLiolLlt~lLia (1231 

o treinamento começou a ser encarado como atividade 

prioritária da administração de recursos humanos a partir de 

1970. 

o primeiro curso realizado, e que muito contribuiu 

para deflagar uma política renovadora na Empresa, foi coorden~ 

do pelo Ministério do Planejamento, em todo territ6rio nacio

nal, e atingiu 14.896 empregados da ECT. Baseado nos princípios 

da Reforma Administrativa, implícitos no Decreto-lei n 9 200, 

(1221 IntelLvel1çao da S'l.a. MaJttha Ge/~,ü1O de. ÁiUtegtú, V0'l.eto,W de Vepar,A: .. 1.men 
to na Sec.Jte-taJ[.,ta de COlJlwucaç.õe..6 da T\epúbuc.a Á!i.gelltiHa - Un plan áe. 
de..óalwf.io dI?, lo~ ·'l.('cu/[.~r5 Iwmallo.!:' l!E,'La una admÚli5-tfWCtCH I_íõ-~tat---=
/10 111 SeJnÚlatc<.O PC!,H.l.ll UPLI- urAl:"; ,~('aLlzado de. O 7 a 17 de .6 itemb,'l.o de. 
1970, em CaJtac.(t.L (TlLadw;.ão u\.'fl.e da acct:oJta). 

(123) Souza, Uozúle Matr.ia de. Aüvi.da de/5 da fACT em Ttr.C!.tJlamcl1to. R..i.o,1973 
(m..i.meoglLanado I. 
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o curso representou uma primeira aproximação no sentido de ~ma 

reformulação substancial do sistema postal. 

Esse primeiro passo marcaria o início de um proces

so contínuo e gradual de treinamento. 

Ainda em 1970, em cumprimento ao Plano Provis6rio 

de Treinamento CPPT) , um total de 1. 507 empregados passaram p~ 

los cursos intensivos de Organização e Métodos, Teoria e Prá 

tica Postal, Arquivo e Documentação, Chefia e Assessoramento, 

Estatística Geral, Constituição Federal, Relações Humanas, Sis 

tema Brasileiro de Telecomunicações e ECT: sua estrutura·e fun 

cionamento. (124) 

Num diagn6stico realizado pelos técnicos da Britsh 

Postal Consultant Service CB.P.C.S.) - que não chegaram a pre~ 

tar assistência técnica à ECT - foi identificada como ne

cessidade primária do desenvolvimento de pessoal o treinamento 

eficiente de gerentes, supervisores e pessoal de execuçao. Pa 

ra os assessores da B.P.C.S., as principais deficiências das 

políticas de pessoal repousavam na ausência de uma gerência i~ 

termediária eficaz. Na opinião deles, o treinamento do pessoal 

de nível intermediário poderia servir como fator multiplicador, 

tanto para cima como para baixo na escala hierárquica. Confir

mada uma necessidade que a Empresa já começava a sentir, esta 

deflagrou um programa de Supervisão Empresarial, visando à for 

maçao de gerências intermediárias em todas as Diretorias Regi~ 

nais. Tal programa atingiu um total de 5.899 funcionários trei 

nados. 

(124) "O P.f.aHo de TJtC'ArWlne.llto 60i efuboJtado e. óOllmu.f.a.do paJta. daJt c.wnr)Jwnen 
:to ao pf.anejame.llto c.oIlU .. do no documento .i.nt.au.eado: Til elnamelLto: 
1971-1980. E,~.6e. dOC.CIDle.ll.-to 6o.i. cü-6c.l.Lüdo pe>.1o COH.6el.ho de Admlnl6tfLa 
ç.ao --aa-Emplle..6a nas ~e.Mõe>4 de>. 19, 7 e 18 de. de.zemb:l.O de. 7972, ,se.l/dõ 
apJtovado na ú.ttima". (OS1 - 041/73 do De)). de. Pe>-,~.6oa{. cL1. ECT - Alúlle.o 
gJta6ado J • 
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Essas primeiras experiências, aliadas aos estudos 

realizados por especialistas da UPU e da SOMEPOST, começaram a 

dar uma nova dimensão à atividade de treinamento na Empresa. A 

partir dessas experiências iniciais·e da evolução gradual dos 

programas de treinamento, as necessidades puderam ser mais cla 

ramente definidas e os programas melhor equacionados. 

No ano de 1971, já funcionavam programas de treina

mento a níveis superior, médio e de execução. (125) 

A nível superior foi assinado convênio com a Ponti

fícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCjRJ), com um 

programa previsto para ·seis semestres. A primeira turma de fo~ 

mação de administradores postais teve início em agosto de 1971. 

A níveis médio e de execuçao, a Escola de Aperfei

çoamento dos Correios e Telégrafos (EACT), no Rio de Janeiro, 

programou a realização de uma série de cursos de 7 e 3 meses, 

respectivamente. A EACT,fundada em 1934, foi reequipada e pa~ 

sou a ter capacidade de atender até 200 alunos. 

o treinamento de carteiros foi descentralizado nas 

Diretorias Regionais e compreendia a execução de programas de 

duas semanas. 

3.1.1. O~ Cent~o~ de T~einamento 

Ainda em 1971, teve início e deu-se prosseguimento 

à construção de três Centros de Treinamento (CTA's) para a for 

~ação de pessoal de nível médio, com capacidade de atender de 

(125) Refu,tôJUo da. ECT de 1971, p. 46. 
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200 a 250 alunos por ano cada um. Recife, Bauru e Porto Ale

gre foram os locais escolhidos para a implantação desses Cen 

tros, para que estes pudessem servir, respectivamente, às Re 

giões Norte e Nordeste, à Região Centro-Oeste e à Região Sul' 

do país. 

Em 1972 começaram a funcionar os seguintes Centros 

de Treinamento: o de Recife, inaugurado em la de maio, com ca

pacidade de treinar 200 alunos; o do Rio de Janeiro, - a anti 

ga EACT ~ foi ampliada e reinaugurada em 1 9 de outubro, com ca 

pacidade de treinar 250 alunos; o de Bauru, inaugurado a la de 

outubro e capaz de treinar 200 alunos. 

Naquele mesmo ano foi prevista a construção de mais 

três centros, um em Brasília, outro em Belo Horizonte e um ter 

ceiro em local a ser determinado. 

Em la de maio de 1973 começou a funcionar o Centro 

de Porto Alegre, com capacidaqe de treinar 250 alunos. 

O Centro de Treinamento de Belo Horizonte foi cons

truído durante o ano de 1974 e inaugurado em julho de 1975,se~ 

do capaz de treinar 240 alunos. 

A idéia da construção do Centro de Treinamento de 

Brasília nao foi efetivada. 

Em julho de 1976, o Centro de Treinamento do Rio de 

Janeiro foi desativado em virtude da demolição do prédio para 

construção de urna linha do Metr6. O Grifico 2 mostra as res 

pectivas ireas de jurisdição de cada centro, abrangendo as 

trinta e urna (31) Diretorias Regionais. 
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o treinamento de pessoal, a exemplo do que vinha 

ocorrendo desde 1970, quando o número de servidores treinados 

passou de 84, no ano anterior, pára 18.267, continuou em 1973 

a merecer uma atenção especial e concentrada na área de forma 

çao básica. 

Os cursos profissionais básicos para pessoal quali 

ficado, ministrados em regime de tempo integral (30 horas por 

semana) nos Centros de Treinamento, compreendiam cursos de ni 
vel m~dio, de nIvel de supervisio, de nIvel de execuçio~ para 

Inspetores e para Instrutores. 

Havia ainda os cursos profissionais básicos, de 

duas semanas, para pessoal semi-qualificado (carteiros, mensa 

geiros e balconistas), ministrados de forma descentralizada 

pelos orgaos de treinamento das Diretorias Regionais. 

O Quadro 3 resume as informações sobre os 

profissionais, sua duração e o produto em 1973. 

QUADRO 3 

Cursos Profissionais desenvolvidos nas DR's 

1973 

cursos 

Cursos Duração Carga horária Treinandos 
(s emanas) (h/aula) 

Nível médio 42 1 260 303 

NIvel de supervisão 24 720 290 

Nível de execuçao 12 360 1 292 

Inspetores 42 1 260 52 

Instrutores 2S 760 27 

Carteiros 2 60 1 544 

Nensageiros 2 60 659 

Outros (inclusive) 
aperfeiçoamento - - 39 

- -
Fonte: Relat6rio da ECT de 1973, p. 88. 
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3.1.2. InIc.io ·da6olLmaçã.o pO.6la.ta nZve..f...6upe.AiolL 

Os países membros da União Postal das Américas e 

Espanha (UPAE) alimentavam, desde 1969, a idéia da criação de . 
um Instituto Superior de Correios, capaz de atender ~ demanda 

de pessoal especializado na área. A idéia chegou a ser deba

tida no Seminário de Caracas, realizado em setembro de 1970, 

sob o patrocínio da UPAE, mas não foi concretizada. (126) 

As atividades de treinamento que a ECT vinh~desen 

volvendo então, aliadas ~ assistência técnica prestada pelo 

Programa das Nações Unidas para ~ Desenvolvimento (PNUD) e 

por outras empresas de consultoria nacionais e internacionais, 

já lhe permitia pensar na implantação de um Curso Postal a 

nível· superior. Faltava-lhe apenas a infra-estrutura necessá 

ria. Tal problema foi solucionado através ~a assinatura de 

um convênio entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégra

fos e a Pontifícia Universidade Cat6lica do Rio de Janeiro 

(PUC/RJ) para a execução do Curso Técnico Postal de Nível Su

perior. O referido curso tinha duração de três anos e objeti 

vava propiciar conhecimentos básicos sobre Estatística, Pes

quisa Operacional e, particularmente, Administração Postal. 

Em 1974, o curso foi compactado e passou a ter duração de oois 

anos, com a denominação de Curso de Administração Postal(CAP). 

A clientela do curso era constituída de servidores 

rios da Empresa e também da candidatos de fora. 

estagiá-

A assinatura do convênio ECT-PUC/RJ permitiu que a 

formação postal a nível superior se iniciasse prontamente, e 

a um custo relativamente baixo. O custo mensal por aluno, p! 

go pela ECT a PUC-RJ, revelou-se sensivelmente mais baixo do 

que os dos cursos de nível mais ou menos equivalente ministra 

dos.pela pr6pria Empresa. 

( 1261 II r S.clnúúifl.io PO.6ta.t UPU- UPAE, fl.ea.tizado em CMac.a.6 de. O 1 a 11 de 
.6e.temblLo de. 1911. 
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Graças às facilidades obtidas através do Convênio, 

em apenas dois meses foram realizados o recrutámento e a sele 

ção dos candidatos. As instalações da PUC, seus equipamentos, 

seu corpo docente altamente capacitado, assim como a disponi

bilidade de laboratórios, bibliotecas e centro de processame~ 

to de dados, ofereciam condições e vantagens que a ECT nao 

possuía no momento. (127) 

Posteriormente, em 1977, o curso teve reformulada 

sua estrutura curricular, enfatizando mais a formação geren

cial. A reestruturação curricular refletia a preocupação da 

Empresa em preparar os seus recursos humanos de modo a que 

eles fossem capazes de levar a prática os objetivos empresa

riais. 

o currículo, que até então estava mais voltado p~ 

ra a parte operacional, passou á ser mais abrangente, procu

rando dar aos treinandos ~ma visão mais gerencial. ·Para tal 

fim, houve necessidade da revisão de currículo. Algumas dis

ciplinas foram excluídas e outras substitüídas por novas dis 

ciplinas. Ainda em outros casos houve alteração de carga ho

rária 

Foram excluídos, por exemplo, as seguintes disci

plinas: Estatísticas Postais, Seguridade Social, Edifícios e 

Transportes, Planejamento Postal e Controle de Gestão. 

A carga horária da disciplina Serviços Postais foi 

reduzida de 270 horas para 150 horas com o nome de Operações 

Postais. As disciplinas Contabilidade da Empresa, Administra 

ção de Pessoal, cada uma com carga horária de 45 horas, foram 

substituídas, respectivamente, por Contabilidade Geral e de 

Custo, e por Recursos Humanos: Administração e Desenvolvimen 

(127) C6. C-Úlc.ufa./r. Intc.JuLa (eI) nÇ! 132/77 do Co Oltde.lladoJt do CAP/ lUa de. 
JaneÁJw ao Che.6e. do VRH da ECT. 
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to, com uma carga horária de 60 horas cada uma. Foram incluí 

das as seguintes disciplinas: Planejamento e Controle (150'h~ 

ras), Técnica de Comunicação (60 horas), Desenvolvimento Ge

rencial (90 horas), Desenvolvimento Organizacional (45 horas) 

e Operaç6es Telegráficas (150 horas). (128) 

O convênio ECT-PUC/RJ formou, em seus oito anos de Vl 

gencia, cinco turmas, num total de 166 administradores pos

tais. 

3.1.3. 0.6. c.LiJi.60.6 ·oJr..,[en:tado.6 peto·VepaJr..:tame.n:tode Rec.LiJr...6o.6 Hu

mano.6 . (VRIf) 

No DRH existem duas divis6es encarregadas do trei

namento e desenvolvimento de recursos humanos: a Divisão de 

Treinamento e a Divisão de Desenvolvimento Gerencial. (Ver Ane 

xo C) A primeira está voltada para o treinamento de pessoal 

operativo, e a segunda cuida especificamente do desenvolvimen 

to gerencial. 

3.1.3.1. CLiIL.60.6 paJr..ao pe.6.6oat opeJia.:t,[vo 

A Divisão de Treinamento tem, assim, a seu cargo o 

treinamento de pessoal operativo, particularmente do pessoal 

da área postal. Tal fato é bastante compreensível, uma vez 
-que 50 % dos empregados da Empres a pertencem a es ta area. 

(128) C6. CilLcu1.a.Jr.. Intvma. (CI) nÇl 132/77, op.cLt. 
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o Grifico 3 mostra os cargos-chave de nível m~dio 

na area postal é a linha de acesso que orienta o treinamen~o 

e a reclassificação dos servidores dessa irea. (129) 

Grifico 3 • 

Cargos-chave de nível m~dio na irea postal 

T~cnico 
Postal 

Supervisor 
Postal 

Monitor 
Postal 

Os cargos iniciais, na área postal, são balconista, 

manipulante e carteiro. Normalmente o servidor seguiri a 

linha expressa no gráfico 3 a fim de fazer carreira. 

(129) CCVtgo.6-c.have. .6ã.o aque1e..6 c.CVtg0.6 Jte.p l te..6e.ntct:ti.vo.6 dct6 cüve.Jtóct6 wlhct6 
de. CLttvidade. da Emp l te..6a e. d0.6 cüve)t,~o.6 nlvu.6 de. e..6Vtu..tu:w. MtfaJt..ta1.. 
São c.CVtgO.6 6ae-wne.l1te. ide.llt~Mcãve..u., POlt avaLc:adoJt e. avaLi.ado,~ e. 
que têm Wl1 c.oH.te.údo paeÍ/w l1~zado em Jtei.ação ao IIJeJtcado de tJtaba.eJw 
(N. da A.l 
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3.1.3.2 .CciJt.60 pOlda.l a. nlvelde '.6upeJtv-t.6ã.o 

o curso postal a nível de supervisão tem por obje

tivo capacitar pessoal para o'desempenho das funções de Supe~ . 
visão de Execução, na área de operações postais da Empresa. 

Sua clientela básica é o pessoal ocupante de car

gos de Monitor Postal, ou equivalente, com escolaridade co~ 

respondente à 2~ série do 29 grau, e possuidores do Curso Po~ 
tal a Nível de Monitoria. A duração do curso é de 480 horas/ 

aula e compreende o estudo de 12 disciplinas relacionadas fug 

damentalmente com a administração geral, financeira, de pes

soal; estrutura de tráfego; relações humanas e serviços po~ 

tais e telegráficos. 

3.1.3. 3.CulI...6o pO.6ta..ta. I1Zve.t:têc./1-tc.o 

o curso postal a nível técnico tem por objetivo C! 
pacitar pessoal para o desempenho de gerência intermediária. 

Sua clientela básica é o pessoal ocupante de cargos 

de Supervisor Postal, ou equivalente, com escolaridade corre~ 

pondente ao 29 grau completo e possuidores do Curso Postal a 

Nível de Supervisão. A duração do curso é de 960 horas/aula, 

e constam de seu programa as mesmas disciplinas do Curso Pos

tal a Nível de Supervisão, ministradas em nível mais elevado. 

Os cursos técnicos podem ser profissionais, e~pecíficos e 

semi-profissionais. 

-O Quadro 4 mostra a expansao gradativa dos cursos 

técnicos a nível médio, oferecidos pela ECT, de 1974 a 1979, 

visando o desenvolvimento da capacitação profissional de seus 

empregados. 
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De acordo com o art. 20 do Regulamento de Pessoal 

da ECT, a reclassificação do servidor "dependerá da aprovação 

em processo seletivo id~ntico (sic) ao utilizado para efeito 

de admissão no respectivo cargo". (130) 

A Divisão de Treinamento - a nível de Administra

ção Central - e as seções ou setores de treinamento das diver 

sas Diretorias Regionais sio responsáveis pelos cursos de 

treinamento introdutório, ou de indução, do empregado na Em

presa. (131) Para ter acesso ao cargo de Monitor Postal, o 

servidor pcupante do cargo de balconista, manipuiante ou car

teiro, fará um curso que inclui o estudo das seguintes disci 

plinas: Serviços de Guich~, Elementos de Administraçio, Con

trole de Qualidade e Técnicas de Monitoria, perfazendo um to 

tal de, pelo menos, 96 hs/aula. 

_ Os cursos orientados pela Divisão de Treinamento 

e realizados nos Centros de Treinamento compreendem dois grag 

des grupos: curso postal a nível de supervisão, com duração 

de 4 meses, e curso postal a nível técnico, com duração de 8 

meses. O segundo curso permite que o servidor seja reclassi

ficado de monitor para supervisor postal, e o primeiro dá con 

dições para que o servidor possa ser reclassificado de super

visor para técnico postal. 

( 13 O) A rnaio!!.ia d06 auto!U!...6 de. Admini.-6Vtaç.ão de. Re.c.wwo<, HWl1aJ1O<, de.Mne. 
c.orno pJtomoçao o que. a ECT c.hama de. Jte.c.1a"s/si6ic.ação. A pJtomoção po 
de. .6e.Jt ente.nd{da c.omo o ac.e.6.6O do eJnpJte.gado ape.rrM a c.aJtgo de. me.-=
lhoJt Jte.muJ1(!..;'taçã l'l ou a c.aJtgo de. 1i1(~ • .etW,'t /LeJllW1C.I'laç.ão e. de. a:t,ubuiçõe.6 
rnai.6 c.ompte.xa-ó e. maiolL g,'tau de. di Mc.u1dade.. IN.da A.) 

(13]) Se.gundo Fuppo, a indução c.oIUJ.tLtui o -<Jl-tc{o do que. Ba.kke. de.nomiHa 
"pfLOC.e..6.60 de. 6U-6ão", que. é. WIla. ope.Jtação .ó,únu.Uâne.a do P,'1.0C.e.Ó.60 de. 
.60c.ia.tlzação, a.tJta\}ê.ó do qua-f a eJnpfLC'.-6a pfLOCU,'1.a 6azeJL do -<-lldIvJ...duo 
wn agC'.llte. )J{Vta a c.olLse.c.u.ção do6 Obje.Ul10IS Oltgalttzac..ioHw e. do P!W

c.e.JÓ.6O de. PC./LóOliaüzação a-tJw\}é.6 do q[La-f. o -<Hdü,Iduo PfLOCH/W óazcJt 
da oJtganJ.zaçao uma ageHc..ia pa'ta atillgÚL ,6e.u.-6 obJ etivo-s pe.sóoC'vt.6. 
FLIPPO, EcÚltÚZ. PhÚtC.1.E!:OS de_ Admill.t.6t-'1.ação de. Pe/Moa.t.. são Pau.to, 
Ed. AtCa-ó, 1973,tTOl. l, p. 183. 
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QUADRO 4 

Evolução dos Cursos Técnicos a Nível Médio 

1974 - 79 

.. 
ANO CURSOS CURSOS CURSOS TOTAIS 

PROFISSIONAIS ESPECIFICOS SHlI-PRO-
FISSIONAIS 

1974 2 260 74 3 320 5 554 

1975 2 459 147 6 334 8 940 

1976 1 413 196 7 614 9 223 

1977 1 456 607 7 121 9 184 

1978 613 2 852 8 026 11 491 

1979 950 1 594 8 112 10 656 

Fonte: Relatório da ECT de 1979, p. 21. 

3.1.3.4. Oc.ult.6otéc.Yi-<.c.o ge.ne.I1.c.-<.al (132 J 

O início do desenvolvimento gerencial coincidiu com 

a reestruturação do antigo Departamento de Pessoal (DP) e com 

a criação do Departamento de Recursos Humanos (DRH) em 1975. 

A idéia surgiu numa reunião de Diretores Regionais, realizada 

n6 Centro de Treinamento de Belo Horizonte, mas s6 em 1976 

fez-se uma primeira tentativa a fim de implementar o programa 

de desenvolvimento gerencial. 

(1321 E.óte. :tõpú.o ba.-6ua-.óC? em eJl:t.Jte.vü:ta c.ol1.c.e.cüda à. aatoM pelo .6 tlb c.he. 
6e. do Vepantrone.nto de. Rec.Wl.-60,5, HwnaHo.ó, Jottge. Gonçatve..6 Bttaga, ex-=
alw10 do CAP l, e.m HOt1embJw de. 1979. 
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Via de regra, a primeira questão colocada ao se 

pensar na implantação de um curso desse nível ~ a operacioia

lização do termo ge~ente. Gerente ~ definido corno todo ocu 

pante de cargo de chefia. Dentro deste conceito, bastante a~ 

pIo, torna-se necessário quantificar a clientela potencial. 

Da Administração Central at~ às agências, cerc~ de 3.000 em

pregados eram considerados beneficiários potenciais do progr~ 

ma de desenvolvimento gerencial. 

A Divisão de Desenvolvimento Gerencial (DDG/DRH) 

apresentava, então, urna estrutura que tornava difícil, ou qu~ 

se impossível, a implementação de um programa capaz de atingir 

3.000 servidores. A sua lotação era composta por seis t~cni

cos de nível superior e mais quatro funcionários administrati 

vos. 

A princípio, cogitou-se no DRH da contratação de 

serviços externos de urna consultoria. A tal id~ia, por~m, 

apresentavam-se as seguintes barreiras: custo muito elevado, 

falta de familiaridade dos consultores externos com os probl~ 

mas da ECT, e a necessidade de "vender" a id~ia ã própria cli 

entela. 

Na escolha da estratégia foram considerados dois 

crit~rios básicos, recomendáveis na implementação de qualquer 

tentativa de mudança administrativa: gradualismo, ou seja, 

execuçao do plano por etapas; e seletivismo, ou seja, a defi

nição de prioridades. Assim, o DRH sentiu necessidade de re

definir a clientela a ser treinada com os próprios recursos 

humanos da Divisão de Desenvolvimento Gerencial. A clientela 

a ser atingida na primeira etapa foi reduzida para SOO servi

dores, ou seja, o pessoal da c~pula administrativa das Direto 

rias Regionais. 

Colocavam-se ainda duas novas questões: Que tipo de programa 

desenvolver e qual o tempo de duraç~o do Curso? 
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A_sugestão foi a de desenvolver programas voltados 

apenas para os aspectos comportamentais. No entanto, os diri 

gentes do DRH logo reconheceram a limitação dessa proposta, 

que refletia urna perspectiva estreita do profissional da área 

de recursos humanos. Na verdade, a proposta ~ão chegou a se~ 

sibilizar a alta cúpula, que a rejeitOu, baseada principalme~ 

te na falta de dados de pesquisa sobre as técnicas de desen

volvimento gerencial, capazes de comprovar á efi~ácia de tais 

programas na consecução dos objetivos organizacionais. 

Chegou-se, afinal, a urna estruturação do curso que 

satisfazia, pelo menos naquele momento, às partes interessa

das. O curso ficou assim estruturado: um módulo gerencialco~ 

preendendo 16 horas/aula, onde se exploraria o aspecto compor 

tamental, e um módulo técnico com 24 horas/aula, voltado para 

a atividade específica de cada gerência. Coube ao DDG/DRH a 

responsabilidade de ministrar o módulo gerencial, e ao depar

tamento técni co correspondente a responsabilidade de ministrar 

o outro módulo. (133) 

Entre 1975 e 1979, 3.922 gerentes passaram por esse 

programa. Embora não haja corno avaliar os resultado~ a preo

cupação central do DDG/DRH era a de que os egressos desses cu~ 

sos funcionassem corno agentes de mudanças, garantindo ao pro

grama um efeito multiplicador. 

( 13 3) são 0.6 .6 egtúnte.6 0.6 VepaJLtanHU'l,tO.6 da Acbn,<-nü-t}wção CentJutt e eOJULe.6 
pondente.6 gVLênuM ou .6eçõe.6 Ha~ V-Úte:(:ofL{M Reg,tona.-ú: OpeAaçõi6 
PO.6ta.-ú (VOP) , Oper.Itçõe.6 Td~-eg,'1.áM_ea6 (VOT), ComcJLua.tüação (VECQ.\O, 
Engenha)l-ta (VE), F -tllailçM (VF), S e!LV :<-ço!> G~ (VSG!, StipfLúnen
tO.6 (VS), AdmtnL6,ÚLa<;:ão de PeMoa€- (VAP) , Acún{uút-'w.ção de Reeu.l'Wo.6 
HWllan0.6 (VRH), Re.taçoe6 IHtel1l1ac<-onai.6 (VRI), COfL'1.e~polldêI'lUa AglW
pada (SERCA) e 1lla<--6 o Se/'1.v-tço de P!Wec,)~am(,Jdo de, Vado.6 e a E.6eofa 
SUpVÚOfL de Acbl1illú:tfiação P06tat (ESAPl que,.6e e_l'leon:t!iam 110 me-,~mo 
rUveR. d0.6 vz..pal Ltamerdo.6 da AcbllÜl-ts-tfLação Cell,ÚLae.. 

i/8UOTEG4 {,lA;;;J HENRfQUE SIMONSf 
FUNOACAO GETÚLIO VARGAS . rt 
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3.2. A E.6 c.o.ia. Supe./tioJt de. AclnÚ .. ni.6,tlta.ç."ão PO.6,taL- ESAP 

3.2.1. O/tige.m 

• 
Dentre as várias mudanças implantadas a partir da 

crlaçao da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em 

1969, foram atingidas, de forma significativas, as ire as ope

racionais, comerciais e administrativas. 

-No que concerne as mudanças administrativas, foram 

fundamentais para a área de pessoal a transformação da antiga 

Diretoria de Pessoal - DCT - em Departamento de Pessoal(1969), 

e o seu desmemb ramento pos teri or (1975) em Departamento de Ad 

ministração de Pessoal e Departamento de Recursos Humanos. 

Corno vimos nas seçoes anteriores, muitas foram as 

atividades desenvolvidas pelos quatro Centros de Treinamento 

da Empresa (Porto Alegre, Bauru, Belo Horizonte e Recifé),além 

de diversas outras formas de ensino ministradas através de 

instrutores especializados nas pr6prias Diretorias Regionais. 

Os Correios brasileiros, entretanto, continuavam a enfrentar 

o problema crucial da escassez de recursos humanos com forma-

çao técnica de nível superior, adequada às suas 

des operacionais. 
peculiarid~ 

Durante a realização em Caracas do 111 Seminário 

Postal da UPU-UPAE, no ano de 1970, vários Correios da Améri

ca Latina examinaram a viabilidade da criação de um Instituto 

Superior de Correios, do gênero da ~cole Nationale Supérieure 

des Postes, Telégrafiques et TelecoJIununications (PTT) dos 

franceses, cuja finalidade básica seria a de formar técnicos 

para os países-membros da UPU-UPAE. (134) 

(134) Borl-t~la, JMé. LtLW Saez. r.e.anq.<c.au_9't de .ia~~ad~~~ de 
e.n6l'JlctI'lZa p06tai .tH Amc> ..... Üc.a Lat.<.lla .i.H 1 TI SCIIlUlt1f[.(Q po~.tlirTipu-UpA.E, 
CattaC.M, 1970, p. 146. 

,.. 
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Como a aprovação de uma iniciativa desse porte de~a~ 

daria naturalmente certo tempo, e pressionada pela crescente 

necessidade de um treinamento, a nível superior, adequado aos 

serviços postais, a ECT decidiu adiantar-se àqueles propósitos 

internacionais, celebrando convênio com a Pontifícia Universi

dade Católica do Rio de Janeiro, para a criação e funcionamen

to do Curso de Administração Postal - CAP -, tema abordado na 

seçao 3.1.2. deste capítulo. 

Através do Convênio ECT-PUC/RJ formou-se, com suces 

so, uma primeira e excelente geração de administradores pos

tais. Entretanto, faltavam ainda as mesmas facilidades e o 

mesmo desenvolvimento alcançado ~or cursos similares realiza

dos em estabelecimentos de ensino superior, sob a administra 

ção dos Correios, em países da Europa e até mesmo em países 

asiiticos, como fndia e Tailindia. 

Nestas condições, o Presidente da ECT decidiu impla~ 

tar, em setembro de 1977, uma Coordenação Geral de Ensino 

COGESU, primeiro momento institucional para a criação e impla~ 

tação da Escola Superior de Administração Postal - ESAP. Foi 

nomeado para a coordenação o professor Raymundo Nonnato de Cas 

tro que, a partir de 15 de fevereiro de 1978, data da inaugur~ 

çao da ESAP, passou a ser o Coordenador-geral da Escola. 

3.2.2.0bjetivo~ 

o principal objetivo da Escola Superior de Adminis

tração Postal é a formação de técnicos de nível superior para 

a irea postal, mediante a transmissão de conhecimentos bisicos 

de Administração de Sistemas Postais, Pesquisas Postais, Pes

quisa Operacional e de Estatística Aplicada. 
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A Escola objetiva, tamb~m, desenvolver um programa 

de reciclagem permanente da equipe de executivos da ECT, atra

v~s da rea1izaçio de Cursos Especiais e de um Curso de Forma 

çao de Executivos (Formex Modulado). 

Outra meta perseguida pela ESAP ~ o treinamento e 

aperfeiçoamento de servidores postais, oriundos de outros paí-

ses de língua espanhola. 

Um quarto objetivo, nao menos importante, tem sido a 

reciclagem permanente do pessoal da Administraçio Central e da 

Diretoria Regional de Brasília, ocupantes de cargos de níveis 

m~dio e inferior. São organizados cursos específicos, partic~ 

1armente o de relações humanas. 

A Escola tem servido, ainda, de campo de estudo e 

pesquisa para o seu corpo docente, composto todo ele de profi~ 

sionais experimentados e selecionados em concursos de abrangê~ 

cia nacional. 

3.2.3. CuJt.óo.ómJ..nJ...ó:ttLado.ó pe.la ESAP 

A Escola, a fim de dar cumprimento a seus objetivos, 

manteve em funcionamento, durante o ano de 1980, os seguintes 

cursos: Administração Postal, Especiais, Relações Humanas e 

Formaçio de Executivos (Formex Modulado). Encontra-se em fase 

de planejamento o Formex Seriado, a nível .de pós-graduaçio, que 

possivelmente começari a funcionar em 1981. 

3.2.3.1. CUJt.óo de AdmJ..nJ...ó:tJtaç~o Po.ó:tal rCAP) 

Buscando' suprir a escassez.de administradores com 

formação t~cnica superior específica, surgiu a Escola Superior 

de Administração Postal - ESAP. O Curso de Administraçjo Pos

tal - CAP - constitui, dessa maneira, a espinha dorsal da Esco 

la. 
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o objetivo deste curso ~ formar administradores esp~ 

cializados em Sistemas Postais, párá atendimento das necessid~ 

des de t~cnicos de nível superior por parte da ECT, visando a 

tender ã crescente demanda de seus serviços. 

A clientela da Escola ~ composta de candidatos exter 

nos e internos ã Empresa, possuidores de escolaridade equiva

lente ao 2 9 grau completo, recrutados e selecionados em todo o 
, 

pals. 

A duração do curso, em regime de tempo integral, que 

era de dois anos nos CAPIS VI, VII e VIII, a partir do cAp IX 
passou a ser de 30 meses, tamb~m em regime de tempo integral, 

com urna carga horária de 2.355 horas/aula distribuídas em cin

co semestres. 

No segundo semestre de 1980, estão cursando o CAP 

286 alunos distribuídos em sete turmas, que compõem os CAP VIII, 

CAP IX e CAP X. Desses alunos, nove são funcionários de Cor

reios estrangeiros, sendo dois da Guin~ Bissau e sete de pai 

ses latino-americanos. 

Os 60 concluintes do CAP VI, formados em dezembro de 

1979, representam a turma fundadora da Escola Superior de Ad

mlnlstração Postal. Em 19 de agosto de 1980, a ESAP formou 

sua segunda turma, composta de 116 alunos CCAP VII). 

3.2.3.2. Cu~~o~ E~p~~iai~ 

Somente a partir de 1979 começaram a funcionar os 

Cursos Especiais, cuja clientela ~ composta por técnicos de ní 

vel superior, Chefes de Divisão e de Seção, Assessores e Assis 

tentes da Administração Central e da Diretoria Regional de Bra 

sília, além de professores e instrutores da ESAP. 
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A duração dos Cursos Especiais é de 40 horas/aula, 

ministradas em regime de tempo integral durante cinco 

úteis. 

dias 

Em 1979, foram 146 os participantes .desses cursos, 

abrangendo as seguintes disciplinas: Análise Administrativa, 

Informática para Executivos e Processo Décis6rio. 

Alguns pressupostos básicos serviram como referencial 

te6rico para a formulação e desenvolvimento do Projeto de Cur

sos Especiais: 

I - os cursos devem ter como objetivo central a maximização 

da produtividade e da motivação dos servidores da ECT; 

11 - os cursos não devem ser orientados para a melhoria do 

nfvel cultural, ou mesmo d6 curriculum dos se~vidores, 

sem qualquer associa~ão com as tarefas exercidas na Em

presa; 

111 - os cursos devem estar voltados para o crescimento funcio 

nal e a capacitação profissional, buscando atingir o 

aproveitamento integral das potencialidades individuais; 

IV - os cursos devem constituir parte de um processo abrange~ 

te que compreende, além do aperfeiçoamento para o desem

penho da função, a formação dos substitutos e sucessores 

com o objetivo básico de motivar e desenvolver o talento 

gerencial. (135) 

Durante o ano de 1979, o número de participante dos 

Cursos Especiais foi de 146 servidores. Agregando-se a estes 

os 115 participantes dos cursos do primeiro semestre de 1980, 

o total de concluintes desses cursos era de 261 em julho de 

1980. 

(135) Re.e.a;tõ.'L-<-o do CUJl.60 E6peuat 60bJte PJtOc.eMO Veci..6óJÚO, ESAP, junho/79. 
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3.2.3.3. Cu~~ode Reldç~e~ Humana~ 

Um dos objetivos específicos deste Curso é despertar' 

no servidor o sentido da importância de seu papel no contexto . 
estrutural da Empresa, levando-o a assumir suas responsabilid~ 

des e aproximando-o de sua capacidade criativa. 

De novembro de 1978 a junho de 1980, freqUentaram o 

Curso de Relações Humanas 1.141 servidores da Admiilis'tração 

Central da ECT, não ocupantes de cargos de nível superior, dis 

tribuídos em 32 turmas. 

o contefido programitico do Curso envolve t6picos re

lacionados aos aspectos psicossociais do hom~m, i estrutura e 

funcionamento da ECT, compreendendo as expectativas do pfiblico 

em relação ã Empresa, ao respeito i hierarquia e aos deveres 

dos servidores. O professor também aborda tópicos sobre comu

nicações e relações humanas, epvolvendo aspectos referentes ã 
ética profissional, comportamento ideal, apresentação pessoal, 

participação em grupos de trabalho e importância da cooperação 

e dignidade do trabalho. (136) 

3.2.3.4. CU~.60 de Fo~maç.ão de Exec.utivo.6 (FoAmex Modulado) 

Este curso, por força da clientela a que se destina 

(titulares das trinta e urna Diretorias Regionais da ECT, Che

fes e subchefes de Departamentos, e Assessores da Presidência 

da Empresa), é ministrado em regime especial, sob a forma de 

módulos, num nfimero total de cinco, integrados por duas disci

plinas cada um, exceto a filtimo deles, com apenas urna. 

(136) ESAP - Re.€a.-tóJÚo do.6 cwu)o,~ E6peuaJ..6, A6.6e.6.60~.(a rêoúc.a Pe.dagóg..tc.a 
da ESAP, jutho de 1980. 
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Os principais objetivos do Formex Modulado sao atua

lizar os participantes com as modernas técnicas administrativ~ 

gerenciais, bem como conscientizá-los da importância de sua 

utilização no desempenho das atividades do dia-a-dia. O curso 

visa, também, capacitar o treinando a entender e a acompanhar 

as transformações tecnológicas da atualidade, p~rtinentes a 

área empresarial. E, finalmente, sensibilizar e preparar os 

participantes para as mudanças sócio-técnicas em curso na Em

presa. (137) 

O curso tem uma carga horária de 360 horas/aula, dis 

tribuídas ao longo de cinco bimestres, e compreende: 

a) período de preparaçao, constituído à base de leitura reco

mendada; 

b) cinco semanas de aulas, ministradas na ESAP, em regime de 

tempo integral, de 2a. a 6a. feira, uma em cada um dos se

guintes meses: maio, junho,.julho, agosto e novembro; 

c) período de atividades complementares, desenvolvidas por es

crito, segundo orientação dada no final da semana de aula. 

Quanto aos módulos em si, estão assim estruturados: 

O Módulo I compreende as disciplinas Administração para Execu

tivos e Realidade Brasileira, e seus objetivos específicos são 

aprofundar a competência diagnóstica do participante, induzin 

do-o a uma análise dos valores, conhecimentos e comportamentos 

que caracterizam a percepção do seu papel de agente de mudan

ças, bem como as implicações críticas dessa percepção para a 

Empresa. Além disso, visa conscientizar o executivo da ECT 

acerca da importância de sua realização no desenvolvimento da 

sociedade brasileira. 

(137) Re.fa..:tõJU..o 6ina..e. da CooJtdeuação do FOJ'Jnex t BJtMLe..ta, ESAP, 04.12.78. 
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As disciplinas Processo Decis6rio e Ecologia Organi

zacional compõem o Módulo 2, cujos objetivos específicos sao 

desenvolver o hábito de adotar procedimentos científicos nas 

decisões administrativas, e o de sistematizar informações e 

procedimentos que favoreçam a humanização do ambiente. 

No Módulo 3 sao debatidos os principais tópicos que 

envolvem as disciplinas Informática para Executivos e Contabi

lidade Gerencial, e seus objetivos específicos são identificar 

o papel da contabilidade como instrumento de análise ~ d~çoio 

da decisão administrativa, e identificar a importância de um 

sistema eficaz de informações para o processo de decisão admi

nistrativa. 

O Módulo 4 consta das disciplinas Administração de 

Recursos Humanos e Gerência Financeira, e busca desenvolver nos 

treinandos a consciência da nova dimensão da Administração de 

Pessoal na empresa moderna e a consciência de custo no proCe! 

so de decisão financeira. 

Uma só disciplina compoe o ~Iódulo 5: Comunicações A~ 

ministrativas. Seus objetivos básicos são desenvolver o uso 

de técnicas de comunicação na atividade administrativa, e de

senvolver a consciência da import~ncia da Psicologia Din~mica 

no desempenho das funções executivas de cooperação, tomada de 

decisão e comunicação. 

Em 1978, chegaram ao final do curso 30 Diretores Re

gionais. Nove Chefes de Departamento, 10 subchefes de Depart~ 

mento e três novos Diretores Regionais completaram o Formex Mo 

dulado em 1979. Durante o ano de 1980, está se desenvolvendo 

o Formex Modulado rrr, do qual participam quatro Diretores Re

gionais, seis Adjuntos Executivos, seis Chefes de Departamento 

e seis Subchefes de Departamento, perfazendo um total de 23 

participantes. 
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3.2.4. Outfl.al> ati..vi.da:del> 

A partir de setembro de 1980 será distribuída, atra

vés da ESAP, a publicação LEIA, contendo uma série de informa 

ções técnico-científicas, selecionadas ou redigidas pelo corpo 

docente da Escola. Essa publicação tem como objetivo princi

pal manter atualizados seus profissionais com os eventos que ~ 

correm no contexto sócio-empresarial, e será distribuída men

salmente a todos os servidores de nível superior da ECT, lota 

dos na Administração Central e nas Diretorias Regionais. 

3. 3. OapJiov"ei..tamen.to do!' egfl.e.6f.>·of.> do!,·CuJt"l>·Ol> de· Admi..·n.·i..·.6tfl.a.ç.â.o 

POl>ta.f. ceAP) 

o Convênio ECT-PUC/RJ formou, em cinco turmas, 166 

administradores postais. A ESAP, com menos de três anos de 

existência, já formou 176. Somente no vestibular de 1979,apr~ 

sentaram-se 19 mil candidatos para o preenchimento de 120 va

gas. 

Dos 342 ex-alunos do CAP todos continuam trabalhando 

na ECT. Aproximadamente 135 deles estão ocupando funções de 

chefia e assessoramento (Quadro 5) e seis já atingiram urna das 

mais altas posições na Empresa: são Diretores Regionais. 

Os Anexos E e F mostram a distribuição dos adminis-

tradores postais pelas diferentes Diretorias Regionais, onde 

se busca suprir necessidades empresariais e atender exigências 

das DR's. O Quadro 5 dã urna visão da distribuição dos for 

mandos dos Cursos de Administração Postal aproveitados em car

gos de chefia e de assessoria. 
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QUADRO 5 

Aproveitamento dos Egressos dos Cursos de Administração 

Postal em Funções de Chefia e Assessoria 

1974- 80 • 

Formados Aproveitados pela ECT 
CURSOS ANO 

Ténnino N9 ADM CENTRAL 
DIRETORIAS 
REGIONAIS 

FlUlções FlUlções Funções 
Chefia Assessoria Chefia 

Convênio 

PUG -
CAP I 1974 23 04 02 12 

CAP II 1975 20 01 - 15 

CAP IH 1976 26 02 - 23 

CAPIV 1977 26 03 01 18 

CAPV 1978 71 01 - 36 

ESAP --
CAP VI 1979 60 04 - 13 

CAP VII 1980 ll6 - - -

TOTAL 342 15 03 ll7 

Fonte: Projeto de Avaliação de Desempenho (PROAD) 

ESAP/agosto/80. 
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CAP!TULO IV - CONCLUSVES 

Este trabalho se propos a"mostrar o processo de reno 

vaçao administrativa da ECT. Como referido na introdução, tr~s 

políticas orientaram essa renovaçao: a política de absorver a 

demanda reprimida via melhoria de serviços; a política de bus

car reduzir ou anular o deficit financeiro, via melhoria da ad 

ministração financeira) e a política de pessoal, que visava cOE 

rigir s~rias distorç5es como o superdimensionamento do quadro, 

a inadequação de remuneração e a desprofissionali"zação crescen 

te. 

Passados mais de dez anos desde a sua transformação 

de um órgão de administração direta para uma empresa pública, 

hi evid~ncias de que os serviços prestados pela Empresa cresc~ 

ram nos últimos dez anos. Essas mudanças resultaram de uma 
~ 

se-

rie de medidas adotadas pela ECT e que foram enunciadas em seu 

Relatório de 1979: 

A .6ituaç.ã.o da ECr, dez ano.6 apó.6 
.6eu na.6eimento i bem di6e~ente. 
Ale~ta e motivada pa~a aeompa
nha~ o p~og~e.6.6o naeional, ado 
tou uma .6é~ie de medida.6 indi.6~ 
pen.6ãv~i.6 ã ~enovaç.ã.o de .6ua e.6 
t~utu~a, dent~o de mode~na.6 tu 
niea.6: atOl> de.6eent~alizado~e.6~ 
no~ma.6 ope~aeionai.6 e e~iaç.ã.o 
do.6 ó~gã.O.6 de planejamento, de 
p~oee.6.6amento de dado.6, de enge 
nha~ia, de .6e~viç.o.6 ge~ai.6, de 
.6up~imentoe de 6ilatelia. (138) 

Tendo focalizado especialmente a política de pessoal 

e o papel dos recursos humanos no esforço de renovação organi

zacional, o capítulo anterior procurou relatar os diversos es 

forços da ECT na capacitação de seus recursos humanos, identi

ficado como o pont~-chave para a melhoria da efici~ncia e efi

cicia operacionais. 

(138) Re.lató~o da ECr, de 1979, p. 7 
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Embora seja difícil isolar a contribuição dos esfor

ços de capacitação profissional, é indiscutível a importân~ia 

do aperfeiçoamento dos recursos humanos em qualquer esforço de 

desenvolvimento, não só a nível de uma empresa mas a nível da 

administração pública em geral~ As demandas crescentes das co 

munidades e a busca por níveis mais satisfatórios de desenvol

vimento pressionam o aperfeiçoamento do aparato administrativo 

e, conseqUentemente, a capacitação de seus servidores. 

No caso específico dos Correios, foco desta monogr~ 

fia, a reorganização dos serviços postais incluiu ainda um si~ 

nificativo programa de mecanização. No entanto, a mecanLzação 

por si só não supre as falhas de pessoal. Pesquisa realizada 

por uma empresa de consultoria n~ França, na década de 1970 

mostrou que menos de 50% do serviço postal podem ser mecaniza

dos. 'Por outro lado, a mecanização gera a necessidade de con 

tratação de pessoal mais especializado e melhor remunerado. 

A complexidade e a extensão de um serviço postal co

mo o do Correio brasileiro tornam a capacitação e a utilização 

adequada dos recursos humanos um problema bem mais complexo do 

que pode parecer ã primeira vista. 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), uma das normas geralmente admitidas p~ 
... 

ra que os Correios possam desenvolver um trabalho eficiente e 

a exist~ncia de um servidor postal para cada 1.000 habitantes. 

(139) Tendo como refer~ncia este parâmetro e fazendo urna pro

jeção de que a população do Brasil, em 1980, é aproximadamente 

de 120 milhões de habitantes, pode-se inferir que o quadro de 

servidores da ECT deveria ter, nesta data, cerca de 120 mil em 

pregados. 

(139) PNl.W - Fotmla.tiol1 du peMOI1.I1e.{ e.t ~e.!tv.i.cc.J!lCOIl~(lLtat.i.~.6 e.1l llIatié.'l.e. 
d' onganwau.on poóta1.e., p. 10 (Inúi1e.og,w.6ado) I .6. d. 
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No entanto, ao longo desses dez anos, o efetivo . de 

servidores da ECT cresceu em apenas 0,5% (ou seja, manteve-se 

praticamente o mesmo), ao passo que a relação empregado/clien

te foi reduzida de 0,68 para 0,52 como se pode ver no Quadro 6. 

Diante da constatação de que o nfimero de servi40res manteve-se 

praticamente inalterado e de que um maior nfimero de pessoas foi 

atendido, pode-se inferir que a profissionalização dos recur~

sos humanos da Empresa contribuiu de maneira efetiva para que 

tais resultados fossem alcançados. 

ANO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

QUADRO 6 

Evolução do Quadro de Pessoal da ECT 

Nfimero de 
Servidores 

63 312 

64 336 

64 044 

64 434 

68 574 

55 195 

54 133 

56 291 

64 562 

64 033 

63 669 

1970 - 80 

Relação Empregado/ 
. Habitante 

0,68 

0,67 

0,65 

0,64 

0,66 

0,50 

0,49 

0,50 

0,56 

0,53 

0,52 

Fonte: Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento da ECT. 
1980 
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Além da redução da relação empregado/habitante, a 

inferência sobre o aumento da produtividade pode ser ratifica

da pela evolução dos serviços. 

Pelos quadros que serão apresentados a seguir, pode

se visualizar até que ponto foi absorvida a demanda reprimida, 

e de quanto foi reduzido o hiato deficitário da ECT. 

No Gráfico 4 observa-se que até 1973 quase 200 muni

cípios brasileiros não possúíam qualquer tipo de atendimento 

postal. Hoje, o Correio está presente em todos o~ municípios 

do país, e a Empresa está apta a enfrentar situações de emer

gência, como aconteceu recentemente na localidade de Serra Pe

lada (Pará), onde a corrida do ouro gerou uma população de 

25.000 habitantes em poucos meses. Em 48 horas, a ECT montou 

uma agência provisória numa barraca e está montando, ao tempo 

em que este trabalho é escri to, uma agência pré-fabricada .(140) 

Gráfico 4 

Municípios sem atendimento postal 

N9 de Mu 
em 31/12 1973 - 78 .... -nlclploS 

200 

161 

150 

108 
100 

75 

50 

35 

I I I 3 O 
1 o 

1973 1974 1975 1976 1977 

Fonte: Relatório da ECT de 1978, p. s/no 

(140) SafmeJtol1, AtbeAto GaJtu.a, Cheóe da M.6~60,.via de P.ianejronento e Ve
.óel1vo.ivi.mento da ECr, em cOH6eJtêl1c..{a pJWllUHu.ada na ESAP,em 16.07.80. 
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A partir de 1973, foi implantado um novo sistema de 

localização estrat~gica de ciixas de coleta e de postos de ven 

das de selos, facilitando ao usuário o acesso ao serviço pos

tal ao mesmo tempo em que descongestionava os guich~s e sera 

cionalizava o trabalho dos bal~onistas. 

o Quadro 7 mostra o crescimento anual do número de 

caixas de coleta e de postos de venda de selos a partir de 

1973, até dezembro de 1979. 

,Em dezembro de 1973, a ECT possuía apenas 91 caixas 

de coleta e 594 postos de venda de selos em todo o país. ·A paI. 

tir de 1974-75, começou a haver um crescimento gradativo desses 

serviços. Apesar do percentual de aumento dos referidos servi 

ços haver decrescido nos últimos dois anos do período, pode-se 

constatar que houve um crescimento acumulado, entre 1973 e 1979, 

de 27.330% em relação às caixas de coleta, e de 2.553% em rela 

ção aos postos de venda de selos. 

QUADRO 7 

Sistema de Caixa de Coleta/Posto de Venda de Selos 

1973 - 79 

ANOS CAIXAS DE COLETA POSTOS DE VENDA DE SELOS 

QUANTIDADE CRESC H1ENTO QUANTIDADE CRESCIMENTO 
ru-.l 31/12 ANUAL EM .31/12 . ANUAL 

1973 91 - 594 -
1974 191 110% 594 -
1975 1 310 586% 1 754 195% 

1976 2 230 70% 2 968 69% 

1977 17 523 686% 11 638 292% 

1978 22 020 26% 14 199 22% 

1979 24 961 13% 15 762 11% 

Fonte: Re1at6rio da ECT de 1979, p. 1~ 
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Em outubro de 1974, a Empresa implantou o serviço da 

Rede Postal Noturna - RPN - interligando, inicialmente, sete 

capitais. Este serviço, realizado por aviões a jato especial

mente fretados para tal fim, atinge hoje 21 cidades,garantindo 

o recebimento da correspond~ncia no dia seguinte ao da posta

gem (D + 1). 

Uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro, antes e d~ 

pois da instalação da Rede Postal Noturna, demonstrou que em 

alguns Estados, como Pernambuc9 e Rio Grande do Sul, o índice 

de recebimento chegou a 100,0%, depois da RPN. 

o Quadro 8 mostra a evolução do percentual de corre~ 

pond~ncia recebida no Rio de Janeiro, precedente de cinco Est~ 

dos da federação. Observa-se que em todos os casos houve au

mento ·na efici~ncia do serviço. O percentual de correspondêg 

cia recebida dos Estados de Pernambuco e Rio Grande do Sul,que 

em 1974 era, respectivamen~e, de 74,9% de 77,2%. passou a 

100,0%. 

QUADRO 8 

Percentagem de Correspond~ncia Recebida 

Dentro do Prazo (D + 1) no Rio de Janeiro 

Proced~ncia Antes da RPN Depois da RPN 
(se.t. 74) % (ago. 7.8)% 

Bahia 72,3 98,9 

Brasília 81,4 93, O 

Pernambuco 74,9 100,0 

Rio G. do Sul 77,2 100,0 

são Paulo 87,9 .98,9 

Fonte: Relatório da ECT de 1978, p. s/no 
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Foi a partir de recomendaç6es sobre a racionalização 

dos métodos contidos no Projeto ECO (tópico 2.3.2. deste capí

tulo) que se processou uma redistribuição nacional dos distri 

tos e uma redistribuição de carga, possibilitando, assim, uma 

otimização dos percursos dos carteiros. 

Pelo Quadro 9 pode-se constatar que, entre 1973 e 

1978, o tráfego postal cresceu em 275%, enquanto o número de 

carteiros aumentou apenas de 88%. 

ANO 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

QUADRO 9 

Comparação Entre o Aumento' do Número de Carteiros 

e o Crescimento do Tráfego Postal - 1973-78 

íNDICE 

CARTEIROS 400 
EM 31/12 

TRÁFEGO " POSTAL ..-
8 018 ..-... 

300 ... 
8 781 ... ./ ... ... 
8 818 

.... .., 
/-

" 8 999 200 
., ., ... ... 

10 856 .... ... 
.... 

15 096 
100 

73 74 75 76 77 -78 

Fonte: Relatório da ECT de 1978, p. s/no 

... ..-... 
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o crescimento anual do tráfego postal absoluto deseg 

volveu-se bastante, atingindo índicés considerados satisfat6-

rios, através da comparação entre o planejado e o realizado p~ 

la Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento da Empresa . 

• 
Os Quadros 10 e 11 permitem visualizar a evolução 

gradativa do trifego postal convencional e dos Serviços "Espe

ciais. 

Os Serviços Especiais compreendem o Serviço de Entr~ 

ga Especial a Domicílio (SEED) e o Serviço de Correspondência 
Agrupada (SERCA). O SEED destina-se ã coleta e à entrega lo

cal de objetos de grandes usuiriqs e é efetuado mediante con 
trato, no qual se estabelecem as condições da coleta e o pre

ço do serviço. O SERCA, por sua vez, cuida da coleta, trans 

porte "e dis tribuição, em recipiente especial (malote)) de enco

mendas destinadas a pessoas jurídicas cadastradas na ~mpresa. 

QUADRO la 

Evolução do Trifego Postal Convencional 

1971 - 1979 

ANO OBJETOS CRESCIMENTO 
POSTADOS ANUAL - ~ 

Q. 

1971 585 565 000 

1972 636 100 000 9.1 

1973 728 270 000 14,0 

1974 928 100 000 27 ,4 

1975 1 246 180 000 34,2 

1976 1 691 720 000 35,7 

1977 2 117 060 000 25,1 

1978 2 667 490 000 26,0 

19.79 3 106 005 000 16,4 

Fonte: Relat6rio da: ECT de 1979, p. 14 
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QUADRO 11 

Evolução dos Serviços Especiais 

1970 - 79 

S E E D S E R C A 
ANO 

OBJETOS CRESCIMENTO OBJETOS CRESCIMENTO 
% % 

1970 1 986 000 - 45 656 -
1971 12 403 529 524 794 783 1603 

1972 34 336 273 177 2 121 432 167 

1973 71 030 796 107 3 706 973 75 

1974 92 594 932 30 6 378 626 72 

1975 99 154 483 7 11 864 900 86 

1976 115 410 000 16 15 540 031 31 

1977 140 265 000 22 17 053 932 10 

1978 163 404 000 . 16 19 753 212 16 

1979 188 353 000 15 25 030 000 27 

Fonte: Relatório da ECT de 1979, p. 15 

Tendo em vista que o Serviço de Correspondência Agr~ 

pada (SERCA) considera que cada malote transporta cerca de 200 

cartas, e incluindo-se a correspondência encaminhada pelo SEED, 

o Relatório de 1978 da ECT constata que já tinham sido ultra

passados os limites mínimos estabelecidos para os países desen 

vo1 vidos. (141) 

-Agregando-se o numero de objetos postados de forma 

convencional aos remetidos pelos Serviços Especiais,· pode-se 

verificar qual o crescimento anual dos objetos transportados 

por habitante. O Quadro 12 mostra que o crescimento anual do 

(141) Refató!Úo da ECT de. 1978, p. /j/I'l 
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tráfego ~ capita no período compreendido entre 1971 e 1978 

muito evoluiu, ainda que a taxas decrescentes nos últimos três 

anos de período. A relação objeto/habitante passou de 8,39 em 

1971 para 60,67 em 1978, o que representa um crescimento no p~ 

ríodo de 623%. .. 

QUADRO 12 

Evolução do Tráfego ~ capita 

1971 - 78 

ANO OBJETOS POR CRESCIMENTO 
HABITANT;E ANUAL % 

1971 8,39 

1972 12,17 45,1 

1973 16,82 38,2 

1974 25,36 50,8 

1975 40,32 59, ° 
1976 48 ;65 20,7 

1977 53,84 10,7 

1978 60,67 12,7 

Fonte: Relatório da ECT de 1978, p. s/no 

Os números apresentados oferecem uma Vlsao resumida 

dos resultados observados em vários serviços prestados pela 

ECT. Tais resultados estão certamente relacionados à mudanças 

que se realizaram na Empresa a fim de corrigir uma série de im 

perfeições que caracterizavam o Correio brasileiro. 

No que se refere à política financeira, a ECT conse

guiu eliminar o hiato deficitário, chegando até a cobrir suas 

próprias despesas através dos recursos diretamente arrecadados 

nos anos de 1977 e 1978, conforme pode-se ver através do Qua

dro 3. 
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Em 1970, a receita própria da Empresa era de Cr$ •••• 

161.201.000,00 e a sua despesa era de Cr$ 391.852.000,00. Com 

parando-se a receita com a despesa próprias, vê-se que a ECT 

cobria apenas 41,1% de suas despesas. Esse percentual cresceu 

gradativamente e, nos anos 1977 e 1978, a Empre~a conseguiu co 

brir todos os seus gastos, apresentando inclusive saldos posi

tivos. 

Em 1979, a ECT, como empresa prestadora de serviços 

que consome 97% de seu orçamento com o pagamento de pessoal, 

começou a sentir os efeitos das elevadas taxas inflacionárias 

e das despesas crescentes com o pagamento de seu Quadro de Pe~ 

soaI. Essas despesas sio motiva~as, em parte, pelos reajustes 

semestrais de salários. No Quadro 13, observa-se que,em 1979, 

houve um deficit orçamentário da ordem de 2,2%. 

_. 

ANO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

RECEITA 

QUADRO 13 

Receitas e Despesas da ECT 

- Em Milhares de Cruzeiros -

1970 - 79 

PR<JPRIA DESPESA PR<JPRIA 
(a) (b) 

161 201 391 852 

256 002 506 514 

367 620 616 105 

674 784 758 237 

986 071 1 086 368 

1 553 918 1 711 664 

2 506 158 2 512 540 

4 208 549 3 751 638 

6 858 752 6 127 145 

10 725 345 10 966 539 

Fonte: Relatório da ECT de 1979, p. 23 

COBERTURA 
(a) . (b) . 

~) . 

41,1 

50,5 

59,7 

89,0 

90,8 

90,8 

99,7 

112,2 

111,9 

97,8 
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o Quadro 14 comp1ementa os números apresentados ant~ 

riormente, do ponto de vista de dependência de recursos gover

namentais. Em 1970, a ECT necessitava de 55,7% de Tecursos gQ 

vernamentais para cobrir suas despesas. Em 1971, houve um 

acréscimo de 2,9% no orçamento governamental, ~ermitindo que a 

Empresa pudesse cobrir seus gastos, que começavam a crescer em 

em conseqUência de uma série de medidas renovadoras que então 

se processavam. A partir de 1972, o percentual das verbas go

vernamentais começou a decrescer progressivamente e no ano de 

1979 observa-se que o governo participou com apenas 0,6% na 

composição do orçamento da Empresa. 

QUADRO 14 

Recursos Próprios e do Governo 

- Composição percentua1-

1970 - 79 

ANO PR(5PRIOS GOVE R.1\JAMEN TA I S 
% % 

1970 44,3 55,7 

1971 41,4 58,6 

1972 50,1 49,9 
1973 54,9 45,1 

1974 66,1 33,9 

1975 75,8 24,2 

1976 78,0 22,0 

1977 75,4 24,6 

1978 98,8 1,2 

1979 99,4 0,6 

Fonte: Relatório da ECT de 1979, p. 24 
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Com a apresentação desses dados, procurou-se mostrar 

a evolução dos Correios em termos de eficiência operacional e 

atendimento dos usuirios. Sem deixar de reconhecer a influên

cia de outras variiveis - tais como a utilização de métodos 

mais racionais de trabalho, de uma tecnologia mais avançada e 

a colocação das tarifas a nível comercial - esta autora sente

se à vontade para afirmar que a profissionalização dos recur 

sos humanos da Empresa representou um importante fator nesse 

processo de mudança. Comparando-se aquele funcionirio que a 

SOMEPOSTidentificou em 1971-72 como um empregado sub-utiliza 

do, e até "esclerosado", com o servidor que trabalha, em 1980, 

em um dos Centros de Triagem, como o de Brasília, ou o do Rio 

de Janeiro, ou o de são Paulo, p~ocessando 30, 90 e 120 mil car 

tas por hora, pode-se constatar que houve uma mudança no com

portamento e na capacitação desse servidor. 

-Esse esforço de capacitação, cujos resultados foram 

ressaltados neste capítulo, foi tornado possível por uma série 

de fatores identificados ao l~ngo do estudo de caso e que mere 

cem ser enfatizados nesta conclusão. 

o primeiro deles foi a preocupaçao em aliar aos es

forços de capacitação técnica os de conscientização do servi 

dor para a importância do seu papel na renovação administrati

va. 

o segundo diz respeito ao alto posicionamento na es 

trutura da empresa do Diretor de Área abrangendo os Departameg 

tos de Recursos Humanos (DRH) e Pessoal ~AP) e a Escola Sup~ 

rior de Administração Postal (ESAP). A presença desse elemen

to na Diretoria da Empresa garante, de certa forma, a vincula

ção das políticas de treinamento e desenvolvimento de recursos 

humanos ao Plano Estratégico da Empresa. 
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Finalmente, a operaciona1ização desses esforços foi 

sem dúvida facilitada pela reestruturação das atividades de 

\,1 pessoal e de recursos humanos (ver Anexos C e D) e pela efetiva 

orientação para o treinamento e desenvolvimento, para a pesqu! 

sa na área de recursos humanos e para a ava1ia~ão de desempe

nho. 

Esses três fatores, sem dúvida, tiveram um peso re1e 

vante nos resultados positivos alcançados pelos Correios em 

termos da eficiência" e eficácia operacionais e no melhor aten

dimento do público usuário. 

No entanto, algumas retlexões merecem ser feitas na 

conclusão desta monografia, buscando associar os tópicos abor

dados na revisão de literatura ao estudo de caso, descrito no 

Capítulo" 111. 

A finalidade dessas reflexões e observaçõ~s críticas .. 
e que elas possam ser, posteriormente, aprofundadas por outras 

pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, tanto na prática 

quanto no estudo da Administração Postal. 

Na seçao 2.3.do Capítulo Il,deste trabalho aborda-se a questão 

do novo papel asswnido pe lo Es tado moderno, onde se di z que exis

te uma expectativa mais ou menos generalizada de que este,atr~ 

vés da administração pública, faça chegar a todos os benefíci 

os do progresso econômico e social. De acordo com o Item 11 

do art. 59 do Dec.Lei n 9 200, de 2S de fevereiro de 1967, a 

ECT, como empresa pública, é uma entidade dotada de personali

dade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e 

capital exclusivo da União (o grifo é da autora), sendo, por

tanto, parte integrante do Estado. 

À luz dos imperativos do desenvolvimento apresenta

dos na seção 2.2. do Capítulo TI, especula-se até que ponto os "Corre ias 

contribuíram para o desenvolvimento integrado, planej ado, democrá 

tico do país, orientado no sentido de uma ordem social justa e 
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eqUitativa, (142) ao buscar renovar o seu Quadro de Pessoal, 

colocando à disposição do Departamento Administrativo do Servi 

ço Público - DASP - mais de 37.000 funcionários, a maioria dos 

quais permanece, até a presente data, numa situação indefini

da. (143) Esta indefinição constitui um grand~ dilema. Pode

ria a ECT alcançar a dimensão empresarial, necessária ao desen 

vo1vimento do país num período historicamente curto, sem tomar 

medidas, por vezes drásticas, a fim de renovar o seu quadro de 

pessoalZ 

Um outro dilema a ser considerado refere-se à eleva

çao do preço das tarifas. Poderia a ECT fazer crescer seus ser 

viços, como o apresentado neste .capítulo, mantendo as tarifas 

postais a níveis tidos como deficitários~ 

~ . 
Em pesquisa realizada pela autora em varl0S dos pri~ 

cipais j ornais do país (144), uma queixa dos leitores. aparece 

com freqUência: o alto custo das tarifas. Donde pode-se que~ 

tionar até que ponto as tarifas foram colocadas a nível comer

cial,ou até que ponto o seu custo está muito além do poder a 

quisitivo da maioria esmagadora da população brasileira? 

Dentre depoimentos colhidos pela autora entre execu

tivos (Diretores Regionais, Chefes e Subchefes de Departame~ 

tos e Assessores) que participaram dos cursos I, II e III do 

Formex Modulado, entre 1978 e 1980, destacam-se os seguintes: 

"A ECT atingiu, hoje, o estágio que outras empresas já alcança 

ram há muito tempo" ... "O processo decisório na Empresa é alt~ 

mente centralizado e as DAP's e DRH's, que são órgãos normati-

( 142) Vide. nota. n<} 2 O 

(143) Em 20 de. mcúo de. 1980 - onze. an0.6 apõ& a cJU.aç.ão da ECT - 60i- p'wmui 
gada a Lu n<} 6. 781, de. 19 de. maio de. 1980, de..tvmunando a -t"Jtan6 p0.6I 
ç.ão ou :tJt.an6 Üoh.maç.ão do.6 c.aJtg0.6 ou empJte.go.6 que. 0.6 .6 e.ILvidoILe.6 , pe.Jt
:te.nc.e.nte..ó a oILgão.6 da Adm.ú!..w.tlLaç.ão Fe.de..'tat di../te..ta. e. Mutó au:taJtq uJ..a.ó 
- de.nttr.e. el.a6 wa-ó e. o e.x-ver - oc.upa.vam e.m 31 de. ou.t(LbJto de. 1974. 

(144) Pe..óqu.wa ILe.aUzada pela autaM n0.6 ctJtquJ..V06 do jOILilat "O Gf.obo" e. da 
Viv.-i..6ão de. lmplLe.nóa da ECT, . ILe..ópe.c.:t.i.vame.n:te., e.m jane..úLo e. mcúo de. 
1980. 
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vos e executivos, preocupam-se, na realidade, apenas com tare

fas executivas." ... "Não existe um vínculo mais estreito entre 

os programas de treinamento e a carreira do servidor." 

Talvez' fosse válido rever alguns pontos" abordados 

por Motta e descritos na 
cem plenamente aplicáveis 

• 
seção 2.6. do Capítulo rr, que pare-
à realidade empresarial ecetista. 

1. Os programas de treinamento t~m se desenvolvido de maneira 

bastante lenta na Empresa, devido as dificuldades encontra

das a fim de romper uma estrutura de valores e uma estrutu 

ra de poder respaldadas na lealdade pessoal e em ligaçõespo 

líticas. Daí ser a formação .prévia gerencial minoritária, 

uma vez que os executivos do primeiro escalão são normalmen 

te escolhidos por fatores externos, impossíveis de serem 

considerados e identificados previamente pela Empresa. '(145) 

2. O levantamento das necessidades de treinamento é realizado 

mais em termos quantitativ9s do que qualitativos. 

3. A operacionalização dos Planos Estratégicos da Empresa não 

se processa, ainda, de maneira integrada, o que dificulta 

sobremaneira a ligação do treinamento com outros setores da 

Empres a. 

4. A resist~ncia dos executivos, pertencentes ao primeiro esca 

lão, a participarem de programas de desenvolvimento é muito 

grande. A maioria dos integrantes do Formex, por exemplo, 

faz o curso porque é obrigada e oferece uma diversificada 

gama de resist~ncias, deixando, muitas vezes, de contribuir 

com sua rica experi~ncia rejeitando uma série de informa

ções que lhes poderiam ser fiteis na vida prática. 

(145) Motta, rJp.cLt., p.4 
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s. A ligação dos programas de treinamento com o desenvolvimen

to de carreira do indivíduo é praticamente inexistente, o 

que representa um alto fator de desestímulo. Na seção 2.6 

do Capítulo 11, Carvalho, ao discutir as dimensões corretiva e projeti 
va do treinamento ,enfatiza a importância da dimensão proj eti va 

no processo de desenvolvimento de recursos humanos. (146) 

6. O grande significado que representa a criação de uma escola 

empresarial como a ESAP é diminuído diante da inexistência 

de um perfil do administrador postal. Não há clareza sobre 

o tipo de administrador que a Empresa necessita e que a Es

cola se propõe a formar. 

7. O desvinculamento da ESAP com os centros de pesquisas ou 

produção de conhecimentos pode levá-la a se tornar repetitl 

va e nao inovadora. Reforçando as palavras de Motta, a Es

cola corre o risco de manter programas simplesmente para g~ 

rantir a sua sobrevivência, ultrapassando as 

reais do treinamento da Empresa. 

necessidades 

Segundo percepçao da autora, muitos dos itens aborda 

dos por Motta representam outro grave dilema, uma vez que sao 

comuns à maioria das organizações e não podem ser considerados 

isoladamente sem que seja levado em conta a cultura organiza

cional. 

Não estará a ECT, diante dos resultados positivos aI 

cançados, preocupada apenas em manter determinado padrão de 

comportamento organizacional, sem considerar, muitas vezes, as 

importantes transformações que se processam nos ambientes in

terno e externo? 

(146) Vide. nota. 11Q 76. 
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A resposta afirmativa a tal pergunta entraria em cho 

que com princípios enumerados na seção 2.1. da Revisão de 1ite 

ratura, princípios estes já sintet,izados por Carnões há mais de 

quatrocentos anos: 

Mudam-~e o~ tempo~, mudam-~e a~ vontade~, 
Muda-~e o ~e~, muda-~e a ~on6iança, 
Todo o mundo ê ~ompo~to de mudança, 
Tomando ~emp~e nova~ qualidade~. (1471 

(1471 Camõ~, L~ de. L1ni~a, S. Paulo, Ed~to~a Cuttnix, 1966, p. 116. 
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Anexo B 

Organograma da Divisão de Treinamento 
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