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Apresentação

O Livro Relações do trabalho é parte das diretrizes da Faculdade da Serra Gaúcha
(FSG) em disseminar o conhecimento desenvolvido pela sua comunidade
acadêmica, através de um conjunto de artigos publicados neste livro, o qual é
parte de uma série intitulada Desafios da Educação. A finalidade desta iniciativa é
promover a cultura e o conhecimento desenvolvidos em salas de aula dos diversos
programas de Graduação e Pós-Graduação da FSG, de forma a relacionar esses
programas com os diferentes projetos de pesquisa e extensão.
Dessa forma, esta publicação busca, a partir de uma visão inter e multidisciplinar
de temas relacionados, colaborar para o desenvolvimento do conhecimento sobre
as Relações do Trabalho, que está materializado através de artigos elaborados
por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e por docentes e discentes
em nível de Graduação e Pós-Graduação, abordando aspectos relacionados ao
tema no contexto atual.
O livro está organizado em três eixos: i) Temas contemporâneos de Direito do
Trabalho; ii) Gestão; e iii) Relações Interorganizacionais. Nestes, aborda-se
aspectos inerentes a cada temática, fruto de estudos específicos de cada área e
tendo como pano de fundo o desenvolvimento das organizações.
O eixo Relações Jurídicas Trabalhistas concentra-se na discussão da tutela do
trabalhador, mas tenta conciliar com o desenvolvimento econômico e a nossa
realidade social. Os temas abordados estão na ordem do dia. O assédio moral
é pedido recorrente nas reclamatórias trabalhistas, demonstrando a crescente
pressão que os empregados sofrem em seus ambientes de trabalho. A produção
de provas é o meio que as partes têm para comprovar suas alegações em uma
demanda judicial. O trabalho artístico infantil está presente nos lares de todos
os brasileiros através dos programas de televisão e a prescrição, ou seja, o prazo
permitido para reclamar algo, é imprescindível para a segurança de nosso sistema
jurídico.
O Segundo eixo, vinculado aos aspectos de gestão, traz para a discussão

assuntos vinculados aos novos desafios de gestores organizacionais em suas
decisões cotidianas. Dentre os temas tratados destacam-se aspectos vinculados à
geração Y, temas emergentes em relações do trabalho, sofrimento no trabalho e
comprometimento com a carreira profissional.
Por fim, o Terceiro eixo, Relações Interorganizacionais, forma emergente de relações
de trabalho envolvendo relações que perpassam as fronteiras organizacionais,
dedica-se a discussão dos modelos organizacionais baseados na colaboração, a
utilização de estratégias coletivas e da governança em redes, bem como a escolha
de parceiros. Ainda dedica-se a exploração de possíveis problemas que elucidam o
fracasso de redes. Por fim, apresenta uma avaliação do programa estatal que visa
a formação de redes de cooperação no estado do Rio Grande do Sul. O capítulo
Relações Interorganizacionais destaca que as redes oferecem uma possibilidade
única para dividir custos e riscos, bem como de manter-se em dia com a informação
constantemente renovada e se constitui, portanto, em uma nova forma organizacional.
O livro Relações do Trabalho – Desafios da Educação, organizado a partir da
compilação de artigos, edifica sobre diferentes lentes teórico-disciplinares, uma
importante contribuição aos estudos em ciências sociais. A obra destaca-se pela
concentração na transformação de ambientes sociais e institucionais e a sua relação
com o ritmo do desenvolvimento tecnológico e de mudanças das relações entre os
indivíduos e suas organizações, o que dita as novas regras econômico-concorrenciais
e, portanto, determina novas relações jurídicas trabalhistas, novas formas e ações de
gestão organizacional, a transformação do paradigma e a emergência da sociedade
em rede.
Ma. Kadigia Faccin,
Ma. Rosemari Pedrotti de Avila
Me. Julio Cesar Ferro de Guimarães
Organizadores, Setembro de 2013.
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O processo de industrialização e a
origem da classe operária em Caxias
do Sul1
Ma. Fabiana Zanandrea
Fabiana.zanadrea@fsg.br
Mestra em História da América Latina no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade
do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), graduada em História pela Universidade de Caxias do Sul
(UCS). Docente na área da saúde nas disciplinas Dimensões Antropológicas e Sociais na Saúde,
Seminário Integrativo Avançado: Economia Solidária e Organizações Sociais, Orientação de Prática
Supervisionada I: Observação e Análise. Integrante do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Psicologia da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG).

RESUMO
Este artigo pretende analisar a constituição dos trabalhadores urbanos em Caxias do Sul, no contexto
de industrialização da cidade localizada na Região Colonial Italiana (RCI). O recorte temporal
da pesquisa situa-se entre o início do século XX e a década de 1960. A investigação pautou-se
na produção historiográfica sobre o tema e em alguns periódicos que abordaram acontecimentos
representativos da trajetória operária no local. Ao dialogar com as fontes, percebeu-se que o afluxo
das diferentes etnias, que pontuaram o processo de industrialização, contribuiu à formação do
contingente operário e à construção da consciência de classe dos trabalhadores locais, oriundos de
pequenas propriedades originárias da colonização italiana. Nesse sentido, o contato dos colonos e
seus descendentes, - habituados a relações paternalistas, à influência católica e ao trabalho árduo na
terra-, com tanoeiros lusitanos e migrantes de outras cidades do estado é fundamental para elucidar
as idiossincrasias do movimento operário local.
Palavras chave: trajetória operária; colonização italiana; diferentes etnias; industrialização.

1

O presente artigo é parte da dissertação de mestrado intitulada Operários da Fé: uma leitura da
Juventude Operária Católica a partir da Diocese de Caxias do Sul – RS.
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1 INTRODUÇÃO
O presente estudo propõe-se a contribuir no reconhecimento da trajetória
operária no contexto da industrialização de Caxias do Sul, situada na Região Colonial
Italiana (RCI). Inicialmente camponês-operário, o trabalhador transformou-se a
partir da inserção de outras culturas e ideologias na evolução urbana da cidade. Ao
longo desse processo, constituiu-se um contingente operário notável com diferentes
origens e ideologias.
A fim de investigar essas peculiaridades, periódicos e obras historiográficas
produzidas sobre o tema foram analisadas. O documento escrito, oficial ou não,
deve ser perscrutado com vistas à autoria e ao contexto histórico de sua execução.
Portanto, as fontes, em geral, são reveladoras quando se estabelece diálogo cuidadoso
entre estas e o pesquisador. No dizer de Bloch (2002, p. 75-79), os documentos não
falam, é preciso interroga-los. Conforme o autor, o “passado é, por definição, um
dado que nada mais modificará. Mas o conhecimento do passado é uma coisa em
progresso, que incessantemente se transforma e aperfeiçoa.” O recorte temporal da
pesquisa situa-se entre o início do século XX e a década de 1960.
Em sua clássica obra “A Formação da Classe Operária Inglesa”, o historiador
E. P. Thompson (2004, p.9) inferiu que a classe trabalhadora deve ser analisada
à luz de suas transformações contínuas. O processo ativo inerente à condição
humana é resultante da ação dentro de um contexto, portanto, o “fazer-se” da classe
trabalhadora apresenta peculiaridades conforme o espaço e o tempo histórico. Desse
modo, definições estanques, que não apontam para a fluidez das relações humanas,
tendem a engessar a história dentro de conceitos pouco flexíveis. Segundo o autor,
classe é um fenômeno histórico e, como tal, não se enquadra em parâmetros rígidos
como os conceitos de categoria ou estrutura.
As crenças, os valores e as formas de associações podem colaborar na
percepção da consciência de classe que permeia o ideário dos trabalhadores.
Nesse sentido, é pertinente analisar os primórdios da industrialização em Caxias
do Sul, a origem da mão de obra que atendeu às demandas do capitalismo local,
as associações e as características culturais de uma região que, ao longo de seu
desenvolvimento fabril, inseriu trabalhadores de diversas proveniências. Segundo
13
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Hobsbawm (1989), a classe operária está em evolução permanente e seus matizes
são conferidos pelas transformações históricas contínuas - técnicas, econômicas e
políticas - da sociedade. No contexto investigado, é essencial não perder de vista as
idiossincrasias que, muitas vezes, tornam as transformações desiguais e localizadas.
As relações estabelecidas entre descendentes de italianos e as demais etnias
engendraram a formação da classe operária em Caxias. Ponderar sobre a existência
do convívio de diferentes culturas torna-se necessário à compreensão das aspirações
do proletariado e dos objetivos intrínsecos às suas organizações. Nesse sentido,
cabe questionar como se constituiu o operariado em uma região onde a pequena
propriedade e o trabalho na terra acalentaram o sonho imigrante.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A denominada Região Colonial Italiana (RCI) foi colonizada por
imigrantes italianos oriundos do norte da Itália. O regime de cultivo era a pequena
propriedade rural baseada na mão de obra familiar. Na medida em que a terra
tornava-se insuficiente para o sustento das numerosas famílias, outras estratégias
de sobrevivência eram promovidas pelos colonos. A aquisição de novos lotes
poderia solucionar esse problema, no entanto nem sempre as circunstâncias eram
favoráveis a empreendimentos do gênero. Nesse sentido, parte dos agricultores,
não encontrando mais sustento na terra, direcionou sua força de trabalho à
indústria incipiente. Sob essa ótica, parcela significativa do proletariado caxiense
foi influenciada pela concepção de trabalho do colono imigrante, o que conferiu
acentuada coloração local, que só pode ser explicada à luz da análise do contexto e
de suas particularidades.
Muitos colonos imigrantes e seus descendentes, compelidos à procura de
emprego assalariado, constituíram excedente de mão de obra. A proletarização,
decorrente do produto agrícola desvalorizado e da crescente dependência econômica,
impeliu um significativo contingente à indústria regional. Esse processo ocorria na
medida em que a produção artesanal que sustentava as pequenas empresas familiares
cedia lugar à industrialização (HERÉDIA, 1997, p. 62-63).
Além de camponeses, muitos dos que imigraram eram artesãos que
desenvolveram seus ofícios na Colônia. Giron e Bergamaschi (2001, P.47) afirmam
14

que “cerca de 30% do total dos imigrantes tinha outra profissão que não a de
agricultor. Entre eles havia funileiros, sapateiros, ferreiros, carpinteiros, oleiros,
operários de indústrias e pequenos comerciantes.” Nota-se, portanto, que os ofícios
trazidos na bagagem imigrante favoreceram o desenvolvimento urbano, mesmo
que alguns desses profissionais tivessem iniciado sua trajetória como pequenos
proprietários rurais.
Autores como Herédia (1997), Giron e Bergamaschi (2001) e Machado
(2001), que se dedicaram ao estudo do desenvolvimento econômico de Caxias do
Sul, concordam quanto à origem do capital. O comércio de excedentes na região
propiciou a acumulação de recursos que, posteriormente, foi investida na indústria,
por meio da inovação ou mesmo da ampliação das incipientes oficinas. A Metalúrgica
Abramo Eberle, proeminente indústria que empregou parte do contingente operário
local e de outras regiões, teve sua origem no artesanato e no comércio.
Na análise de Machado (2001, p.161), os recursos financeiros, obtidos
inicialmente com a agricultura de subsistência, fomentaram a agricultura comercial
“especializada na produção de gêneros alimentícios, destinados primeiro ao mercado
local, depois ao mercado regional e mais tarde ao mercado nacional.”
As casas comerciais que se estabeleceram no núcleo urbano eram responsáveis
pelas trocas de produtos com os agricultores e, mais tarde, pelas negociações com
viajantes e tropeiros que passavam pela região. Para Herédia (1997, p. 58), na mesma
medida em que os comerciantes enriqueciam, os colonos ficavam descapitalizados
por conta da dependência do crédito e da desvalorização do seu produto. Giron e
Bergamaschi (2001, p.50) ressaltam que, devido às péssimas estradas existentes,
o transporte das mercadorias era dificultado e o preço de venda tornava-se muito
superior ao da capital, o que acentuava a dependência dos produtores, na maioria dos
casos, sem condições de negociar diretamente com o comprador. Paulatinamente,
as estradas foram melhoradas, o comércio incrementado, acarretando o aumento da
procura de lotes de terra na região.
Cabe reproduzir as informações referidas por Giron e Bergamaschi (2001,
p.85):
Em 1900 a vila de Caxias possuía 223 estabelecimentos industriais e
168 casas comerciais, para uma população de 16.000 habitantes. Os
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estabelecimentos industriais eram familiares, localizados em várias léguas e travessões, tendo poucos operários. [...] Os colonos e suas famílias, trabalhando a terra como produtores, não podiam auferir rendas,
pois a produção agrícola dada sua carência técnica permitia apenas a
manutenção do colono e sua família com pequeno excedente de produção.

A terra fracionada não oferecia condições necessárias para que novas
gerações viabilizassem a subsistência no meio rural, assim, a indústria crescente
usufruiu de mão de obra abundante, acostumada ao duro trabalho na terra e sem
contato com os anseios que permeavam o movimento operário nas grandes capitais
brasileiras. O trabalho na indústria ajudava na manutenção da pequena propriedade
ou mesmo servia de impulso à urbanização dos colonos. Os trabalhadores recrutados
para tal atividade eram, inicialmente,
filhos de colonos, alguns dos quais ligados por parentesco ou compadrio com os empresários. Os operários [...] eram “conhecidos” dos empresários. Com postura paternalista assumida pelos industriais era difícil a revolta dos operários contra as condições de trabalho oferecidas. A
situação vai se modificar com o aumento do tamanho das empresas e as
relações legais estabelecidas entre o capital e o trabalho, na década de
trinta. (GIRON, 1994, p.40-41)

Os autores Lazzarotto (1981) e Herédia (1997), ao analisarem a Metalúrgica
Abramo Eberle e a Companhia Lanifício São Pedro respectivamente, apontaram a
existência de relações paternalistas entre os patrões e funcionários que influenciaram
na conduta desses últimos, dificultando, portanto, a construção da consciência de
classe. No caso da Eberle, inicialmente, os patrões habitavam em propriedade
vizinha à fábrica, compartilhando vivências familiares com seus dependentes ao
reproduzir a conduta patriarcal presente nas famílias imigrantes e seus descendentes
nas colônias (LAZAROTTO, 1991).
O Lanifício, calcado em um sistema igualmente paternalista, muitas vezes
financiava as moradias dos trabalhadores, reforçando vínculos de dependência
destes com a fábrica. Para Herédia (1997, p.173), essa medida buscava harmonizar
as relações trabalho/capital, fornecendo aos operários, além de moradia, trabalho
aos familiares, atendimento religioso e escolar. Os subsídios usufruídos pelos
16

trabalhadores faziam com que estes se sentissem parte integrante do conjunto criado
pela fábrica. O contraponto esperado pelas empresas era a máxima dedicação,
produtividade e obediência.
O desenvolvimento de atividades industriais em Caxias requereu
mecanização adequada, comumente advinda da Europa, e a presença de profissionais
especializados nas diferentes áreas desenvolvidas, entre eles europeus. Na obra
Casas de Negócio, Giron e Bergamaschi (2001, p.106-107) ressaltam a diversidade
comercial e industrial de Caxias desde o final do século XIX. Entre a produção
variada encontramos móveis, calçados, produção de vinhos, alambiques para
destilação do mosto, alimentos embutidos, até estabelecimentos com seções de
selaria, metalurgia e funilaria.
Ao contrário das colônias adjacentes, onde predominavam pequenas
propriedades em posse de imigrantes e descendentes, a cidade abrigava maior
diversidade étnica e cultural, como destaca Giron (1994, p.54), nela habitavam
artesãos, os funcionários públicos, os comerciantes e os serviços de
uma forma geral (transporte, correio, etc.). [...] Viviam nas cidades da
região portugueses, alemães, brasileiros, uruguaios, entre outros. A fé
que movia a zona rural, não tinha a mesma força e unanimidade de posições. Maçons, mazzinistas, anarquistas e até alguns comunistas existiam entre os habitantes dos núcleos urbanos coloniais. A diversidade
de posições políticas e de credos rompia a supremacia da Igreja.

Dentre a mão de obra especializada encontrada em Caxias, destacaramse os tanoeiros portugueses chegados a partir de 1911. Com o desenvolvimento
da economia vitivinícola, a técnica da tanoaria, desconhecida pelos imigrantes e
seus descendentes, era necessária para o acondicionamento do vinho direcionado
ao comércio. Dessa forma, “a demanda de vasilhame adequado ao envase para a
mercantilização do vinho nos centros consumidores, seja Porto Alegre, São Paulo
ou Rio de Janeiro, abria espaço para uma nova atividade econômica, no interior do
setor vitivinícola (KLEIN, 1984, p.29).”
Foram dos lusos as primeiras manifestações operárias e a constituição
da Associação dos Tanoeiros, que defendia o “direito de viver, nós os artistas do
braço e do suor”. As mais antigas tentativas de greve registradas na cidade foram
protagonizadas por lideranças lusitanas que exerciam esse ofício. No que concerne
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à coesão dos tanoeiros em Caxias, Klein (1984, p.14-15) afirma que
O convívio social, a similitude na atividade profissional, as aspirações,
a base cultural idêntica, as condições de trabalho e de vida precárias, a
vivência, na Europa, de uma experiência de luta operária, teriam oportunizado ao grupo a organização da primeira associação classista de
base social operária, em Caxias.

Em consonância com essas ideias, Giron (1994, p.41) ressalta que os
tanoeiros portugueses aceleraram os conflitos entre industriais e operários em
Caxias, e sua organização inspirou a criação da União Operária em 1931, que
agregava trabalhadores da indústria metalúrgica, têxtil, de bebidas, entre outras
atividades. Muito nos esclarece sobre a conduta desses trabalhadores, a resistência
a participar dos sindicatos de classe criados a partir de 1930, o que só ocorreu após
violentos protestos. É notável, portanto, que os tanoeiros percebiam o empenho do
Estado em esvaziar o sentido reivindicatório das organizações operárias na chamada
Era Vargas.
Uma importante conquista da associação dos tanoeiros referiu-se ao número
de horas trabalhadas. Ainda em 1930, o direito às oito horas diárias foi conquistado
através de manifestações grevistas. O fato é relevante no contexto vivenciado
pelos operários de Caxias. A esse respeito, o presidente da União Sindicalista,
Sr. Hohendorf, afirmava, em publicação no Caxias-Jornal (1934), que os cinco
sindicatos existentes eram
organizações de classe organizadas de acordo com o decreto 19.770,
que regula a sindicalização das classes, cujo processo pró reconhecimento oficial se encontra no Departamento Nacional do Trabalho [...].
Sobre as condições de Trabalhos nos estabelecimentos industriais de
Caxias, só as tanoarias trabalham 8 horas diárias, isso devido a um movimento levado a efeito há já alguns anos.

O crescente número de fábricas, o consequente aumento da oferta de trabalho
e a notoriedade do desenvolvimento industrial passaram a atrair trabalhadores de
outras regiões do estado, que incrementaram a mão de obra local. Grande parte desses
trabalhadores provinha dos Campos de Cima da Serra. Muito pobre e em busca de
um posto de trabalho nas fábricas caxienses, esse contingente estabeleceu-se em
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regiões periféricas da cidade, constituindo os primeiros aglomerados que deram
origem às favelas. Essas ocupações urbanas diferenciavam-se das vilas operárias
criadas na década de trinta aos trabalhadores de origem rural, cujas moradias eram
adquiridas por meio de “suaves prestações com a obtenção da escritura e do registro
no final do pagamento” (MACHADO, 2001, p. 282).
De fato, novos personagens condimentaram as relações entre empregadores
e empregados, acentuando a nova feição já delineada pelos tanoeiros lusitanos.
Conforme os estudos de Lazarotto (1991, p.67), na Metalúrgica Abramo Eberle o
número de operários de outras localidades tornava-se cada vez mais significativo,
principalmente a partir de meados da década de quarenta. Além de trabalhadores
do interior do município, as regiões de Porto Alegre, do litoral setentrional, dos
Campos de Vacaria e da Encosta da Serra Geral alimentavam com mão de obra a
indústria que se desenvolvia.
Operário da Metalúrgica Abramo Eberle por quarenta anos e personagem
proeminente na história local, o escultor e sindicalista Bruno Segalla organizou
greves em determinados setores da empresa, sem conseguir adesão para realizar
uma manifestação geral. Para Segalla, a força da tradição dentro da Eberle impediu
que a maioria dos empregados aderisse à greve até 1963, quando essa “mentalidade”
passou a se transformar. Cabe ressaltar que a partir do final da década de quarenta,
figurou entre os motivos de demissão de funcionários a expulsão de grevistas,
muitas vezes associados à difusão de ideias comunistas na fábrica (LAZAROTTO,
1991, p.177).
Aliada à tradição mencionada por Segalla, ou parte integrante dela, a
imprensa católica reforçava os costumes e o respeito à ordem estabelecida e faziase presente na região por meio do Correio Riograndense. Nesse periódico, além de
exaltação ao governo norte-americano, duras críticas ao comunismo e às crenças
não católicas eram renitentes no discurso dos redatores.
Observam-se, nos periódicos de Caxias, menções à natureza pacífica e
ordeira da classe trabalhadora urbana. Nesse sentido, é significativo reproduzir uma
publicação do jornal A Época, em 1946, que alude ao comportamento usual do
operariado caxiense:
Caxias esta dando, sem duvida [sic], um magnífico exemplo às demais
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cidades do Estado e do Brasil. [...] Enquanto, por toda a parte, estimuladas por interessados na confusão, estalavam as gréves [sic] e os
dissídios, Caxias, para a honra de seus filhos, vai resolvendo a golpes
de compreensão e mutuo entendimento as [sic] agruras dos oprimidos,
na hora que passa.

O comentário, em relação à conduta pacífica do operariado caxiense, opõese aos primeiros registros de expulsão de grevistas de algumas empresas. Em
relação à Eberle, a adesão à greve, como causa de demissão e punições, tornou-se
mais frequente nas décadas de 1950 e 1960. Percebe-se, nesse sentido, significativa
mudança na postura dos trabalhadores da empresa que empregava boa parte da mão
de obra atuante na região. Cabe ressaltar que nesse contexto de Guerra Fria, em que
vigorava expressiva dicotomia entre o mundo capitalista e socialista, ocorreu um
evento violento em Caxias, conforme registrado na Revista Comemorativa dos 70
anos do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos:
[...] enquanto o presidente Jânio Quadros homenageava Che Guevara
em Brasília, e Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul,
recebia convite de Fidel Castro para visitar Cuba, Caxias do Sul vivia
um dos acontecimentos mais violentos de sua história política. A cidade
sediava uma conferência do líder comunista Luiz Carlos Prestes, trazido a Caxias pelo líder local Bruno Segalla. [...] Os estudantes, incentivados pelos sacerdotes e políticos contrários, através do alto-falante
da catedral, tentaram invadir o Cine Central [local da conferência]. A
Praça Rui Barbosa foi palco de uma batalha campal de quatro horas de
duração. Estudantes e sacerdotes, armados de pedras e paus, travavam
uma violenta guerra contra a Brigada Militar, que queria conter os manifestantes. Prestes e lideranças comunistas da cidade tiveram que sair
pelos fundos do prédio, e os demais enfrentaram pedras e paus.

A presença de Luiz Carlos Prestes, convidado a conferenciar em Caxias pelo
líder sindical Bruno Segalla em 1961, é indicativa de que ideologias de esquerda
também faziam parte da transformação da classe trabalhadora local. Convivendo
com as ideias propagadas pelo clero conservador que execrava práticas de cunho
reivindicatório, sendo que quaisquer manifestações que implicassem em conflito
de classes eram taxadas de “vermelhas”, havia também um movimento sindical
em contato com o ideário comunista. Rodeghero (1998, p. 105) nos lembra que as
manifestações contrárias à visita de Prestes ocorreram também em Passo Fundo,
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Santa Maria e Porto Alegre. Para essa autora, “todo esse contexto ajudava a criar
um clima e a mostrar que o perigo do comunismo rondava o Rio Grande do Sul,
mesmo que o Partido Comunista estivesse na ilegalidade, o que se tornou mais forte
nos anos que antecederam o golpe de 1964.”
A existência de um núcleo comunista bem organizado em Caxias é notável,
bem como as provocações trocadas pelos redatores do jornal Voz do Povo e do
Correio Riograndense, de orientação comunista e católica respectivamente. Entre
os comunistas havia personagens respeitados pela comunidade caxiense, entre eles
destacavam-se o advogado Percy Vargas de Abreu e Lima, o médico Henrique
Ordovás e o próprio sindicalista Bruno Segalla.
No periódico Voz do Povo, durante as décadas de quarenta e cinquenta,
encontram-se várias reportagens provocativas em relação aos capuchinhos,
proprietários do Correio Riograndense, além de denúncias aos sindicatos “pelegos”
e críticas à conduta da Eberle que, segundo seus redatores, perseguia e demitia os
membros comunistas de seus quadros. Da outra parte, o jornal católico buscava
desconstruir o ideário socialista apontando mazelas sociais e a desagregação familiar
como nefastas consequências da implantação desse regime. O trecho da entrevista
concedida pelo Arcebispo Metropolitano Dom Vicente Scherer ao Correio, em
1952, sintetiza a postura da hierarquia, pois para ele a “destruição da família e a
corrupção dos costumes são manifestações e armas de conquista do comunismo
cultural, igualmente pernicioso, ou mais que o próprio comunismo econômico e
político, para o qual preparam os povos.”
A década de 1960 abarcou tensões políticas no Brasil, lutas pela terra
no campo e por melhores salários e condições de trabalho no meio urbano. O
desenrolar dos acontecimentos da Revolução Cubana acirrou o anticomunismo e,
com facilidade, atribuía-se a ocorrência de movimentos à influência comunista.
Em Caxias esse período marcou um amadurecimento da consciência operária
dos trabalhadores, muito embora o Golpe Militar de 1964 tenha dificultado a
continuidade das manifestações, como ocorreu em todo o país.
Conforme a Revista Comemorativa dos 70 anos do Sindicato dos
Metalúrgicos, a greve ocorrida em 1963 foi a primeira grande paralisação em Caxias
do Sul e agregou cerca de oito mil trabalhadores, saindo vitoriosa com a conquista
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de um reajuste salarial de 80%. Embora não constituam foco deste estudo, as
mulheres, que desde o início da industrialização configuraram parte da força de
trabalho nas fábricas, participaram efetivamente da greve. Com o Golpe, membros
do Sindicato dos Metalúrgicos, comunistas ou não, foram presos e acusados de
“desvio de dinheiro na entidade e de serem pessoas perigosas para o convívio
social”, entre eles Bruno Segalla. No período em questão, o sindicato contava com
três mil associados, o que demonstra significativa adesão dos operários de Caxias
do Sul.
Na esteira da industrialização, os trabalhadores urbanos emergem
transformados na simbiose de ideologias proporcionada pelo convívio com outras
culturas e etnias. A cidade, atualmente marcada pela diversificação econômica e
pelo crescimento no setor de serviços, continua destacando-se em diferentes ramos
da indústria e atraindo fluxos migratórios em busca de oportunidades. Herédia
(2010, p.130) ressalta que “a previsão de que a região colonial se tornaria um centro
precioso de atração econômica se transformou em realidade” e o apelido de Pérola
das Colônias conferido por Júlio de Castilhos mostrou-se pertinente.
3 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
No que concerne à trajetória dos trabalhadores urbanos, a chegada de
tanoeiros lusos, habituados à luta de classe na Europa, conferiu elementos
novos ao panorama do trabalho na RCI. Se os filhos de imigrantes italianos não
representavam um proletariado característico devido ao vínculo com a pequena
propriedade e com a atividade rural, os portugueses trouxeram, além de sua técnica,
ações características a sua categoria profissional. É possível afirmar, principalmente
a partir dos estudos de Klein (1984), que a experiência lusitana em Caxias está na
origem do desenvolvimento da “consciência de classe”.
O desenvolvimento da urbanidade e as novas ideologias confrontaram
os preceitos da cultura católica mais conservadora presente em Caxias do Sul.
Na medida em que as relações paternalistas entre os donos das fábricas e seus
funcionários distanciavam-se no passado, devido ao incremento da mão de obra
com um contingente migrante, as ideias atinentes ao movimento operário, há tempo
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presentes nas grandes cidades industrializadas do país, tornavam-se mais populares
entre os trabalhadores. As especificidades do camponês-operário oriundo das
colônias sugerem que aqueles chegados de outras regiões, em busca de oportunidade
de emprego, foram fundamentais para que a cultura reivindicatória se estabelecesse.
O protagonismo econômico da cidade e o expressivo desenvolvimento é parte de
uma construção conjunta, que aliou diferentes culturas ao longo de sua história.
Essa leitura é evidenciada por periódicos preservados no Arquivo Histórico
João Spadari Adami e a bibliografia produzida. O levantamento dos estudos
realizados pela historiografia local demonstrou que, embora haja importantes
pesquisas sobre a industrialização e a formação da classe operária em Caxias do
Sul, a riqueza do tema e a preponderância do desenvolvimento econômico local
sugere um campo profícuo ao métier de historiadores e cientistas sociais.
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RESUMO
O direito do trabalho é uma área em constante evolução, as práticas comerciais afetam diretamente
o colaborador da empresa. Seres humanos têm na sua essência a vontade de crescer e evoluir, porém
muitos deixam sentimentos ruins transparecer e acabam por cometer condutas ilícitas. Condutas
essas que podem ser focadas a um só indivíduo ou a mais de um, trazendo sérias consequências,
tanto para a produtividade da empresa quanto para a saúde do trabalhador. Fala-se então em assédio
moral, um assunto não tão inovador, mas juridicamente novo. O projeto de lei nº 7.202, de 2010
traz no seu texto a equiparação do assédio moral a acidente de trabalho, onde se busca uma solução
para que a prática do assédio moral não se prolongue e acabe por ter um resultado negativo e até
traumático para o trabalhador. Contudo, pela análise trazida no presente trabalho, se desconfigura
tal possibilidade.
Palavras-chave: Assédio Moral. Acidente de Trabalho. Projeto de Lei. Equiparação.

INTRODUÇÃO
O assédio moral é um tema atual e vem sendo discutido com maior frequência
entre doutrinadores e legisladores do direito do trabalho, não somente por eles, mas
também pela área da psicologia, que verifica que o mesmo acarreta uma série de
problemas, de cunho emocional, psicológico e psicossomático. É importante que o
assunto seja debatido e consiga uma legislação específica, visando proteger a saúde
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e a dignidade do trabalhador brasileiro.
Esta questão nos direciona ao Direito do Trabalho, que se constitui em um
conjunto de normas jurídicas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, regulando as relações que entrelaçam empregadores e empregados.
A Consolidação das Leis do Trabalho rege as condutas existentes na relação
de emprego, porém ela abrange a todos de forma genérica, por isso possuímos
na legislação trabalhista, não somente pela CLT, mas também jurisprudências,
doutrinas e dissídios.
No âmbito do assédio moral mais especificamente, o que norteia as decisões
judiciais, são as próprias jurisprudências, que são casos práticos já julgados e que
servem de base para uma reclamatória, ou até mesmo qualificar o dano causado no
empregado.
O assédio moral pode ser conceituado como a exposição dos trabalhadores
a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a
jornada de trabalho e no exercício de suas funções, quando caracterizado é tão
aterrorizante que o empregado chega a um cansaço psicológico exaustivo querendo
até mesmo afastar-se de suas funções, não conseguindo mais desenvolvê-las em
consequência do trauma ao qual ficou ou está submetido.
Algumas empresas alimentam essa prática do assédio moral com o intuito
de provocar a demissão voluntária para se escusar da multa contratual, incentivando
assim seus superiores a cada vez mais proliferar essa cultura nas empresas.
Hodiernamente a pressão no ambiente de trabalho causado por chefes ou até
mesmo colegas de mesma hierarquia, tem acarretado o stress para os empregados,
fazendo com que as relações de trabalho sofram alterações, principalmente no
desenvolvimento das funções diárias do empregado.
O assédio moral nas relações de trabalho é um dos problemas mais sérios
enfrentados pela sociedade atual, sendo resultado de um conjunto de fatores, tais
como a globalização, vislumbradora somente da produção e do lucro, e a atual
organização do trabalho, marcada pela competitividade agressiva e pela opressão
dos trabalhadores através do medo e da ameaça.
O constante clima de terror psicológico no ambiente de trabalho gera na
vítima assediada moralmente, um sofrimento capaz de atingir diretamente sua
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saúde física e psicológica do trabalhador, território propício ao desenvolvimento de
doenças crônicas.
O assédio moral, tratado neste trabalho, tem como principal referência as
situações ocorridas nas empresas e organizações privadas, justamente porque nessas
os trabalhadores acabam aceitando com menor resistência a violência psicológica a
que são submetidos, ora por medo de revidar, ora por submissão econômica, porém
acabam por obter várias doenças em decorrência do assédio sofrido.
Contudo, não basta analisarmos somente como se perpetua esta prática
na relação de emprego, mas cumpre buscarmos uma solução como uma forma de
coibir o assédio moral e diminuí-lo, assim respeitando o direito à dignidade da
pessoa humana constitucionalmente garantido e conquistado.
ASSÉDIO MORAL

O assédio moral, apesar de ter sido um fenômeno descoberto pela área da
psicologia do trabalho, muitos Tribunais já o têm tratado em suas jurisprudências a
fim de que possa ser normatizado no ordenamento jurídico, uma vez que não há lei
ainda disciplinando o tema.
O assédio moral nas relações trabalhistas vem ocorrendo com certa
frequência, tanto nas instituições privadas quanto nas públicas, usualmente
entre chefes e subordinados, caracterizando-se como uma atitude insistente, por
período prolongado, que submetem a vítima a situações humilhantes, vexatórias,
discriminatórias e constrangedoras, com a finalidade de atingi-la emocionalmente e
psiquicamente, que refletem problemas na saúde física e mental, determinando uma
desestabilização no ambiente do trabalho (SILVA, 2005).
A palavra assédio deriva-se do verbo assediar que significa perseguir com
insistência, importunar, molestar, com pretensões insistentes. Já a palavra moral
deve ser compreendida no seu entendimento filosófico, referindo-se à ética, ao
comportamento moral da sociedade.
A primeira forma detectada de assédio moral chamou-se de mobbing que
consiste basicamente no assédio de vários indivíduos contra um só. Paralelo a este
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termo apareceu o bullyng, que traduz a ideia de maltratar e intimidar. Vale ressaltar
que embora tenha a mesma intenção, as duas formas são vistas diferentemente, pois
a primeira é uma relação simétrica, ou seja, entre os próprios colegas de trabalho,
já a segunda é mais facilmente percebida em relações assimétricas, nas quais existe
uma hierarquia entre agressor e vítima (FERREIRA, 2004).
Entrando no aspecto da organização do trabalho, o assédio moral compreende
dois elementos, quais sejam o abuso do poder e a perversidade, instalando-se no
ambiente de trabalho gradualmente, sendo precedido de um conflito direcionado.
Inicia-se com uma falta de respeito, mentiras e manipulação, tais comportamentos
podem ocorrer de forma direta ou indireta, por ação ou omissão (ALKIMIN, 2005).
Contudo a caracterização do assédio moral se dá pela violação da dignidade
da pessoa humana, por condutas abusivas dentro do contexto profissional, que não
significa somente o espaço físico na qual o trabalhador conduz suas atividades,
mas também o ambiente psíquico que este oferece. Entretanto, o assédio para
ser identificado deve ocorrer durante o exercício do trabalho, não se misturando
com questões pessoais que possam surgir no ambiente de trabalho. Porta um risco
invisível, mas com consequências que recaem sobre a produtividade do trabalhador,
prejudicando inclusive, economicamente, o próprio empregador (ALKIMIN, 2005)
Qualquer que seja a atitude assediadora dirigida ao empregado, invade a vida
íntima e profissional da pessoa assediada, maculando seus direitos de personalidade
e dignidade de tal forma que gera graves problemas à integridade física, psíquica e
social, capazes de gerar distúrbios psicossomáticos que levam à depressão, ao stress,
desmotivação, isolamento social, prejuízos emocionais, dentre outros (ALKIMIN,
2005).
O homem busca em seu trabalho não somente a questão de sobrevivência,
mas também uma satisfação pessoal, porque o trabalho o destaca perante sua família
e a sociedade, se o trabalho não cumprir essa finalidade, podem ocorrer alterações
de comportamento do empregado como os destacados anteriormente (ALKIMIN,
2005)
Se o equilíbrio entre a satisfação pessoal e profissional for quebrado
dentro do ambiente de trabalho, isso desencadeará um ambiente hostil, tenso e
desarmonioso para o cumprimento das atividades profissionais do trabalhador. Esta
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situação poderá acarretar uma baixa autoestima e a vítima poderá vir a romper com a
organização do trabalho e ficar desempregada, inclusive não conseguir desenvolver
atividades laborativas em lugar algum por ter o receio de ser assediado novamente,
uma vez que não terá mais autoconfiança para uma nova colocação no mercado de
trabalho (ALKIMIN, 2005)
Pode-se dizer que existem três sujeitos ligados diretamente à prática do
assédio moral, quais sejam, o agressor, os espectadores e a vítima. O primeiro é a
pessoa que agride caracterizado pela sua perversidade, no sentido de querer vingarse e vontade de destruir o outro, sem que haja a menor culpa. Algumas estratégias
são utilizadas pelo agressor, como por exemplo, a escolha da vítima para depois
isolá-la do grupo, impedi-la de expressar-se quando junto com o restante do grande
grupo, fragilizar, humilhar, inferiorizar e menosprezar diante dos seus colegas. Neste
norte, os espectadores, são o grande grupo, os colegas, superiores, que mesmo por
omissão participam da violência praticada pelo agressor. A vítima, na maioria das
vezes, é escolhida por destacar-se perante os outros, e é justamente este destaque
que faz com que o agressor a escolha, pois são pessoas educadas, responsáveis e
exemplos de profissionais (SANTUCCI, 2006).
Aliás, a inveja, o ciúme, a rivalidade e o medo são características comuns
nos agressores, conforme Marie-France Hirigoyem (2005), a inveja surge de
forma inevitável, onde duas pessoas estão em situação de comparação, aparecendo
assim os demais sentimentos de ciúmes, rivalidade e medo. O ciúme aparece entre
superiores e subordinados, quando o superior pensa que poderá perder seu posto para
o subordinado que obtém mais diplomas que ele. Desta maneira surge a rivalidade,
onde muitos se utilizam dela para se livrar de alguém que o incomoda. Já o medo
é uma das características mais específicas do assédio moral, pois é a partir dele que
uma pessoa se torna violenta, atacando antes que o ataquem.
Nas palavras de Luciana Santucci (2006), podem-se elencar vários motivos
que levam uma pessoa à prática desse fenômeno, como: a competitividade
desenfreada, o individualismo exacerbado, medo de perder o emprego e a resistência
ao novo.
A relação mais comum de ocorrência deste fenômeno é estabelecida de forma
descendente, ou assimétrica ou ainda vertical, emanada da hierarquia. Este tipo de
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assédio também pode ser chamado de bossing ou bulliyng, surgiu na Inglaterra. O
termo bully em inglês, tem o significado de provocador, tirano, e o verbo traduz a
ideia de maltratar e intimidar, tratar com desumanidade. Também pode ocorrer na
forma horizontal, na qual se realiza pelos colegas em mesmo grau de hierarquia, e
a motivação para tanto é a competitividade, preferência pessoal, inveja, racismo,
entre outros (SANTUCCI, 2006).
O assédio moral, seja na forma vertical, horizontal, ataques em grupos ou
individualizado, com intenção de destruição, humilhação, discriminatório, invade
a seara da dignidade da pessoa humana e retira do trabalhador todo o desejo de ver
seu trabalho reconhecido e valorizado.
Para Hadássa Ferreira (2004), cabe distinguir assédio moral de outras
práticas assemelhadas, que apesar de possuírem elementos comuns, não podem ser
confundidas com ele, mas que são utilizadas como ferramentas dentro do processo
de assédio moral. Algumas delas merecem uma distinção mais acurada, como o
estresse, conflito, gestão por injúria, agressões pontuais, más condições de trabalho,
imposições profissionais e ainda o dano moral.
Viu-se que o assédio moral é ato contínuo de perseguição a alguém com o
intuito de humilhar perante os demais, causando à vítima sérios distúrbios mentais,
psíquicos, físicos e sociais. Processo diferente é o estresse, que é um estado
biológico, causado pelas más condições de trabalho, sobrecarga de serviços, e se
torna destrutivo somente quando em excesso, podendo ser resumido em um grande
cansaço, já o assédio moral é destrutivo por si próprio, não necessita de outros
fatores para chegar num grau máximo (FERREIRA, 2004).
No caso do conflito, pode-se pontuar que ele evita o assédio moral, visto
que as causas do conflito são conhecidas e geralmente se resolve no momento em
que ocorre. No assédio moral, as origens não são levadas a conhecimento, o que
dificulta achar a solução. Porém o conflito mal resolvido poderá desencadear no
assédio moral (FERREIRA, 2004).
A gestão por injúria resume-se no despreparo que certos superiores têm
para lidar com pessoas diferentes e organizar um grupo, então faltam com respeito,
injuriam e insultam seus subordinados de forma genérica e abrange um grupo e não
de forma individualizada como ocorre no assédio moral.
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O assédio moral ainda não pode ser confundido com agressões pontuais,
pois elas não se prolongam no tempo, consiste num caso isolado e não repetitivo.
É natural que em decorrência de algum desentendimento ocorra alteração de
comportamentos, porém se resumem àquele caso específico o que não ocorre no
assédio moral, visto que ele é ato continuado e individualizado (FERREIRA, 2004).
O ambiente de trabalho deve ser favorável ao desenvolvimento das
atividades dos trabalhadores. Quando a organização não oferece um lugar propício,
por exemplo, pouco espaço físico, iluminação baixa, escassez de materiais, isso
demonstra más condições de trabalho, o que cabe analisar é se essas más condições
são condicionadas ao grupo em geral ou a somente um indivíduo. Quando todos os
empregados são submetidos às más condições de trabalho, não podemos interpretar
como assédio moral (FERREIRA, 2004).
Ao final, em decorrência do próprio contrato de trabalho, as imposições
profissionais são perfeitamente normais, como transferências, mudanças de função,
críticas e avaliações de trabalho, não consistindo em assédio moral, que somente
poderá ser caracterizado se houver abuso de poder (FERREIRA, 2004).
Não se pode deixar de diferenciar o dano do assédio moral, onde o dano é
um ilícito trabalhista que gera o dever de indenizar, por atingir interesses de ordem
patrimonial, de liberdade e principalmente da dignidade da pessoa humana. O
praticante do assédio moral, não pode ficar impune, mas os bens atingidos nunca
voltarão ao status quo, uma vez que não há reparação que atinja esta finalidade
(RUFINO, 2006).
Segundo Regina Célia Pezzuto Rufino:

A fórmula encontrada, pelo nosso ordenamento jurídico, para reparar
tal dano foi a possibilidade jurídica de estipulação de uma compensação, não necessariamente pecuniária (apesar de ser, frequentemente, a
mais adotada), para amenizar a dor sofrida pela vítima. Esta sansão pelo
dano moral poderá inclusive, consistir em uma retratação, ou desagravo
público, o que de certa forma, também compensa a dor sentida pela
vítima (2006, p. 96).

A reparação do dano moral visa a compensar o lesado pelo prejuízo sofrido
e sancionar o lesante, como medida educativa. Os fundamentos legais que amparam
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o direito à indenização por dano moral são os artigos 5º, V e X, da Constituição
Federal e 186, 187 e 927 do CCB.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, nos termos seguintes:
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação.

Também no sentido de caracterizar o dano, o art. 186 do Código Civil
Brasileiro disciplina que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.
As maiores consequências que o assédio moral pode trazer a um indivíduo
são os terrores psicológicos, os transtornos de ansiedade gerando grave depressão
que desencadeiam doenças psicossomáticas.1
Alguns exemplos são muito bem colocados numa pesquisa realizada dentro
de uma empresa por Margarida Barreto (2006), onde relata que homens e mulheres
são submetidos diariamente a brincadeiras pejorativas e comentários depreciativos,
em falas como: “é isso aí, enquanto nós trabalhamos você está numa boa!”; “E o
bracinho, dá para segurar o copo?”. No sentido de denegrir a imagem do trabalhador,
ferindo-lhe a dignidade, gerando sofrimentos e decepções.
Também nesta senda, colaciona relatos dos próprios trabalhadores acerca do
assédio moral, como por exemplo, o descrito abaixo:
A pior coisa na vida de uma pessoa não é o dinheiro, é o desprezo.
Então, pra mim, depois que eu adoeci, a produção caiu e começaram a
me jogar de lá pra cá! Só me jogam pra lá, jogam pra cá, sem valorizar
1
Segundo a psicóloga Marisa Graziela Marques Morais, quando usamos o termo “doença
psicossomática” dizemos que a causa é psicológica, mas a pessoa apresenta alterações clínicas
detectáveis por exames de laboratório, ou seja, o corpo da pessoa está tendo danos físicos - chamamos
de doença psicossomática. É uma doença física, verdadeira mas com causa psicológica, ou seja, a
doença apareceu no corpo, como uma alergia por exemplo. Neste caso a pessoa deve tratar tanto com
o psicólogo como com o médico. Com o médico ela trata o corpo, e com o psicólogo trata a mente - a
cabeça, as emoções.
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o pouco que eu consigo fazer. O chefe, os colegas...não falam comigo,
não cumprimentam. Pra mim, isso é pior que o salário que eu vou ganhar. (H., pardo, LER, ind. Plást.) (BARRETO, 2006m p. 131).

Na maioria das vezes, quando ocorre dentro de uma empresa um acidente
de trabalho, e o funcionário não consegue mais desempenhar suas funções como
antes, ele é trocado de setor demasiadas vezes, e isto acaba desencadeando o assédio
moral, pois os outros colegas iniciam atitudes de discriminação. A vítima, por sua
vez, acaba por sentir-se isolada do grupo, uma das consequências causadas pelo
assédio (BARRETO, 2006).
O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em seus julgados explica
o assédio moral como sendo o constrangimento que é detectado no ambiente de
trabalho sendo agente agressor tanto o empregador, quanto um colega de trabalho;
é a situação de sofrimento e dor que se impõe a uma pessoa que não tem condições
de se defender, uma vez que a situação é tão dissimulada no ambiente que dá
aparência de culpa do próprio assediado. Além disso, esclarece que é fundamental
que o empregador, além de ser responsável pela contraprestação, é obrigado a
tutelar a integridade física e personalidade moral dos seus empregados, mantendo
sua higidez no decurso do vínculo contratual.
Reafirmando assim, todo o exposto acerca do tema, leva à conclusão de que
o assédio moral caracteriza-se por um processo de repetidos ataques psicológicos
ao assediado, através de diferentes atos que vão desde os aparentemente inofensivos
até aos mais degradantes e humilhantes que afetam a saúde mental do trabalhador
(FERRARI; MARTINS, 2011).
Segundo o Tribunal Regional da 4ª Região2, o assédio moral consiste em
qualquer “insistência impertinente junto de alguém com perguntas e pretensões;
também está presente a ideia de cercar alguém a fim de alcançar objetivos mesquinhos,
por meios espúrios”, possuindo quatro formas principais de concretização:
a) provocação do isolamento da vítima no ambiente do trabalho; b)
cumprimento rigoroso do trabalho como pretexto para maltratar psicologicamente a vítima; c) referências indiretas negativas à intimidade da
vítima; d) ausência de justificativa (gratuidade) para discriminar negativamente a vítima.
2
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O assédio moral representa para o ser humano, o desconforto psíquico,
atingindo a moral contraindo sufocação de sua vontade íntima, com o fim de
submeter sua personalidade aos domínios do assediador pela falta de aptidão em
que o assediado se encontra para repudiar os ataques que venham neutralizar as
defesas de sua autoestima. O que se busca é destruir o outro, desestruturando,
afetando o seu psíquico, em que o agressor tem em mente o escopo da perversidade
(LIMA, 2011).
Além disso, as consequências geradas pelo assédio moral não se limitam
apenas à saúde do trabalhador vitimado, os resultados atingem também a esfera
social do empregado, e ainda causam consequências econômicas sobre a empresa
e a sociedade. Na maioria das vezes a culminância do assédio moral acontece com
o desligamento do funcionário da empresa, pois o trabalhador se encontra em um
estado de saúde tão debilitado que acaba por não ter condições físicas e mentais
para continuar produzindo de forma eficaz (FERREIRA, 2004).
O assédio moral denota um complexo de inferioridade, pois nutre sentimentos
negativos, como medo, angústia, revolta, ansiedade, vergonha e raiva, que passam a
acentuar-se à medida que vai ocorrendo o assédio. A vítima assediada passa a sentir
sensações de impotência, desvalorização e fracasso, interferindo de forma pontual
no comportamento do assediado (RUFINO, 2006).
Em outro relato da pesquisa de Margarida Barreto (2006, p. 130), demonstra
exatamente os sentimentos narrados acima: “quantas vezes eu trabalhei morrendo
de dor e não pedia pra sair, pra ir a médico! Medo...eu tinha medo! Medo de ser
demitida.”
Dentro do contexto trabalhista, é inadmissível que o empregado fique
subordinado psicologicamente ao empregador, simplesmente porque receberá
seu salário. O que se espera no ambiente de trabalho, não é este tipo de troca,
e sim um ambiente que propicie o respeito à dignidade da pessoa humana do
trabalhador, para que operacionalize o verdadeiro valor social do trabalho. O estado
de subordinação decorrente do vínculo empregatício não implica a renúncia aos
direitos fundamentais de trabalhador. Logo não se admite que os empregadores
adotem práticas que afetem a autoestima dos trabalhadores no ambiente de trabalho
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(ALMEIDA, 2010).
A empresa contratante tem o dever de propiciar ao seu empregado um
ambiente saudável e preservar sua integridade física e metal, pois o trabalho
nunca deve trazer prejuízo para a saúde e nem diminuir a expectativa de vida do
funcionário. O direito à saúde do trabalho, constitucionalmente garantido, somente
será efetivo com um ambiente saudável e em condições plenas para o exercício com
dignidade (STANGLER, 2010).
Os resultados que recaem sobre as vítimas de assédio moral, são devastadores,
pois dele advém a desestruturação da personalidade, quebra da autoestima,
sentimento de inferioridade intelectual e social, estresse psíquico (STANGLER,
2010).
De fato, o assédio pode ser analisado como um trauma que o indivíduo
suportará, em decorrência das sequelas físicas e psicológicas geradas por ele.
A autora Marie-France Hirigoyen registra que:
Quando o assédio moral é recente existe ainda uma possibilidade de
reação ou uma esperança de solução, os sintomas são, no início, parecidos com os do estresse, o que os médicos classificam de perturbações
funcionais: cansaço, nervosismo, distúrbio do sono, enxaquecas, distúrbios digestivos, dores na coluna... É a autodefesa do organismo uma
hiperestimulação e a tentativa de a pessoa adaptar-se para enfrentar a
situação (2005, p. 159).

Quando o assédio moral se torna mais intenso, o assediado entra em estado
depressivo, apresentando-se com tristeza, angústia ou sensação de vazio e redução
da capacidade de sentir satisfação ou vivenciar prazer (ALKIMIN, 2006).
A depressão em si é uma doença neurológica acompanhada de vários
sintomas específicos. E frequentemente o trabalhador deprimido procura disfarçar
os sintomas na frente dos amigos, inclusive para seu médico, pois o assediado
tem em sua mente o sentimento de culpa, de não estar mais com a capacidade
de desenvolver suas tarefas. É absolutamente importante estar alerta aos estados
depressivos, pois o risco de suicídio é grave (HIRIGOYEN, 2005)
Logo após o assédio moral prolongando-se no tempo, surgirão os distúrbios
psicossomáticos, e haverá uma associação dos danos psíquicos aos físicos, pois o
organismo do trabalhador assediado sofrerá reações (HIRIGOYEN, 2005).
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Por distúrbios psicossomáticos, compreendem-se as lesões físicas que
advêm de formas de pensar de maneiras mais ou menos intensas, frequentes e
duradouras. (HIRIGOYEN, 2005).
Ainda segundo Hirigoyen:
[...] O desenvolvimento dos distúrbios psicossomáticos é impressionante e grave, e de crescimento muito rápido. Acontece sob a forma de
emagrecimentos intensos ou então rápidos aumentos de peso (quinze a
vinte quilos em alguns meses), distúrbios digestivos (gastrites, colites,
úlceras de estômago), distúrbios endocrinólogos (problemas de tireóide, menstruais), crises de hipertensão arterial incontroláveis, mesmo
sob tratamento, indisposições, vertigens, doenças de pele etc. (HIRIGOYEN, 2005, p. 161).

Verifica-se que a norma constitucional preceitua como direitos mínimos ao
trabalhador, “os direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança”
(art. 6º, caput), além disso, “a redução dos riscos no trabalho” (art. 7º, inciso
XXII), cabendo ao Poder Público e a coletividade (trabalhadores, empregadores e
a sociedade em geral) defender o ambiente de trabalho ecologicamente equilibrado
(art. 225, CF/1988).
O entendimento de que a saúde mental do trabalhador deve ser protegida
emana da Constituição Federal de 1988, uma vez que em seu art. 7º fixa a redução
dos riscos no trabalho, através de políticas que protejam a saúde, higiene e segurança
do trabalhador (VIDAL, 2011).
Entre as medidas estabelecidas para proteger a saúde do trabalhador, podemos
citar a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3751/90, que designa que
a organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos
trabalhadores. Para que a doença psicossomática seja enquadrada como acidente de
trabalho basta que se faça a perícia médica atestando o nexo causal (VIDAL, 2011).
Não se pode negar que a saúde mental do trabalhador é um bem juridicamente
tutelado, pois nela estão elementos que nos dão o suporte para concluir que o
sofrimento mental possui ou pode possuir vínculo com o contrato de trabalho,
bastando o seu reconhecimento por perícia médica previdenciária (VIDAL, 2011).
Importante salientar que até há pouco tempo, o acidente de trabalho parecia
estar vinculado somente à saúde física dos trabalhadores, no entanto a saúde de uma
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pessoa comporta também o estado psíquico (VIDAL, 2011).
Apesar disso, os legisladores e operadores jurídicos vinculam acidente de
trabalho unicamente em casos de perda da saúde física (BEDIN, 2010). No entanto
muitas estatísticas apontam a importância dos riscos psicossociais como geradores
de enfermidades profissionais e acidentes de trabalho.
Da análise dos julgados colacionados, pode-se concluir que o assédio
moral revela profundo abalo psicológico da vítima, advindo a consequência de
reparabilidade desse dano sofrido. Nesse contexto, se descortina a possibilidade de
equiparação do assédio moral ao acidente de trabalho.
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA E OBJETIVA NO ACIDENTE
DE TRABALHO
A responsabilidade civil subjetiva como bem assevera o art. 7º da Constituição
Federal de 1988, decorre da culpa ou dolo do empregador, sendo necessária a prova
do ato lesivo (FERRARI; MARTINS, 2011). Nesse caso, a obrigação de indenizar
surge da culpa ou dolo do agente causador do dano, porém a prova se torna de difícil
obtenção, diante da complexidade da organização trabalhista (THOME, 2008).
Atualmente com o advento do Novo Código Civil Brasileiro é que se
desenvolveu a aplicação da teoria da responsabilidade civil objetiva, justamente
porque a subjetiva foi considerada ineficaz, pois imputa à vítima a prova da culpa,
e como se sabe é de difícil realização (THOME, 2008).
A responsabilidade civil objetiva está alicerçada no art. 927, parágrafo
único, do Código Civil Brasileiro assim expresso:
Art. 927: Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Há no campo da doutrina e da jurisprudência divergências acerca da
aplicação da responsabilidade objetiva nas relações trabalhistas, já que a subjetiva
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sempre dependerá da prova.
No entendimento de José Antônio Ribeiro de Oliveira (2008, P. 174/176): “a
responsabilidade do empregado pelos danos decorrentes de acidentes de trabalho é
de natureza trabalhista e inerente ao próprio contrato estabelecido entre empregado
e empregador”. Ora, se é o empregador que assume o risco de sua atividade
econômica, então deve zelar pela integridade física e psíquica do empregado, como
também indenizá-lo pelos prejuízos materiais e morais, decorrentes da doença
ocupacional ou do acidente típico3 ocorrido durante a prestação de serviço que
consuma a atividade econômica do empregador.
Ainda nesta vertente, Candy Florencio Thome (2008) discorre que a
responsabilidade objetiva é inerente ao contrato de trabalho firmado previamente,
possuindo grande incidência na relação trabalhista, estando previsto no art. 2º4,
caput da Consolidação das Leis do Trabalho.
Segundo esta teoria, não se torna importante a demonstração de culpa
do empregador ou ofensor, ou ainda de quem praticar o dano, pois é suficiente
a simples ligação do dano com o nexo causal da conduta lesiva. Nessa tangente
é que se fundamenta a responsabilidade objetiva com os princípios de justiça,
razoabilidade e equidade, e ainda o risco da atividade (SCHIAVI, 2010). Dessa
forma, se o autor do dano, com a atividade de risco, causou dano a outrem, deve
responder objetivamente pelos danos.
Assim, transportando para a esfera da responsabilidade civil do empregador
nos acidentes de trabalho é que decorre a divergência entre a responsabilidade
objetiva e subjetiva, já que a própria Constituição Federal fixa a regra da observância
da teoria subjetiva, onde a lei infraconstitucional não pode confrontar o texto
constitucional (SCHIAVI, 2010).
A doutrina majoritária assevera que a responsabilidade objetiva é exceção
enquanto que a subjetiva é a regra geral. Este entendimento se verifica nos julgados
do Tribunal Superior do Trabalho assim disposta:
3
O acidente típico é conceituado legalmente como aquele que ocorre no exercício do labor
ou no exercício do labor a serviço da empresa, provocando a lesão corporal ou perturbação funcional.
(art. 19, Lei 8.213/91).
4
Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
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RECURSO DE REVISTA. ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS
MORAIS. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Esta Corte Superior tem emanado entendimento no sentido de adotar
a responsabilidade objetiva, calcada única e exclusivamente nos elementos dano e nexo causal, em casos de indenização por danos morais
decorrentes de acidente de trabalho, quando ocorridos no desempenho
de atividade empresarial de risco. Precedentes. No caso em exame, o reclamante trabalhava em minas de subsolo. Restaram incontestes o dano
moral por ele suportado e o nexo de causalidade com acidente sofrido
na atividade de mineração. Logo, não merece reforma o acórdão regional mediante o qual a empresa reclamada foi condenada a indenizar o
trabalhador, independentemente da aferição de culpa ou dolo.
Recurso de revista conhecido e desprovido. Processo: RR - 23310047.2005.5.12.0027. Data de Julgamento: 10/03/2010, Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos, 7ª Turma, Data de Publicação:
DEJT 19/03/2010.5

Pela fundamentação utilizada em seu julgado, o Min. Caputo Bastos registra
que a responsabilidade objetiva somente deve ser aplicada em casos excepcionais,
segundo o qual o dever de indenizar prescinde do elemento culpa.
Também neste sentido está de acordo o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª
Região, que dispõe:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DO TRABALHO.
NEXO CAUSAL. A responsabilidade do empregador em acidente do
trabalho será sempre subjetiva, dependendo da prova do dolo ou culpa,
por força do art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal. Caso o acidente envolva as circunstâncias de que tratam os artigos 927, parágrafo
único, e 932, inciso III, ambos do Código Civil, a responsabilidade do
empregador será objetiva, mas em razão de tais circunstâncias e não
do acidente em si. Nesses casos a reparação seria devida pelo empreendimento mesmo sendo a vítima um terceiro sem qualquer vínculo,
bastando a configuração das hipóteses tratadas nos dispositivos legais.
A socialização do dano da vítima de que trata a doutrina civilista sobre
responsabilidade civil já está realizada no caso dos acidentes do trabalho, por força do seguro obrigatório pago pelos empregadores e que é
gerido pelo INSS. Não evidenciado o nexo causal entre as lesões apresentadas pelo trabalhador e nem a ocorrência do alegado acidente do
trabalho, é indevida a condenação ao pagamento de indenização por da5
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. 4ª REGIÃO. Acórdão 23310047.2005.5.12.0027 RS (RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ATIVIDADE DE
RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA) Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos. Porto
Alegre, 2010. Disponível em: <http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/consultas/consulta_lista>.
Acesso em 21 out. 2012.
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nos morais, materiais e estéticos, bem como do pagamento das verbas
salariais devidas no período estabilitário. Recurso Ordinário. Processo
nº 0000240-09.2011.5.04.0861. Data de julgamento: 15/08/2012. Desembargador: MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA. 7ª Turma.
TRT4. 6

Mauro Schiavi (2010) destaca que o parágrafo único do art. 927 em análise
nos enunciados dos Tribunais, não conflita com o art. 7º, XXIII da Constituição
Federal, uma vez que o art. 7º está inserido no rol de garantias mínimas do
trabalhador, não impedindo assim, que a lei ordinária preveja responsabilidade mais
severa em situações peculiares, como é com a atividade de risco.
A atividade de risco por sua vez, não possui conceito expresso na lei,
entendendo-se que incumbe ao legislador a interpretação do que vem a ser atividade
de risco. Considera-se, portanto, na esfera trabalhista, as atividades de risco que
proporcionam um ambiente mais provável para o acontecimento de doenças ou
acidentes de trabalho, como por exemplo, aqueles que incorrem da periculosidade
e insalubridade (SCHIAVI, 2010).
Neste sentido, discorre Maria Aparecida Alkimin (2005) que a
responsabilidade objetiva ou sem culpa, independe de prova bastando o nexo entre
o dano e a conduta causadora, baseada na “teoria do risco”, e para tanto não se
cogita a existência da culpa ou dolo.
De acordo com o art. 933 c.c. art. 932, inciso III do Código Civil Brasileiro,
na qual prevê a responsabilidade civil objetiva, ao dispor que o empregador, ainda
que não incida na culpa, responde pelos atos praticados pelos seus empregados ou
prepostos, pois o empregador no uso de seu poder jurídico sobre os empregados
tutelados tem o dever de prevenir, zelar, fiscalizar, quaisquer condutas ou
procedimentos que atentem contra os bens jurídicos de outrem, devendo adotar
as medidas cabíveis para manter a integridade psicofísica, a personalidade e a
dignidade de seus empregados (ALKIMIN, 2005).
Nesta moral condiz o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª
Região ao dispor:
6
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. 4ª REGIÃO. Acórdão 000024009.2011.5.04.0861 RS (RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO) Relator:
Marcelo Gonçalves de Oliveira. Porto Alegre, 2012. Disponível em: <http://www.trt4.jus.br/portal/
portal/trt4/consultas/consulta_lista>. Acesso em 21 out. 2012
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ACIDENTE DE TRABALHO. DANO, NEXO CAUSAL E ATO ILÍCITO. ELEMENTO SUBJETIVO. VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. Em atenção à obrigação do empregador de zelar
pela saúde e qualidade de vida de seus empregados, a ocorrência de
dano diretamente relacionado às atividades que eram exigidas da reclamante evidencia a violação ao dever objetivo de cuidar da higidez
física de seus subordinados, o que é suficiente para que se considere
caracterizado o elemento culpa necessário ao reconhecimento da obrigação de indenizar.
Processo 0123700-57.2009.5.05.0026 Rec. Ord, ac. nº 119748/2012,
Relatora Desembargadora ANA LÚCIA BEZERRA SILVA , 4ª.
TURMA, DJ 23/10/2012. 7

No que se refere ao assunto acidente de trabalho, fica claro nos julgados
colacionados que especificamente nestes casos se aceita a aplicação da
responsabilidade objetiva do empregador, na qual independe de culpa ou dolo.
Segundo Bárbara Bedin (2010), quando o acidente de trabalho for causado
por empresa que não exerce atividade de risco, e que possui aspectos individuais,
ou seja, o empregado concorreu para o acidente, a responsabilidade será subjetiva,
havendo a necessidade da prova. Caso contrário se houver atividade de risco, a
responsabilidade será objetiva.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
De acordo com Carlos Roberto Gonçalves (2007), dependendo da
fundamentação que iremos dar para a responsabilidade, é que será analisado o
elemento culpa.
Ainda Gonçalves explica que na teoria clássica, a responsabilidade está
baseada na culpa, denominando-se teoria da culpa, ou subjetiva, na qual se pressupõe
a culpa. Não havendo a culpa, não há que se falar em responsabilidade.
Cavalieri Filho (2010) analisa que foi com o surgimento dos acidentes de
trabalho advindos da Revolução Industrial que se iniciou a possibilidade de cogitar
a responsabilidade presumida, ou seja, sem que haja a necessidade da prova.
7
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. 4ª REGIÃO. Acórdão 012370057.2009.5.05.0026 (ACIDENTE DE TRABALHO. DANO, NEXO CAUSAL E ATO ILÍCITO.
ELEMENTO SUBJETIVO. VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO) Relatora: Ana
Lucia Bezerra Silva. Disponível em: <www.trt5.jus.br>. Acesso em 21 out. 2012.
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Explica que o operário ficou a mercê das máquinas, e que ficava em situação de
desvantagem perante seu patrão, não conseguindo realizar a prova.
Ressalta ainda que, os juristas perceberam que se o operário tivesse de
provar a culpa do empregador, na maioria dos casos de acidente, ficariam sem
indenização, o que poderia causar-lhes diversos outros problemas, porquanto um
acidente corporal significa a miséria, impondo-se então a reparação e entendendo
que a responsabilidade subjetiva nestes casos não se enquadraria, uma vez que não
atenderia a evolução social (FILHO, Cavalieri, 2010).
A evolução da responsabilidade subjetiva para a objetiva não foi fácil,
pois as leis sempre adotaram a responsabilidade subjetiva nos seus enunciados.
Os tribunais passaram a admitir a responsabilidade objetiva baseando-se na culpa
presumida, que na verdade invertia o ônus da prova, cabendo agora não mais ao
empregado provar a culpa e sim ao empregador provar que não existiu a culpa
(FILHO, Cavalieri, 2010).
Neste sentido, discorre Carlos Roberto Gonçalves (2007), quando a culpa é
presumida, cabe ao autor da lide mostrar a ação ou omissão e o dano resultante da
conduta do réu. Em o réu não provando a existência de excludentes da culpa, será
considerado culpado. Basta que haja a relação de causalidade entre ação e o dano.
Assim, pode-se afirmar que uma das fundamentações da responsabilidade
objetiva é a teoria do risco.
Para Cavalieri Filho (2010), o risco é tudo aquilo que coloca em perigo, que
é provável que aconteça, importando dizer que aquele que exercer uma atividade
perigosa deve assumir os riscos e assim reparar o dano advindo desta.
Ainda para Cavalieri a doutrina do risco se resume em atribuir o prejuízo ao
seu ator e reparado por quem o causou, independentemente se a conduta é culposa,
resolvendo-se no nexo de causalidade.
O risco acaba por se limitar à coisa, à máquina, pois tem caráter impessoal,
ultrapassando a seara humana. Diferentemente da culpa, que tem caráter pessoal,
pressupõe uma conduta humana (FILHO, Cavalieri, 2010).
Desta forma, a responsabilidade civil desloca-se para a noção de culpa para
a noção de risco, denominada como risco-proveito. A doutrina assinala que o dano
deve ser reparado por aquele que tira proveito ou vantagem do fato que causou a
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lesão, ou seja, da atividade realizada em benefício do responsável, uma vez que este
expõe alguém a suportar tal atividade (GONÇALVES, 2007).
Pode-se dizer que a responsabilidade fundada na teoria do risco tem por
objeto o acidente de trabalho.
Como se viu anteriormente o acidente de trabalho é segurado pelo INSS,
que tem o encargo de efetuar a indenização, sem qualquer juízo de valor sobre a
culpa. O empregado tem apenas que provar seu vínculo empregatício e se o dano
causado surgiu da relação do trabalho (GONÇALVES, 2007).
No entanto, o empregador não se exime de reparar o dano pelo fato do
empregado receber o seguro contra acidente de trabalho.
Esta matéria foi sumulada pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado nº
229 que diz: “a indenização acidentária não exclui a do Direito Comum, em caso
de dolo ou culpa grave do empregador.” Porém, foi superada pelo art. 7º, inciso
XXVIII da Constituição Federal que só se refere ao dolo ou culpa: “seguro contra
acidente de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está
obrigado, quando incorrer no dolo ou culpa.”
Segundo Cavalieri Filho (2010) esse regramento jurídico dá direito a dois
tipos de indenização, ou seja, a acidentária advinda diretamente do acidente de
trabalho e pleiteada junto ao INSS e a indenização comum ilimitada, ou seja, aquela
que por dolo ou culpa do empregador, ainda que leve, tem a obrigação de indenizar.
Chega-se ao impasse que se mostrou no início, da divergência entre
a atribuição da responsabilidade objetiva, pois para Cavalieri (2010), a
responsabilidade do empregador em relação ao empregado pelo acidente de
trabalho ou doença profissional esta disciplinada no art. 7º, inciso XXVIII, da
Carta Magna, que normatiza a responsabilidade subjetiva, tornando inaplicável
a responsabilidade subjetiva, uma vez que a norma infraconstitucional não pode
dispor de forma diferente da norma constitucional.
Incumbe neste momento adentrarmos no assunto responsabilidade subjetiva.
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RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA
A responsabilidade subjetiva está inserida no ordenamento jurídico através
do art. 186, do Código Civil de 1988, que diz que aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Assim, só responderá pelo dano
aquele que lhe der causa.
De acordo com Cavalieri Filho (2010, p. 18), existem três elementos que
podem ser extraídos do art. 186 que são pressupostos da responsabilidade subjetiva,
mediante análise do texto, quais sejam:
• Conduta culposa do agente – ação ou omissão voluntária;
• Nexo causal – verbo causar;
• Dano – na expressão “violar direito ou causar dano a outrem.
Portanto, quando alguém por conduta culposa violar direito de outrem e
causar-lhe dano, está diante de um ato ilícito, e que deflui o dever de indenizar.
Devem-se analisar em conjunto os artigos 186 e 927 ambos da Constituição Federal,
uma vez que não temos no ordenamento jurídico um conceito para ato ilícito.
O ato ilícito tem por objeto uma conduta humana voluntária contrária ao
Direito, que se exterioriza através da ação ou omissão, produzindo consequências
jurídicas. Ação ou omissão é o aspecto físico da conduta, enquanto que a vontade
é o aspecto psicológico ou subjetivo, ou seja, a intenção (FILHO, Cavalieri, 2010).
A ação se caracteriza por um comportamento positivo, geralmente
culminando em destruição de coisa alheia, lesão corporal e até mesmo a morte. Já a
omissão, é caracterizada pela inatividade, um comportamento negativo, tornando-se
relevante juridicamente quando se tem o dever jurídico de agir, ou seja, o omitente
coopera para que o resultado se concretize (FILHO, Cavalieri, 2010).
Outro pressuposto relevante na responsabilidade subjetiva é o nexo causal,
que significa dizer se o agente deu causa ao resultado, antes de analisar se agiu com
culpa.
O conceito de nexo causal não decorre somente da área jurídica, ela vem
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das leis naturais, ou seja, é o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a
conduta e o resultado, permitindo saber se a ação ou omissão do agente foi ou não
causa do dano (FILHO, Cavalieri, 2010).
Juridicamente, o nexo causal é elemento indispensável em qualquer espécie
de responsabilidade civil, pois como se viu, pode-se haver responsabilidade sem
culpa, porém o nexo tem de haver (FILHO, Cavalieri, 2010). Quando o dano
decorre de um fato simples, não há dificuldade em encontrar o nexo de causalidade,
o problema está em averiguar quando os fatos são múltiplos e temos que precisar
qual é realmente a causa do dano.
O aspecto mais importante da responsabilidade civil subjetiva é a culpa ou
dolo, assim mister se faz saber aspectos sobre a culpabilidade.
Assevera Carlos Roberto Gonçalves (2007) que não basta que o autor do
dano tenha agido ilicitamente, é essencial que tenha o elemento culpa. Agir com
culpa significa dizer que ele é o merecedor da censura, e imputar-lhe tal reprovação,
é dizer que podia e devia ter agido de forma diferente evitando o resultado. Na
essência a culpa é a violação de um dever de cuidado.
A doutrina estabelece diversos graus de gravidade para a culpa, neste sentido
discorre Cavalieri Filho (2010), a culpa será grave quando houver um descuido
injustificável. A culpa será leve quando a conduta puder ter sido evitada pelo agente.
Já a culpa levíssima, ocorre pela falta de atenção, ou até mesmo por ausência de
habilidade especial ou conhecimento.
Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2007), o Código Civil não faz distinção
entre dolo e culpa, tão pouco entre graus de culpa, para fins indenizatórios. Tanto
faz se a conduta for grave ou leve, a obrigação de indenizar sempre haverá. Na
verdade, mede-se a indenização pela extensão que o dano causou e não pela sua
gravidade.
Neste sentido, pela análise feita das responsabilidades objetiva e subjetiva o
efeito jurídico do dano causado, ou do resultado produzido, havendo culpa ou não
é a indenização.
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TUTELA JURISDICIONAL E SOLUÇÕES PARA O ASSÉDIO MORAL
A Consolidação das Leis do Trabalho no art. 483 descreve o seguinte
preceito:
Art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando:
        a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por
lei, contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato;
b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com
rigor excessivo;
c) correr perigo manifesto de mal considerável;
d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato;
e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua
família, ato lesivo da honra e boa fama;
f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em
caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa,
de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários.
§ 1º - O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou
rescindir o contrato, quando tiver de desempenhar obrigações legais,
incompatíveis com a continuação do serviço.
§ 2º - No caso de morte do empregador constituído em empresa
individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho.
§ 3º - Nas hipóteses das letras “d” e “g”, poderá o empregado pleitear
a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas
indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do
processo.

A partir do texto normativo extrai-se a ideia de rescisão indireta por parte do
empregado, quando se sentir lesado nos seus direitos e poderá tomar a iniciativa de
denunciar o contrato, por justa causa.
Segundo Candy Florencio Thome (2008), o assédio moral sempre que
configurado ensejará a rescisão por justa causa do empregador, tamanha a lesão aos
direitos do trabalhador.
No que diz respeito à tutela laboral tem-se o assédio moral como causa da
rescisão indireta do contrato de trabalho por culpa do empregador, inclusive tendo
direito as suas indenizações trabalhistas. Não pode se confundir essa indenização
com aquela devida por força do art. 186 do Código Civil, que já foi contemplada
anteriormente (FILHO, Francisco, 2009).
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Ainda na tutela laboral, se o contrário ocorrer, ou seja, se o trabalhador for
despedido por justa causa pelo empregador, assevera Rosemari Pedrotti de Ávila
(2009), que poderá ainda pleitear a reintegração ao emprego. Não deixando de fora,
a indenização para compensação dos danos morais e patrimoniais sofridos.
Já a tutela de natureza civil encontra embasamento no art. 12 que disciplina
que “a vítima de atentado aos direitos de personalidade pode intentar perante o
Judiciário medidas para exigir a cessação da ameaça ou da lesão e reclamar
indenização reparatória dos danos materiais e morais que a agressão possa lhe
causar”(AVILA, 2009, p. 118). Além disso, o trabalhador também poderá solicitar
ao juízo medidas que possam inibir tais condutas assediantes com a possibilidade
de penalidades. Essa inibição poderá consistir em evitar a prática da conduta ilícita,
como poderá evitar a repetição, ou seja, seu prolongamento no tempo.
Também pode ser citada a tutela penal, ainda que o assédio moral não
tenha tipificação no Código Penal, a conduta assediadora em si, poderá atingir a
integridade, a honra, a liberdade, a intimidade e ao direito de não ser discriminado,
podendo ser tipificada como crime. Dependendo do bem lesado, pode-se enquadrar
a conduta nos tipos previstos nos artigos 129, 138, 139, 146, 147 e 149 do Código
Penal (ÁVILA, 2009).
DANO MORAL
Além de todas as tutelas acima descritas, a solução que o trabalhador busca
para o assédio moral é a indenização pelos danos ocasionados da conduta ilícita.
Como se viu, o assédio moral, como infortúnio trabalhista, dá direito à
indenização, por atingir direitos personalíssimos do trabalhador.
Segundo Regina Célia Pezzuto Ruffino, “o dano moral é o sofrimento
humano, de caráter pessoal, que atinge a esfera íntima, os sentimentos da pessoa e
que não é causado por uma perda pecuniária.” (RUFFINO, p. 95).
Candy Florencio Thome relata que a indenização pelo dano moral deve
ter caráter tanto compensatório, quanto sancionatório e conclui que para haver
reparação pecuniária devem ser utilizados todos os critérios colocados à disposição
do juízo, a fim de estabelecer uma quantia que atinja o objetivo de ressarcimento
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integral do dano, e o de sanção para que reprima a prática do assédio moral no
ambiente de trabalho (THOME, 2008).
Que existe a possibilidade jurídica de reparação por danos morais pelo
assédio moral, não há mais dúvidas. Contudo, para se conquistar a almejada
reparação, encontram-se duas barreiras: o ônus da prova e o arbitramento do valor
(PELI, 2006).
O ônus da prova no Direito do Trabalho não cabe necessariamente à parte
que alega o fato, mas a quem tinha a capacidade para a produção da prova, ou seja,
pode operar a inversão do ônus da prova, se a parte contrária é a possuidora de
documentos e informações que comprovam as alegações do reclamante (ÁVILA,
2009).
Desta forma, o assediado não poderá simplesmente ajuizar demanda com
meras alegações do seu direito, é necessário levar a juízo elementos comprobatórios
da sua causa de pedir, sob pena de não obter êxito no pedido e banalizar o assédio
moral, inclusive criando preceitos normativos em âmbito jurisprudencial (ÁVILA,
2009).
Essas provas levadas a juízo darão respaldo ao magistrado para inclusive
arbitrar o quantum indenizatório da reparação, juntamente com os artigos 9448,
9459 e 94610 do Novo Código Civil, que disciplinam a matéria.
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RESUMO
Este artigo analisa as espécies de provas que podem ser utilizadas no processo trabalhista. A partir da
análise doutrinária, são apresentas as principais questões que envolvem os diferentes tipos de prova.
Sendo que o direito não necessita ser provado, a verdade sobre os fatos é um grande desfio para o
operador do direito. Por isso, a utilização de mecanismos probatórios eficientes produzidos por parte
da reclamada como por parte do reclamante, podem contribuir para que as decisões sejam tomadas
a partir da verdade dos fatos e não apenas a partir das formalidades da lei.
Palavras-chave: Direito processual trabalhista. Provas. Sentença.

1 INTRODUÇÃO
Uma das funções primordiais do direito processual do trabalho é a função
conciliatória. A CLT (Art. 764) estabelece que “os dissídios individuais ou coletivos
submetidos à apreciação da justiça do trabalho serão sempre sujeitos a conciliação.”1
Apesar de todos os esforços e da mediação feita pela justiça do trabalho, quando
os litigantes mantêm suas posições antagônicas e suas insatisfações, entra a fase do
processo denominada instrutória, destinada a produção de provas.
1
BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho(CLT). In: Vade Mecum. Porto Alegre:
Verbo Jurídico, 2013.
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Embora haja muita controvérsia na doutrina e jurisprudência sobre diversas
questões relativas ao direito do trabalho, é consenso que não precisamos provar o
direito, mas apenas os fatos. Por isso, neste estudo, busca-se analisar os mecanismos
probatórios que podem ser produzidos visando a procedência ou improcedência dos
pedidos formulados no processo trabalhista.
2 DAS PROVAS
Entende-se por provas “o conjunto de meios empregados para demonstrar
legalmente a existência de um ato jurídico.” Assim, “provar é demonstrar de algum
modo a certeza de um fato ou a verdade de uma afirmação.”2 Em suma, podemos
afirmar que as provas consistem na utilização de meios lícitos3 “para demonstrar a
veracidade ou não de determinado fato com a finalidade de convencer o juiz da sua
existência ou inexistência.”4 Ao analisar o significado do termo prova no campo
processual, Neves nos ensina que o termo é empregado em diferentes acepções e
tem diferentes significados como, por exemplo:
Pode significar a produção de atos tendentes ao convencimento do juiz,
confundindo-se nesse caso com o próprio procedimento probatório (o
autor tem o ônus de provar, ou seja, de praticar os atos atinentes à formação do convencimento do juiz);
Pode significar o próprio meio pelo qual a prova será produzida (prova
documental, prova testemunhal etc.);
Pode significar a coisa ou pessoa da qual se extrai informação capaz
de comprovar a veracidade de uma alegação, ou seja, a fonte de prova
(documento, testemunha);
Pode significar o resultado de convencimento do juiz (por exemplo,
“esse fato está devidamente provado nos autos”).5

Quanto ao objeto da prova, via de regra, o direito não necessita ser provado,
somente os fatos. No processo trabalhista também cabe a apresentação de provas
sobre o teor e a vigência de convenções e acordos coletivos, decisões normativas,
2
ALMEIDA, Isis de. Manual de Direito Processual do Trabalho. 9. ed. São Paulo: LTr,
1998. p. 112
3
“São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.”(CF, Art. 5º, LVI).
4
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 11. ed. São
Paulo: LTr, 2013. p. 239
5
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 5. ed. ver., atual.
e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013. p. 410
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regulamento interno de empresa e outras normas costumeiras ou particulares.
Alguns fatos não necessitam ser provados (CPC, Art. 334):
I. notórios;
II. afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III. admitidos, no processo, como incontroversos;
IV. em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Como apontamos anteriormente, são fatos que devem ser provados. Mas
somente aqueles relevantes, pertinentes e controvertidos. Essa questão está bem
disciplinada no Art. 130 do CPC: “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Mesmo que o magistrado, de ofício, possa determinar a realização de
diligências necessárias à instrução do processo, as partes continuam tendo o ônus
da prova. Isso está posto no Art. 818 da CLT: “a prova das alegações incumbe
à parte que as fizer.” Analisando essa questão, Giglio e Corrêa apontam que a
jurisprudência atual entende que “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.”6
Entende-se por fatos constitutivos aqueles que criam direitos numa relação
jurídica. Por isso, cabe ao autor provar a existência de relação de emprego, o
despedimento e o trabalho extraordinário. Fatos impeditivos são aqueles que
impedem que decorra, de um fato, o seu efeito normal. Por exemplo, o empregado
alega que foi dispensado imotivadamente, o empregador comprova a sua falta grave.
Os fatos modificativos ou extintivos são aqueles que podem modificar o andamento
do processo e torná-lo improcedente. Como exemplo, podemos citar o empregado
que pleiteia o pagamento de horas extras e a empresa, admite parte delas e mostra o
recibo de pagamento da outra parte.
Em síntese, as partes litigantes podem fazer uso de todos os meios legais
e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação.
6
GIGLIO, Wagner D.; CORRÊA, Claudia Giglio Veltri. Direito Processual do Trabalho.
16. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 227
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Entre os meios de prova, temos o depoimento pessoal das partes, as testemunhas,
os documentos, as perícias e a inspeção judicial.
3 DOS MEIOS DE PROVA
3.1 Depoimento Pessoal
No processo trabalhista, de acordo como o Art. 848 da CLT, depois de
infrutífera a proposta de conciliação e a apresentação da defesa, inicia-se a fase de
instrução do processo com a tomada do depoimento das partes ou interrogatório.
Os depoimentos iniciam-se pelo reclamante e, em seguida, pela reclamada. Podem
ser tomados ex officio ou a requerimento, cabendo ao juiz o interrogatório. Quando
intimadas, tanto o reclamante como a reclamada devem comparecer. Se reclamante
não comparece e o fato era constitutivo, entende-se que não o provou; se a reclamada
não comparece, se o fato era impeditivo, modificativo ou extintivo, conclui-se que
não fez a prova.
Ferreira nos ensina que:
O depoimento pessoal do reclamante e do representante da reclamada
é a prova a ser requerida pela parte adversa, visando extrair confissão.
No mínimo, acontece uma tentativa de esclarecer as alegações feitas
nas peças escritas. As declarações prestadas em juízo sobrepõem-se às
argumentações feitas na inicial e na contestação.7

O objetivo do depoimento pessoal das partes é a obtenção da confissão, ou
seja, se os fatos alegados pela parte contrária são reconhecidos como verdadeiros.
Esta definição está no Art. 348 do CPC: “Há confissão quando a parte admite a
verdade de um fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário.” Pelo
exposto, a doutrina reconhece a confissão como a rainha das provas, podendo ser
real ou ficta.

A confissão real é a expressa; a ficta é apenas uma presunção relativa
de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, desde que verossímeis e coerentes com as demais provas dos autos, uma penalidade

7
FERREIRA, Fábio Maciel. Meios de prova no processo do trabalho. Disponível em:
<http://www.artigos.etc.br/meios-de-prova-no-processo-do-trabalho.html>. Acesso em: 20 nov.
2012. p. 1
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que se impõe a quem não comparece para depor ou, comparecendo, se
recusa a responder às perguntas que lhe forem formuladas, ou as reponde com evasivas.8

Cabe ressaltar que nenhuma das partes é obrigada a depor sobre fatos
criminosos ou torpes que lhe forem imputados, nem aqueles que por dever de
estado ou profissão deva guardar sigilo (CPC, Art. 347). No processo trabalhista
são admitidas somente as confissões feitas em juízo, por uma das partes ou por
procurador com poderes especiais, aplicando-se o que estabelece o Art. 254 do
CPC:
A confissão é, de regra, indivisível, não podendo a parte, que a quiser
invocar como prova, aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no
que lhe for desfavorável. Cindir-se-á, todavia, quando o confitente lhe
aduzir fatos novos, suscetíveis de constituir fundamento de defesa de
direito material ou de reconvenção.

Outro aspecto a ser considerado diz respeito à confissão de menor, uma
vez que menores de 18 anos não são capazes de direitos e obrigações. Do ponto de
vista do Código Civil, os relativamente incapazes não devem depor. No entanto, a
Consolidação das Leis do Trabalho, permite que maior de 14 anos e menor 18 pode
trabalhar, assinar recibos e responder pelas infrações que tenha cometido. Portanto,
reconhece a sua capacidade para confessar e estabelece outros limites etários para
a capacidade.
Finalmente, quando alguém não souber imprimir-se na língua oficial, o seu
depoimento deve ser prestado por meio de intérprete independentemente do juiz,
por exemplo, conhecer a língua estrangeira ou a língua de sinais que está sendo
utilizada.
3.2 Prova documental
Junto com as demais provas dos autos, os documentos devem ser
considerados importantes meios de provas no sistema de livre convicção. Almeida
8
GIGLIO, Wagner D.; CORRÊA, Claudia Giglio Veltri. Direito Processual do Trabalho.
16. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 229
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conceitua documento como “coisa idônea destinada inteiramente, a representar um
fato. Por isso, deve, em regra, ter autonomia representativa. A sua forma e o seu
conteúdo bastam para o conhecimento do fato, ainda que possa tornar-se necessário
que um técnico (perito) traduza-o para os leigos.”9
Para que os documentos tenham valor como prova, a Consolidação das Leis
do Trabalho no seu Art. 830 regulamenta que eles devem ser apresentados de forma
original ou em certidão com fé pública, exceto quando conferida sua autenticidade
diretamente pelo juiz.
A legislação trabalhista é um tanto omissa sobre o momento da produção da
prova documental. Quando possível deve-se aplicar a regulamentação da matéria
contida no Código de Processo Civil.10 Se fatos ocorridos também são representados
por documentos, cabe ao reclamante instruir a petição inicial com documentos que
fundamentem os seus pedidos. Do mesmo modo, cabe à reclamada apresentar sua
peça contestatória acompanhada de documentos que fundamentem sua resposta.
Acerca dessa questão, Ferreira descreve que
Esse procedimento se justifica como corolário do princípio do contraditório. Estando os limites da lide expressos na inicial e na contestação,
não é correto que uma das partes seja surpreendida com documento
juntado tardiamente, comprometendo a sua linha de defesa.11

Nos processos trabalhistas, alguns fatos somente podem ser provados por
meio de documentos, não tendo validade qualquer outro meio de prova. São eles:
o acordo para prorrogação da jornada de trabalho (CLT, Art. 59), a concessão ou o
pagamento de férias (CLT, Arts. 135 e 145, § único) e o pagamento de salários (CLT,
Art. 464). Ao mesmo tempo, a própria CLT no seu Art. 443 aponta que o contrato
de trabalho pode ser acordado de forma tácita ou expressamente, verbalmente ou
por escrito. Portanto, também temos situações em que a lei não exige prova escrita
para determinados fatos.
9
ALMEIDA, Isis de. Manual de Direito Processual do Trabalho. 9. ed. São Paulo: LTr,
1998. p.177
10
GIGLIO, Wagner D.; CORRÊA, Claudia Giglio Veltri. Direito Processual do Trabalho.
16. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 235
11
FERREIRA, Fábio Maciel. Meios de prova no processo do trabalho. Disponível em:
<http://www.artigos.etc.br/meios-de-prova-no-processo-do-trabalho.html>. Acesso em: 20 nov.
2012. p. 2
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3.3 Prova testemunhal
A prova testemunhal consiste no depoimento ao juiz de terceiros estranhos
à lide por conhecerem os fatos narrados pelas partes. Mesmo sendo o meio mais
inseguro de provas, a prova testemunhal é muito comum nos processos trabalhistas.
Antes de tudo, é a prova do trabalhador. É o meio de que ele habitualmente dispõe para evidenciar em juízo os fatos constitutivos de seu
direito. A própria lei é que impõe esse quase-único meio de prova do
empregado, pois não exige deste a manutenção de qualquer espécie de
documento para formalizar, nem o contrato de trabalho, suporte de todas as suas pretensões contra o empregador, nem qualquer ato praticado
em decorrência do ajuste.12

A Justiça do Trabalho limita até três o número de depoentes, exceto quando
se tratar de inquérito que poderá ser até seis. Cabe destacar que, no processo
trabalhista, o mais importante não é o número de depoentes, mas a qualidade dos
depoimentos. A testemunha deve conhecer os fatos sobre os quais vai depor, sendo
que o conhecimento pode ser direto, pois assistiu pessoalmente os fatos; ou indireto,
uma vez que obteve informação por terceiros.
Em geral, o Art. 405 do Código de Processo Civil estabelece que todas as
pessoas podem depor como testemunhas, exceto incapazes, impedidas ou suspeitas.
No mesmo artigo está discriminado que são considerados incapazes: o interdito por
demência, o menor de 16 anos, o cego e o surdo.
A Consolidação das Leis do Trabalho disciplina os impedimentos ou
suspeições no seu Art. 829: “a testemunha que for parente até terceiro grau civil,
amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso, e seu
depoimento valerá como simples informação.”
Sobre o valor da prova testemunhal, Ferreira aponta que:
A prova feita por testemunhas tem sido acusada na doutrina e na prática. Diz-se que a percepção humana é muito relativa, a memória é
traiçoeira. Mais ainda: ninguém observa, fria e objetivamente, os fatos
que se desenrolam em volta de si. Inconscientemente, muitas vezes,
12
ALMEIDA, Isis de. Manual de Direito Processual do Trabalho. 9. ed. São Paulo: LTr,
1998. p.195
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transmitem-se juízos pessoais sobre acontecimentos e termina-se confundindo a ideia formulada com as circunstâncias objetivas que a sugeriam. Não obstante, a prova testemunhal é o meio mais utilizado para a
produção de provas na Justiça do Trabalho.13

Pereira14 corrobora com essa tese afirmando que, em determinadas
situações, as partes exigem que a testemunha diga apenas aquilo que o julgador
quer ouvir ou que esclareça os fatos segundo a ótica da justiça, e não dela própria.
Por isso, como o próprio CPC estabelece em seu artigo 415, a testemunha deve
prestar o compromisso de dizer a verdade “daquilo que souber”, não sendo exigível,
obviamente, que a testemunha saiba de toda a verdade, ou que conheça todos os
fatos que envolvem a lide. Além disso, as testemunhas costumam relatar os fatos da
forma que percebem.
3.4 Prova Pericial
A prova pericial deve ser desenvolvida quando a lide exige conhecimentos
especializados para que o juiz tome sua decisão. Os parâmetros da prova pericial
estão disciplinados no Art. 420 do CPC ao estabelecer que a perícia deve ser um
exame, uma vistoria ou avaliação de fato que depende de um conhecimento técnico
e necessário para esclarecer a questão sob judice.
Há situações que as demais provas como o depoimento pessoal e documentos
não conseguem evidenciar os fatos. Por exemplo, a verificação da ocorrência de
insalubridade ou da periculosidade exigem a perícia que sejam evidenciadas. A
prova pericial também pode ser negada pelo juízo sempre que a prova dos fatos
não depender de conhecimentos técnicos especializados, quando for desnecessária
diante das demais provas já produzidas e quando a sua verificação for impraticável
(CPC, Art. 420).
Normalmente esta modalidade de prova é realizada ou obtida fora da
13
FERREIRA, Fábio Maciel. Meios de prova no processo do trabalho. Disponível em:
<http://www.artigos.etc.br/meios-de-prova-no-processo-do-trabalho.html>. Acesso em: 20 nov.
2012. p. 3
14
PEREIRA, Luiz Fernando. A análise da prova no processo do trabalho. Jus Navigandi,
Teresina, ano 8, n. 79, 20 set. 2003 . Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/4231>. Acesso
em: 24 nov. 2012.
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audiência. Desse modo, as partes podem indicar peritos assistentes. Estes não
necessitam firmar compromisso, podem acompanhar, fazer questionamentos e
podem entregar seus laudos no mesmo prazo concedido ao perito nomeado pelo
juiz.
3.4 Inspeção judicial
A inspeção judicial ocorre quando o juiz vai até o local do fato para fazer
observações que são objeto da discussão. Essa possibilidade está disciplinada no
Art. 440 do CPC: “O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode em qualquer
fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre fato,
que interesse à decisão da causa.” Em suma, a inspeção judicial pode ser utilizada
quando:
a) o juiz entender necessário para melhor verificação e compreensão dos
fatos;
b) a situação que deve ser examinada não puder ser apresentada em juízo
sem grandes dificuldades; e
c) desejar reconstituir os fatos.
A diligência do magistrado poderá ser acompanhada de perito ou
funcionário, bem como das partes as quais poderão apresentar esclarecimentos e
observações. Ao concluir a diligência, deve-se lavrar auto circunstanciado dos fatos
inspecionado e juntado aos autos.
Concluída a análise doutrinária e legal das provas no processo trabalhista,
na sequência, far-se-á a análise das provas produzidas num processo trabalhista e
como influenciaram na sentença.
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4 ANÁLISE DE PROVAS PRODUZIDAS EM PROCESSOS TRABALHISTAS
E SUA INFLUÊNCIA NA DECISÕES
A importância das provas no processo trabalhista fica bem evidenciada
quando são realizadas análises de situações reais e como elas exerceram influência
na decisão final.
O primeiro processo analisado15, o autor moveu a ação motivado pela
demissão, sem justa causa, depois de 10 anos trabalhando na demandada, com uma
máquina que produzia muitos ruídos que ocasionaram perda auditiva. Entre os
pedidos, estavam indenização por danos morais, indenização mensal ou reintegração,
uma vez que o autor alegava que adquiriu a doença profissional equiparada com
acidente de trabalho.
Neste processo foram utilizadas diferentes provas. Cabe destacar duas
modalidades que foram decisivas para a decisão da lide. A empresa apresentou
documentos (fichas) que comprovavam o fornecimento de protetores auriculares
desde o início do contrato de trabalho. No entanto, a própria prova apresentada pela
demanda ajudou na comprovação dos pedidos do autor, pois o fornecimento dos
protetores não era feito de forma regular.
Por se tratar de doença profissional, a segunda modalidade de prova
utilizada foi a perícia técnica (médica). Mesmo que o laudo apresentado pelo perito
assistente tenha apontado que não havia nexo causal entre o trabalho desenvolvido
e a doença, o laudo técnico apresentado pelo perito nomeado pelo juiz apontou que
o trabalhador estava exposto a ruídos elevados superiores ao limite de tolerância de
85dB. Apontou também que tipo de trabalho desenvolvido era fator concorrente da
doença.
O segundo caso foi analisado pelas peculiaridades apresentadas. As
mesmas provas tiveram tratamento muito diferenciado nas instâncias. Provas que
não foram nem consideradas na decisão do juízo de origem, foram decisivas para
mudar a decisão no tribunal. O reclamante interpôs recurso16 contra sentença de
improcedência que não reconheceu o vínculo de emprego pretendido com uma das
reclamadas.
15
16

Processo N° 000 853-42.2011.5.04.0404 – Comarca de Caxias do Sul
0001030-48.2011.5.04.0002 TRT -4ª Região
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O reclamante alegava que trabalhava como auxiliar de carga e descarga
de mercadorias num supermercado, mas estava contratado como trabalhador
avulso, por meio de sindicato. Alegou também que sempre trabalhou nos serviços
próprios e permanentes da primeira reclamada, uma vez que contratou mão de
obra de trabalhadores avulsos para execução de serviços de natureza permanente
e contínua. Por isso, postulava o reconhecimento de vínculo de emprego com a
primeira reclamada (Supermercado).
Mesmo que a atividade não era eventual e ligada à necessidade permanente da
empresa, tendo outros trabalhadores contratados pela demandada (Supermercado), o
juiz acolheu a tese da defesa a partir dos documentos, diga-se recibos de pagamentos
avulsos apresentados pelo sindicato.
Discordando da sentença, o relator sustentou que as fichas de anotações de
horários e locais de trabalho do reclamante, sempre continham as siglas do próprio
supermercado. Portanto, as provas documentais apresentadas pelas reclamadas
foram decisivas para o relator dar seu parecer favorável ao reclamante.
Outra prova decisiva e não considerada pelo juízo de origem, foi a prova
testemunhal. O próprio preposto da empresa (supermercado) afirmou que não sabia
a atividade exercida pelo reclamante e que tinha outros trabalhadores que faziam a
mesma função. Também informou que o trabalhador fazia as refeições no refeitório
junto com os demais trabalhadores do supermercado. Aqui ficou configurado que
a primeira demandada (supermercado) fazia a coordenação dos trabalhos e que o
demandante prestava serviços mediante subordinação.
A terceira prova utilizada na lide em questão foi a perícia para verificação
de insalubridade. Mesmo não tendo participado nenhum representante do autor, os
representantes das reclamadas estavam presentes, e relataram à perita técnica que
o trabalho do autor consistia na movimentação de mercadorias dentro do depósito
da primeira reclamada, inclusive denominando o demandante como “auxiliar de
depósito”.
Diante do conjunto probatório demonstrado nos autos, não restou dúvidas
aos desembargadores, de que o reclamante tinha vínculo empregatício com o
supermercado.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise doutrinária, legal e jurisprudencial mostra que a utilização de
mecanismos probatórios eficientes produzidos por parte da reclamada como por
parte do reclamante, podem contribuir para que as decisões sejam tomadas a partir
da verdade dos fatos e não apenas a partir das formalidades da lei.
Mesmo com decisões desfavoráveis num primeiro momento, as provas, por
pertencerem à lide, dependendo como são apresentadas, podem ser utilizadas tanto
a favor como contra de quem apresenta. Por isso, da importância do trabalho do
advogado no sentido de avaliar a pertinência de determinada prova.
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RESUMO
Esse artigo visa demonstrar como a legislação brasileira trata dos casos de trabalho infantil artístico
diante da proibição constitucional do trabalho antes dos 16 anos de idade e a falta de legislação que
determine o limite e a proteção da saúde do artista infanto-juvenil. Existem alguns entendimentos
de que esses artistas devem expressar seus dons artísticos e que esse trabalho é visto com menos
restrição do que o trabalho infantil de outra natureza. Diante da proibição do trabalho ao menor
de 16 anos, a alternativa encontrada para que crianças participem de atividades artísticas é através
de alvará judicial. Tal medida jurídica encontra respaldo em norma internacional e critérios de
julgamento pouco objetivos. Com o objetivo de concretizar o artigo que ora se propõe, adotou-se a
pesquisa bibliográfica que tem por base autores de Direito do Trabalho, revistas jurídicas, doutrinas,
artigos e legislação sobre o trabalho infantil no Brasil. Para contextualizar o tema será feita uma
retrospectiva da legislação brasileira e sua evolução em relação ao trabalho infantil, bem como sua
conceituação para, ao fim e ao cabo, tratar da legislação e entendimentos sobre o labor artístico
infantil.
Palavras-chave: Trabalho Infantil Artístico; Constituição Federal; Organização Internacional do
1
Parte desse trabalho é fruto da monografia de graduação no curso de Direito da Faculdade
da Serra Gaucha da aluna Francine Turella sob orientação da professora Barbara Bedin no semestre
2012-2.
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Trabalho; Estatuto da Criança e do Adolescente e Consolidação das Leis do Trabalho.

INTRODUÇÃO
As campanhas em prol da erradicação do trabalho infantil são recorrentes
em nosso país, contudo sua abordagem é feita a partir de situações em que crianças
vivem em áreas de risco, são carentes e os trabalhos, em sua maioria, são extenuantes
e insalubres. Nessas campanhas não se trata sobre o trabalho artístico mirim que é
pouco discutido, inclusive, em trabalhos teóricos, apesar de convivermos com essa
situação diariamente em programas televisivos, desfiles, espetáculos e propagandas.
O trabalho infantil é visto como um “dom” por familiares que se orgulham
de ter seus pequenos brilhando nas telas ou nas passarelas e incentivam sua
atuação nesses meios. Contudo, tais atividades requerem esforço e dedicação,
configurando, também um trabalho desgastante para as crianças, o que interfere no
seu desenvolvimento orgânico, social e educacional.
Esse artigo visa demonstrar como a legislação brasileira trata dos casos de
trabalho infantil artístico diante da proibição constitucional do trabalho antes dos 16
anos de idade e a falta de legislação que determine o limite e a proteção da saúde do
artista infanto-juvenil2. Para isso, será apresentado o conceito de trabalho infantil e
suas restrições na legislação pátria, a evolução de seus direitos e a regulamentação
da profissão de artista.
CONCEITO DE TRABALHO INFANTIL E SUAS RESTRIÇÕES
O trabalho infantil é labor exercido por crianças e adolescentes que estão
em pleno desenvolvimento físico, moral e psicológico, assim como, corresponde
ao período da vida em que o ser humano frequenta a escola. Logo, verifica-se que
tanto a criança como os jovens, na maioria das vezes, acabam perdendo uma boa
educação, e uma boa oportunidade de emprego, em virtude do abuso de utilização
2
Existem divergências quanto a forma de escrever essa palavra. No Vocabulário Ortográfico
da Língua Portuguesa (VOLP) está consignada como “infantojuvenil”. Enquanto que nos Dicionários
de Língua Portuguesa Aulete e Houaiss está escrito como “infanto-juvenil”, forma que será adotada
nesse artigo.
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de mão de obra sofrida na infância.
Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro (2003), explica como a Convenção da
Organização das Nações Unidas (ONU), de 20 de novembro de 1989 conceitua a
criança em seu artigo 1º “[...] considerar-se-ia criança toda a pessoa com menos de
dezoito anos de idade, salvo se a maioridade fosse alcançada antes”.
O artigo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), considera criança
todas as pessoas com até doze anos de idade incompletos e adolescentes todos os
indivíduos entre a faixa de doze e dezoito anos de idade.(LEI 8.069/1990).
Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro (2003, p. 30) esclarece sobre a
inexistência de uma conceituação exata de infância e adolescência:
Verifica-se que não existe uma conceituação exata do que seja infância
e adolescência, pois o significado desses termos varia conforme a sociedade, a cultura e a época. Sabe-se, porém, que é na infância e na adolescência que o individuo adquire a formação intelectual, física, social
e moral necessária para se transformar num adulto probo, consciente de
seus direitos e obrigações, enfim, apto para o seu exercício de atividades laborativas que lhe assegurem o sustento. Por isso, nas primeiras fases da vida, o ser humano não deveria lançar-se no mercado de trabalho.

Importante destacar que o trabalho exercido por crianças e adolescentes
em regime familiar, não é considerado exploração de mão de obra infantil. Nesse
sentido, esclarece Oris de Oliveira (1994, p. 138):
O regime familiar se caracteriza pela execução de serviços onde trabalham exclusiva e habitualmente pessoas da família sob a direção de um
de seus membros. A distribuição de tarefas no plantio, na colheita, na
fabricação, na venda não desfiguram o regime familiar.
O trabalho de todos converge para uma “sociedade de fato”, onde todos auferem os benefícios do trabalho ou dele sofrem os insucessos.
Ninguém trabalha, pois “para outrem” ou para “por conta de outrem”.
Ninguém é empregado de ninguém.

Logo, verifica-se que o regime familiar, de acordo com suas características,
não se enquadra nas normas que regulamentam a proteção ao trabalho infantil.
De acordo com o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho
Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador (PROMENINO, 2012), o trabalho
infantil é toda forma de atividade econômica e/ou atividade de sobrevivência, tendo
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ou não fim lucrativo, executadas por crianças e adolescentes com idade inferior a 16
anos, com exceção a condição do menor aprendiz a partir dos 14 anos.
Já no entendimento da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
trabalho infantil se define pela obtenção de vantagem de mão de obra de menores de
15 anos de idade, ou seja, a idade mínima para admissão no emprego não será inferior
a idade de conclusão da escolaridade obrigatória. (CONVENÇÃO 138/2002).
O Ministério Público Federal (MPF) (2012) conceitua aprendiz como sendo:
[...]o empregado com um contrato de trabalho especial e com direitos
trabalhistas e previdenciários garantidos. Parte do seu tempo de trabalho é dedicada a um curso de aprendizagem profissional e outra é dedicada a aprender e praticar no local de trabalho aquilo que foi ensinado
nesse curso.

Salienta o MPF (2012) que os jovens, com idades entre 16 e 18 anos,
podem trabalhar, contudo somente como aprendizes, mas comportando as seguintes
restrições: o trabalho não pode ser noturno, perigoso, insalubre, penoso, realizado
em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico,
moral e social, nem realizado em horários e locais que não permitam a frequência à
escola. Verifica-se que tais restrições também estão disciplinadas na Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), nos artigos 403, § único, 404 e 405, assim como no
artigo 67 do ECA.
No entanto, a Constituição Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) dispõe em
seu art. 7º, XXXIII, que a condição elevada de menor aprendiz é a partir dos 14 anos
de idade. Assim, prevalecerá o que ela estabelece, pois as normas constitucionais
são as definidoras dos direitos e garantias fundamentais e têm aplicação imediata.
Logo, a CF/88 demonstra superioridade, perante as demais normas.

EVOLUÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS DA CRIANÇA E DO
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ADOLESCENTE NO BRASIL
Fabio Pestana Ramos (2000, p. 22) explica que os primeiros registros
históricos da exploração de mão de obra infantil no Brasil, remontam ao período
das grandes navegações portuguesas. As crianças trabalhavam como grumetes e
pagens, eram submetidas a abusos sexuais e à exploração de suas forças físicas
para efetuar os labores piores e mais perigosos nas embarcações. Destaca-se que os
menores sofriam até mesmo privações alimentares.
Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro (2003, p. 22) assinala que as meninas
eram retiradas dos orfanatos de Lisboa e do Porto quando completavam 14 anos
de idade e encaminhadas às possessões portuguesas para servirem de esposas dos
homens brancos das colônias, as chamadas órfãs del rei. Verifica-se que isso ocorria
principalmente na Índia, porém no Brasil também ocorria, mas em menor escala.
Já o trabalho infantil no Brasil durante o período da escravatura, descreve
José Roberto de Góes e Manolo Florentino (2000, p. 184), ocorria assim que as
crianças tivessem desenvolvimento físico, ou quando eram separados dos pais
ainda crianças e vendidos para outros senhores. Salientam os autores, que aos
quatro anos de idade os escravos executavam tarefas domésticas leves nas fazendas.
Quando atingiam oito anos poderiam pastorear o gado, as meninas aos onze anos
costuravam e aos quatorze anos de idade, já trabalhavam como adultos, tanto os
meninos quanto as meninas.
Entre a abolição dos escravos através da Lei Áurea em 13 de maio de 1888
e o ano de 1927, foram editadas inúmeras leis ordinárias e criados vários institutos
com o intuito de proteger o trabalho infanto-juvenil, porém, não obtiveram real
vigência.
Diante de todo o insucesso perante todas as leis e decretos que tentaram
regulamentar o trabalho infantil, finalmente em 12 de outubro de 1927 surgiu o
Decreto nº 17943-A que aprovou o Código dos Menores, Decreto nº 22.042 de 3 de
novembro de 1932. O referido Código estabelecia que os menores de 12 anos não
poderiam trabalhar, era vedado o trabalho noturno dos menores de 18 anos, bem
como o labor em praça pública para menores de 14 anos. Logo, a partir do Governo
Getúlio Vargas, é que o Brasil passou a realmente se preocupar com a problemática
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do trabalho infantil.
Acrescenta Grasiele Augusta Ferreira Nascimento (2007, p. 16), mais
medidas de proteção para as crianças e adolescentes estabelecidas pelo Código dos
Menores:
A idade mínima era 14 (quatorze) anos, estando à admissão vinculada:
a apresentação de certidão de nascimento provando a idade; a autorização dos pais ou responsáveis; a apresentação de atestado médico,
de capacidade física ou mental, além da prova de saber ler, escrever e
contar. Os empregadores ficaram obrigados a apresentar uma relação
dos empregados menores.
Além disso, era assegurado aos analfabetos o tempo necessário à frequência a escola. Outras medidas de proteção foram estabelecidas, como
a proibição do trabalho dos menores de 16 (dezesseis) anos nas minas.

Após o surgimento do Código dos Menores, observa-se que tanto as crianças
como os adolescentes começaram a ganhar proteção estatal, assim como liberdade,
ensejando a proteção ao trabalho infanto-juvenil a partir da Constituição Brasileira
de 1934.
Entretanto, salienta André Viana Custódio e Josiane Rose Petry Veronese
(2007, p. 117), que nos anos 80 começaram a surgir os primeiros movimentos
sociais em defesa do reconhecimento dos direitos infanto-juvenis, devido às várias
acusações de situações precárias e degradantes vivenciadas pela maioria das crianças
e dos jovens brasileiros. Destacam os autores, que tal movimento integrou-se ao
combate pela democratização do Brasil e ensejou a criação do Movimento Criança
Constituinte o qual possibilitou a inclusão dos princípios fundamentais de proteção
integral da ONU, na nova Constituição brasileira, que seria promulgada em 1988.
Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em
1988, foi inserido o artigo 227, que descreve o seguinte:
Art. 227. É dever da familia, da sociedade, e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimenação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência,
descriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
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Orlando Gomes e Elson Gottschalk (2001, p. 445) explicam que a nova Carta
Magna, consoante o art. 227 resguarda a criança e o adolescente atribuindo-lhes o
máximo de direitos além de garantias de direitos previdenciários e trabalhistas.
Após a aprovação da Constituição de 1988, foi editado o Estatuto da Criança
e do Adolescente - Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, que trata do direito a
profissionalização e a proteção integral no âmbito laboral.
Ilustram André Viana Custódio e Josiane Rose Petry Veronese (2007, p.
117), com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente:
Neste momento, a situação da exploração do trabalho de crianças e adolescentes passou a ser objeto de maior atenção pública, possibilitando a
construção de um conjunto articulado de ações, que envolve a implantação de um sistema de garantias e proteção dos direitos da criança e do
adolescente, a implantação de fóruns para a prevenção e erradicação do
trabalho infantil e uma infinidade de experiências voltadas à proteção
e garantia do desenvolvimento de crianças e adolescentes livres da exploração no trabalho.

Assinalam ainda os autores Custódio e Veronese (2007, p. 117), que a
inclusão dos princípios fundamentais de proteção integral da ONU, que reconheceu
os menores brasileiros como sujeitos de direito e anulou a velha doutrina da situação
irregular que sustentava a cicatriz das mais variadas formas degradantes vivenciadas
pelos menores, foi a primeira e mais importante ruptura histórica efetuada pela
Constituição de 1988.
Ari Cipola (2001, p. 32) acrescenta que somente a partir do ano de 1995,
foram construídos os principais mecanismos de prevenção, debate, mobilização e
conscientização da população. Além disso, destaca-se que neste ano também foi
criado o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.
Alice Monteiro de Barros (2010, p. 556) ressalta, que finalmente com a
aprovação da Emenda Constitucional nº 20 , em 15 de dezembro de 1998, ficou
estabelecido em 16 anos à idade mínima para o trabalho do menor, com exceção ao
menor aprendiz que é admitida sua contratação a partir dos 14 anos de idade.

A REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE ARTISTA
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A profissão de artista está regulamentada no artigo 2°, da Lei 6.533/78 que
conceitua o artista como sendo “o profissional que cria, interpreta ou executa obra
de caráter cultural de qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação
pública, através de meios de comunicação de massa ou em locais onde se realizam
espetáculos de diversão pública”.
A jornada de trabalho dos artistas varia de acordo com cada atividade
desenvolvida (fotografia, cinema, teatro entre outros). Os contratos relacionados
com atividades artísticas tem caráter infungível diante da pessoalidade exigida para
a realização da atividade, já que o profissional é contratado em função de suas
características ou dotes pessoais. Além disso, quando se trata de uma novela ou um
filme, por exemplo, existe a necessidade que o artista atue até que a peça termine.
Outra característica importante dessa forma de trabalho é que o contrato de trabalho
por tempo determinado é a regra, conforme infere Alice Monteiro de Barros. (2001,
p. 57-59).
O trabalho do artista é cansativo, uma vez que requer muito treino,
preparação e trabalho árduo nos bastidores dos espetáculos. O reflexo de muitas
horas de trabalho nessa profissão gera uma fadiga muito grande e os profissionais
acabam por utilizar seu tempo de folga para descansar de seu ofício e não para ter
momentos de lazer.
Alain Wisner (1994, p. 45-52) conclui em seus estudos que a memorização
de textos e/ou coreografias em conjunto com o trabalho realizado na atividade
artística requer um grande esforço mental. Esse entendimento não é recepcionado
pelo senso comum que pensa o trabalho artístico como uma forma de diversão, um
não trabalho desse profissional.
Na sociedade baseada na economia capitalista a arte é difundida como uma
mercadoria e o empregador ou empreendedor visa lucro no negócio e não só a
exibição dos dotes pessoais de determinados artistas. Assim, esse trabalho deve ser
pensado como uma atividade que exige esforço pessoal e que, em função da pressão
e do estresse, também gera reflexos físicos e psíquicos negativos no profissional
atuante nessa área.
Deve-se, pensar, portanto, nas consequências físicas e psíquicas que os
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artistas infanto-juvenis sofrem nesse meio.
O
TRABALHO
INFANTIL
ARTÍSTICO
E
CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS

AS

NORMAS

Os artistas infanto-juvenis são considerados aquelas crianças e adolescentes
que trabalham como apresentadores de televisão, cantores, no teatro, publicidade,
moda, dentre outros. A esse respeito, descreve a autora Erotilde Ribeiro dos Santos
Minharro (2203, p. 62):
A questão do trabalho artístico desempenhado por crianças e adolescentes sempre suscitou discussões. Há os que entendam que não podem
impedir que os pequenos demonstrem seus dons criativos, proibindo-se
de cantar, representar e dançar em público, compor, desfilar, etc. Outros
opinam que esse tipo de trabalho é tão árduo quanto os demais e que,
assim como todos os outros, roubam da criança o tempo necessário para
estudar, brincar e desenvolver-se plenamente.

Dessa forma, verifica-se que o trabalho infantil artístico, nem sempre é
considerado um fator positivo para estes. Nesta linha de ideias relata Antônio de
Oliveira Lima (2012) que os adultos costumam aplaudir o talento das crianças em
espetáculos artísticos, porém não se dão conta que por trás da cena existem os
bastidores, onde, não raro, os artistas mirins sofrem danos sociais e psicológicos,
pois são vítimas de exploração. A criança é vista como uma mercadoria pelo produtor
que quer uma produção impecável, em função da concorrência do mercado.
O labor artístico para a criança e o adolescente não é recomendável, visto
que comporta uma jornada de trabalho imensa para os ensaios e repetições de cenas,
além dos inúmeros eventos que devem cumprir, bem como traz prejuízos sociais
e psicológicos em virtude da pressão e da sobrecarga a que são submetidas tais
crianças e jovens.
Enfatiza Antônio de Oliveira Lima (2012), que quando tal trabalho é
aprovado pela crítica, os artistas infantis sofrem assédios de agências, promotores
de eventos, fãs, meios eletrônicos, dentre outros e dessa forma a criança torna-se
uma celebridade, com agenda lotada para viagens, entrevistas, comerciais, shows,
além de inúmeras outras obrigações. E ao fim e ao cabo, a criança deixa de ser
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criança, pois não tem tempo para exercer as atividades do período que compreende
a infância.
Menciona ainda o autor, que o trabalho artístico mirim pode ser considerado
uma das piores formas de exploração de trabalho infantil, em virtude das
circunstâncias em que é desenvolvido, ou seja, jornadas de trabalho excessivas
com exageradas gravações, ambientes com cenas de violência impróprias para as
crianças, dentre outros, que causam prejuízos morais e intelectuais, além de danos
à saúde física e psicológica da criança. (LIMA, 2012).
Com relação à legislação constitucional, prevê o artigo 7°, inciso XXXIII,
da CF/88, que é vedado o exercício de qualquer tipo de atividade aos menores de
16 anos, com exceção ao menor aprendiz, a partir dos 14 anos. Logo, diante das
normas constitucionais, o trabalho artístico mirim é proibido. (grifo nosso)
Referente à legislação internacional, a Convenção nº 138 da OIT (2002),
estabelece em seu artigo 8º:
1. A autoridade competente poderá conceder, mediante prévia consulta às organizações interessadas de empregadores e de trabalhadores,
quando tais organizações existirem, por meio de permissões individuais, exceções à proibição de ser admitido ao emprego ou de trabalhar,
que prevê o artigo 2 da presente Convenção, no caso de finalidades tais
como as de participar em representações artísticas.
2. As permissões assim concedidas limitarão o número de horas do emprego ou trabalho autorizadas e prescreverão as condições em que esse
poderá ser realizado.

Assim, perante a OIT, fica facultada aos países-membros a autorização ou não
de licenças para que os menores possam desempenhar atividades artísticas, contudo
as concessões deverão restringir a jornada de trabalho ou o tipo de atividade que a
criança exercerá no meio artístico, bem como deverá ser determinado as condições
em que o labor será efetuado.
A CLT prevê em seu artigo 406, a concessão de licença, através do Juizado
da Infância e da Juventude, do trabalho em teatros, cinemas, boates, cassinos,
cabarés, dancing, estacionamentos análogos e em circos, desde que a representação
tenha fim educativo, ou a peça de que participará não lesione a formação moral do
menor, bem como, se verificado a indispensabilidade do trabalho para o menor, em
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virtude de seu próprio sustente e de seus familiares.
Mozart Victor Russomano (2012, p.449) esclarece que existem atividades
que são vistas com certa reserva, no que diz respeito aos seus efeitos sobre a
formação do menor, mas que são compatíveis com sua idade, entre elas inclui-se as
de jornaleiro e, de uma forma mais genérica, as que são exercidas em ruas, praças
e logradouros.
Já o ECA determina que é competência do Juiz da Infância e da Juventude,
disciplinar através de portaria ou mediante alvará autorizar a criança e o adolescente
a desenvolver atividades em espetáculos públicos e certames de beleza. Entretanto,
devem ser observadas as peculiaridades dos locais, as pessoas que frequentam
o local, as instalações adequadas, a adequação do ambiente para a criança e o
adolescente, bem como a natureza do espetáculo, consoante o artigo 149, II e §
1º. Percebe-se, que o dispositivo legal autoriza o trabalho artístico para qualquer
criança, independentemente, de idade, desde que tenha autorização através de
alvará judicial.
Destaca-se que devem ser observadas as seguintes condições para expedição
de alvará judicial que autoriza o trabalho artístico aos menores de 16 anos, sob pena
de invalidade (TST, 2012):
- Imprescindibilidade de contratação, de modo que aquela específica
obra artística não possa, objetivamente, ser representada por maior de
16 anos;
- Observância do princípio do interesse superior da criança e do adolescente, de modo que o trabalho artístico propicie, de fato, o desenvolvimento de suas potencialidades artísticas;
- Prévia autorização de seus representantes legais e concessão de alvará
judicial, para cada novo trabalho realizado;
- Impossibilidade de trabalho em caso de prejuízos ao desenvolvimento
biopsicossocial da criança e do adolescente, devidamente aferido em
laudo médico-psicológico;
- Matrícula, frequência e bom aproveitamento escolares, além de reforço escolar, em caso de mau desempenho;
- Compatibilidade entre o horário escolar e atividade de trabalho, resguardados os direitos de repouso, lazer e alimentação, dentre outros;
- Assistência médica, odontológica e psicológica;
- Proibição de labor a menores de 18 anos em locais e serviços perigosos, noturnos, insalubres, penosos, prejudiciais à moralidade e em
lugares e horários que inviabilizem ou dificultem a frequência à escola;
- Depósito, em caderneta de poupança, de percentual mínimo incidente
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sobre a remuneração devida;
- Jornada e carga horária semanal máximas de trabalho, com intervalos
de descanso e alimentação, compatíveis com o desenvolvimento biopsicossocial da criança e do adolescente;
- Acompanhamento do responsável legal do artista, ou quem o represente, durante a prestação do serviço;
- Garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários quando presentes,
na relação de trabalho, os requisitos dos arts. 2° e 3° da Consolidação
das Leis do Trabalho.

Nota-se que a expedição de alvará judicial, que autorize o desenvolvimento
de atividades artísticas aos menores de 16 anos, comporta inúmeros requisitos
especiais para ter validade, em virtude da forte e elevada exploração que atualmente
existe.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observa-se que há um início de discussão nos meios acadêmicos e na mídia a
respeito do trabalho artístico infantil. As atividades artísticas que estejam vinculadas
a elementos econômicos caracterizam o trabalho artístico infantil, enquanto que
aquelas desenvolvidas no ambiente escolar e sem fins lucrativos contribuem para o
desenvolvimento das crianças.
Através do arcabouço teórico apresentado verifica-se que há divergência
entre a CF/88 e o ECA, pois, a Constituição proíbe expressamente o trabalho
infantil artístico e o ECA autoriza o desenvolvimento de atividades no ramo
artístico para qualquer criança, independente da faixa etária. Logo, prevalecerá o
disposto na legislação constitucional, em virtude da superioridade que a mesma tem
perante as demais normas, mas em casos excepcionais, poderá haver alvará judicial,
concedendo o trabalho no meio artístico.
É necessário que sejam observadas e preservadas as necessidades das crianças
e adolescentes em detrimentos das atividades artísticas, já que seu desenvolvimento
pessoal é mais importante que sua exposição na mídia ou em espetáculos
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Resumo
O Direito do Trabalho e, por consequência, o processo do trabalho possuem regramentos próprios
que os diferenciam de outras naturezas jurídicas, sem, no entanto, alienarem-se dessas. Com a
divergência jurisprudencial consubstanciada pelos conteúdos do STF, sob a súmula n. 327, e do TST,
sob a súmula n. 114, o presente trabalho acadêmico para conclusão de curso se edificou com vista a
responder qual dos teores mais propriamente acolheu com justiça os princípios do Direito do Trabalho,
dos bons costumes, da razoabilidade e dos demais princípios e normas gerais do Direito. As restrições
atuais no pronunciamento do instituto da prescrição intercorrente no Direito do Trabalho seguem o
entendimento sumulado pelo TST: o impulso de ofício pelo magistrado, especificamente nos atos
executórios, impede a instauração do referido instituto. Entretanto, no panorama acima apresentado,
o posicionamento protecionista mostra-se demasiadamente exacerbado, sobrepondo todo e qualquer
princípio, inclusive da razoabilidade e até da boa-fé processual. Na escusa de ser pronunciada a
prescrição, eterniza-se uma execução infrutuosa, onde se escalonam débitos impagáveis, oneram a
estrutura judiciária, e promovem descrédito e morosidade aos que a ela recorrem. A matéria está em
vias de positivação no ordenamento jurídico por projeto de lei, sendo que o tema está novamente em
discussão, o que favoravelmente contribui para a utilidade da presente investigação científica, no
tocante à aplicabilidade da LEF na Justiça do Trabalho e do seu reconhecimento ex officio.
Palavras-chave: Prescrição Intercorrente. Direito do Trabalho. Divergência Sumular.

INTRODUÇÃO
O instituto da prescrição suscita entendimentos dos mais diversos, chegando
às vezes a ser confundido com o da decadência, em vista de algumas similaridades.
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Autores, em tempos passados, chegaram inclusive a negar a existência de diferenças
entre um e outro.
Relativamente ao direito do trabalho, o tema ganha especial relevo em
razão da especificidade de princípios que o norteiam, podendo esses regramentos
basilares ser resumidos em um único: o princípio protetivo do trabalhador – também
designado por Eduardo Couture como princípio redutor das desigualdades –, que
se evidencia na máxima “tratar os desiguais desigualmente, na medida de suas
desigualdades”.
Conquanto o princípio protetivo norteie a interpretação do direito material
do trabalho, é pacífico o entendimento de que a prescrição prevista no inciso XXIX
do artigo 7º da Constituição da República incide sobre as relações de emprego.
Assim, ajuizada a ação trabalhista no biênio subsequente à resilição do contrato
de trabalho, somente serão exigíveis, em regra, os créditos trabalhistas impagos
dos últimos cinco anos, contados retroativamente desde o ajuizamento da ação –
exceto, por exemplo, eventuais depósitos do FGTS não procedidos regularmente
pelo empregador, por estarem sujeitos ao prazo trintenário, na forma do artigo 23,
§5º, da Lei n. 8.036-90.
Em razão disso, não há como dissociar a relação de direito material, entre
o empregado e o empregador, da relação de direito processual que se estabelece
quando figuram como reclamante e reclamada nos respectivos polos das ações
trabalhistas, na medida em que as premissas que norteiam o protecionismo
no contrato de trabalho também se fazem presentes na Justiça do Trabalho. O
trabalhador permanece em sua condição de hipossuficiência em relação ao exempregador, tanto técnica quanto economicamente.
O processo do trabalho, estando à disposição do direito material
correspondente, à luz do princípio protetivo, em particular dos trâmites processuais
de conhecimento e de execução – mesmo que algumas vezes moroso ou ineficaz –,
repele a ideia de o feito perpetuar-se indefinidamente no tempo.
Há que questionar, portanto, se o crédito do trabalhador, especialmente
considerado aquele exigível na fase de execução, e que deixa de ser pago pelo
executado, é imprescritível.
Se sim, como poderia o empregador permanecer com um débito eterno, cuja
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monta inadimplida só aumentaria com o decurso do tempo, com possibilidade de
transmissão do crédito para a sucessão do trabalhador? E, ainda, admitiria o direito
brasileiro o instituto do crédito eterno?
Se não, como fazer valer o princípio protetivo ante as manobras furtivas
de determinados empregadores, na figura de executados? Quais seriam os prazos
razoáveis para que seja pronunciada a prescrição desse crédito? Pode o magistrado
pronunciá-la de ofício?
É justamente nesses pontos que reside a divergência de entendimentos que
nortearam os enunciados das Súmulas n. 327 do STF e 114 do TST, ou seja, a
convalidação ou não do instituto da prescrição intercorrente no processo do trabalho.
Diante desse panorama, parte-se à conceituação do instituto da prescrição,
para que se possam compreender quais os seus efeitos, bem como se desenvolve
com o estudo da origem, do histórico, dos fundamentos e da aplicabilidade das
súmulas referidas à luz dos princípios balizadores do direito do trabalho, finalizando
o estudo com uma análise crítica do instituto da prescrição frente às tendências
jurídicas que se apresentam atualmente.
1 A DEFINIÇÃO DA PRESCRIÇÃO
A Segundo lição de Delgado, o instituto tem “a circunstância de
consubstanciar meios de produção de efeitos nas relações jurídicas materiais em
decorrência do decurso do tempo” (DELGADO, 2009, p. 231).
A consubstanciação referida pelo doutrinador remete à segurança jurídica
com que o decurso de tempo age, ratificando e validando os atos jurídicos. O instituto,
assim, toma duas vertentes: a aquisitiva e a extintiva de direitos, reservando-se o
presente trabalho a esta última.
Ainda, para Delgado, a prescrição extintiva “conceitua-se, pois, como a
perda da ação (no sentido material) de um direito em virtude do esgotamento do
prazo para seu exercício. Ou: a perda da exigibilidade judicial de um direito em
consequência de não ter sido exigido pelo credor ao devedor durante certo lapso de
tempo” (DELGADO, 2009, p. 231).
Saad, também sobre a matéria, acresce: “ocorre portanto a prescrição ou o
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despojamento, de um direito, de sua capacidade de defender-se, quando esta não se
exerce no espaço de tempo previsto em lei” (SAAD, 2007, p. 125).
Eça vai além ao predispor que a prescrição “sintetiza a convivência possível
entre dois valores fundamentais do direito: o ideal de justiça e a segurança jurídica”
(EÇA, 2008, p. 22). Durante o prazo prescricional, assegura-se ao prejudicado,
ou a quem tem a sua pretensão resistida, o exercício para buscar a sua satisfação,
ou a sua resolução; entretanto, findo o referido prazo, por sua própria inércia ou
conformação, o instituto promoverá a cabal segurança jurídica, com a preservação
da paz social (EÇA, 2008).
Por sua vez, Süssekind leciona que “são de ordem pública as normas legais
que regem a prescrição, eis que, com tais disposições, o Estado objetiva evitar a
perenização de situações jurídicas suscetíveis de controvérsia, a fim de propiciar a
segurança das relações jurídicas” (SÜSSEKIND, 2010, p. 331).
A ordem pública citada pelo doutrinador é mais relevante que o litígio e a
vontade dos litigantes, por isso é imperativa a existência do instituto da prescrição.
Assim, de acordo com os preceitos dispostos no artigo 193 do Código Civil, “a
prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem
aproveita”. No Código de Processo Civil, consta a previsão de que o juiz deve
pronunciar, de ofício, a prescrição (§5º do artigo 219 do CPC); ainda, consta, no
inciso IV do artigo 269 do CPC, que a pronúncia da prescrição resolve o mérito da
lide.
Nota-se que a ideia central do instituto da prescrição é a de evitar que a
possibilidade de instauração de uma lide seja perpétua.
Outras benesses do instituto são apontadas por Eça: “as vantagens listadas,
de se evitar as demandas de difícil solução pela antiguidade dos fatos, cujas provas
se tornariam embaraçosas, e, por vezes, impossíveis, pela dispersão ou perecimento;
impedir que o autor, maliciosamente, retarde a demanda, no intuito de dificultar a
defesa do réu pelo desbaratamento das provas, em virtude da remota ocorrência dos
fatos” (EÇA, 2008, p. 18).
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2 OS EFEITOS JURÍDICOS DA PRESCRIÇÃO
De acordo com Martins (2007), a prescrição tem seu início no mesmo
momento em que nasce o direito de ação (actio nata).
Depreende-se, nesse passo, que o início do decurso do prazo prescricional
ocorre a partir do momento em que se torna exigível o próprio direito a uma prestação.
É imprescindível que o direito seja exigível e que haja sido violado. Caso contrário,
o decurso de tempo para exercício de um direito não pode ser caracterizado como
inércia do interessado, razão pela qual não se poderia cogitar a prescrição (actioni
nondum natae non praescritibur).
Nota-se, assim, que o instituto da prescrição está intimamente ligado com
a pretensão de um direito violado. Por oportuno, cita-se Saad: “não é o direito que
enfraquece e morre com a prescrição, pois ele se conserva íntegro a despeito do
perpassar do tempo; é a sua capacidade de defender-se de eventual agravo que a
prescrição atinge” (SAAD, 2007, p. 126).
Esse foi o entendimento adotado pelo Código Civil, na redação do seu artigo
189: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela
prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.
Conforme o artigo 193 do CC, anteriormente citado, a prescrição pode ser
arguida em qualquer fase processual, em qualquer instância, pela parte a quem se
aproveita. Para o Tribunal Superior do Trabalho, de acordo com o enunciado da
Súmula n. 153, entende que somente pode ser alegada na instância ordinária: “Não
se conhece de prescrição não argüida na instância ordinária” [sic].
3 A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Para Sérgio Pinto Martins, a prescrição intercorrente “é a que ocorre no
curso da execução, depois do trânsito em julgado. É o caso de o processo ficar
parado na fase de execução por muito tempo” (MARTINS, 2010, p. 76).
Não diferente do gênero prescrição, a espécie deste instituto possui o mesmo
propósito e as mesmas prerrogativas, visando evitar a perpetuação da lide, no caso,
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da execução.
A doutrina trata em linhas breves a prescrição intercorrente; EÇA apud
ALVIM, diz que “A chamada prescrição intercorrente é aquela relacionada com
o desaparecimento da proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito
material postulado, expressado na pretensão deduzida; quer dizer, é aquela que se
verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por seguimento
temporal superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese” (EÇA,
2008, p. 42).
Para se evitar indesejável tautologia em capítulos posteriores, com a
repetição de conceitos aqui trazidos, passa-se a analisar os institutos da prescrição
e da prescrição intercorrente no direito do trabalho.
4 A PRESCRIÇÃO NO DIREITO DO TRABALHO
O dispositivo legal (positivado) mais antigo do Direito do Trabalho é dado
pelo Decreto n. 23.103/33, que fixava prazo para a reclamação perante autoridade
administrativa no tocante ao período concessivo de férias ao trabalhador. O artigo
17 dispunha que “Toda reclamação relativa à não-concessão de férias deverá ser
dirigida à autoridade competente, pelo interessado ou pelo sindicato a que estiver
associado, dentro do prazo de um ano após o término do prazo estabelecido no art.
5º, sob pena de prescrição”. A saber, o artigo 5º da referida carta estabelecia que
“As férias serão sempre gosadas no decurso dos doze mêses seguintes á data em
que ás mesmas o empregado fizer jus, não se permitindo, em hipotese alguma, a
acumulação de periodos de férias” [sic].
Por sua vez, a Lei n. 62/35, que dispunha sobre indenização ao trabalhador
da indústria e do comércio em face de despedida sem justa causa em contrato de
trabalho por tempo indefinido, previa, em seu art. 17, que “O direito á indemnização
creada nesta lei prescreve em um anno, a contar da data da despedida” [sic].
A criação da Justiça do Trabalho, ainda não judicializada, ocorreu em
1941 pelo Decreto-Lei 1.237/39. Consta, no artigo 101 do referido decreto, que
“Não havendo disposição especial em contrário, prescreve em dois anos qualquer
reclamação perante a justiça do Trabalho”.
87

Relações do Trabalho: Desafios da Educação

O Decreto n. 6.596/40 determinava, em seu artigo 151, que “Para a instauração
de inquérito administrativo contra empregado garantido com estabilidade, o
empregador apresentará reclamação por escrito à Junta ou Juízo de Direito, dentro
de trinta dias, contados da data da suspensão do empregado”. O mesmo diploma
legal fez constar particular adendo à regra do artigo 101 do Decreto-Lei 1.237/39,
quando, no artigo 227, fez constar: “Não havendo disposição especial em contrário,
qualquer reclamação perante a Justiça do Trabalho prescreve em dois anos, contados
da data do ato ou fato que lhe der origem”.
A CLT, Decreto-Lei 5.452/43, dispunha, no artigo 11, que “Não havendo
disposição especial em contrário nesta Consolidação, prescreve em dois anos
o direito de pleitear a reparação de qualquer ato infringente de dispositivo nela
contido”. Com alteração dada pelo Decreto-lei 1.535/77, fez-se constar no artigo
149: “A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da
respectiva remuneração é contada do término do prazo mencionado no art. 134 ou,
se for o caso, da cessação do contrato de trabalho”, sendo o prazo do artigo 134 o
findar do período concessivo de férias.
A prescrição trabalhista está prevista na Constituição da República,
especificamente no inciso XXIX do artigo 7º: “São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: […]
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo
prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de
dois anos após a extinção do contrato de trabalho”.
A atual redação do artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, dada
pela Lei n. 9.658-98, é a seguinte: “O direito de ação quanto a créditos resultantes
das relações de trabalho prescreve: I - em cinco anos para o trabalhador urbano,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato; Il - em dois anos, após a
extinção do contrato de trabalho, para o trabalhador rural. § 1º O disposto neste
artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova
junto à Previdência Social”.
Entretanto, nota-se que o dispositivo infraconstitucional não está em
total harmonia com a atual redação do artigo 7º, inciso XXIX, da Carta Magna,
com redação dada pela Emenda Constitucional n. 28 de 2000. Quer pela ordem
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cronológica, quer pela ordem hierárquica das normas legais do ordenamento
jurídico, é ineficaz o inciso II: a uma, pelo fato de ser o dispositivo hierarquicamente
inferior à Constituição Federal (lex superior derogat legi inferiori); a duas, por
ser cronologicamente anterior à promulgação da referida Emenda (lex posterior
derogat legi priori).
Quanto à forma de contagem retroativa do instituto pela regra apresentada
na Constituição da República, o Tribunal Superior do Trabalho sedimentou
entendimento por meio da Súmula n. 308, in verbis: “I. Respeitado o biênio
subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às
pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do ajuizamento
da reclamação e, não, às anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato.
II. A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista
para 5 (cinco) anos é de aplicação imediata e não atinge pretensões já alcançadas
pela prescrição bienal quando da promulgação da CF/1988” [sic].
Pela evolução dos dispositivos legais, nota-se que o Legislador, gradualmente,
dilatou os prazos prescricionais, com vista à proteção dos créditos trabalhistas ainda
enquanto vigente a relação de emprego.
Na medida em que a execução prescreve no mesmo prazo da ação principal,
de acordo com a redação da Súmula n. 150 do STF, há que concluir que a prescrição
intercorrente no processo do trabalho teve, gradativamente, seu prazo ampliado.
5 O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO E A PRESCRIÇÃO
Para Süssekind, “princípios são enunciados genéricos, explicitados ou
deduzidos do ordenamento jurídico pertinente, destinados a iluminar tanto o
legislador, ao elaborar as leis dos respectivos sistemas, como o intérprete, ao aplicar
as normas ou sanar omissões” (SÜSSEKIND, 2010, p. 56).
Para Martins Filho, os princípios “constituem as linhas diretrizes ou postulados
que inspiram o sentido das normas trabalhistas e configuram a regulamentação das
relações de trabalho, conforme critérios distintos dos albergados por outros ramos
do Direito” (MARTINS FILHO, 2010, p. 58).
De acordo com a lição de Delgado, os princípios especiais justrabalhistas
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são nove, a saber, princípio da proteção, princípio da norma mais favorável,
princípio da imperatividade das normas trabalhistas, princípio da indisponibilidade
dos direitos trabalhistas, princípio da condição mais benéfica, princípio da
inalterabilidade contratual lesiva, princípio da intangibilidade salarial, princípio
da primazia da realidade sobre a forma e princípio da continuidade da relação de
emprego (DELGADO, 2009).
Particular interesse se mostra o princípio da
proteção, quiçá o mais importante e o que mais caracteriza o Direito do Trabalho.
O referido princípio possui na sua estrutura uma teia de proteção à parte
hipossuficiente na relação laboral, com vista a atenuar essa disparidade do plano
fático no plano jurídico (DELGADO, 2009).
Ives Gandra da Silva Martins Filho separa em modalidades o princípio da
proteção: regra do in dubio pro operario, regra da norma mais favorável, e regra da
condição mais benéfica.
A primeira, a regra do in dubio pro operario, escolhe, dentre vários sentidos
da norma, a mais favorável ao trabalhador. A segunda, a regra da norma mais
favorável, quebra a hierarquia formal das normas se houver mais de uma aplicável
para uma mesma situação. E, por fim, a terceira, a regra da condição mais benéfica,
orienta que novas normas não importam na diminuição de direitos adquiridos, ou
nas conquistas alcançadas pelo trabalhador (MARTINS FILHO, 2010).
Para Delgado, este princípio basilar “abrange, essencialmente, quase
todos (senão todos) os princípios especiais do Direito Individual do Trabalho”
(DELGADO, 2009, p. 184).
Refere-se novamente que a prescrição, em todas as suas modalidades, possui
uma principal característica: a promoção da segurança jurídica pelo decurso natural
do tempo.
Nesse sentido, conquanto toda legislação trabalhista tenha por norte o
princípio da proteção do trabalhador, esse mesmo ordenamento jurídico estabelece
prazos prescricionais. Assim, não há como desconsiderar a fluência desses prazos
nas relações de emprego, ainda que seja evidente o fato de o trabalhador, no curso
do contrato de trabalho, estar “impedido” de ajuizar ação contra seu empregador,
sob pena de ter seu contrato resilido “sem justa causa”. Eis a razão de a Justiça do
Trabalho ser, em regra, a justiça dos desempregados.
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A condição de hipossuficiência do trabalhador não desaparece no processo
do trabalho, mas é atenuada em função da presença do Juiz do Trabalho na direção
da ação, a quem incumbe, precipuamente, a resolução do mérito com observância à
legislação correlata, a qual, em sua essência, é protecionista.
6 A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO DIREITO DO TRABALHO
Historicamente, havia uma tendência favorável à admissão de aplicação da
prescrição intercorrente no direito do trabalho. O instituto fora consolidado pela
edição da súmula 327 do STF. Contudo, posteriormente, fora rechaçado pela súmula
114 do TST, o que será objeto de exame em capítulo posterior.
Eça apud Valentin Carrion, citando a sua célebre “CLT Comentada” –
reeditada por diversas vezes, inclusive após seu falecimento, por seu descendente
–, admite a prescrição intercorrente no direito do trabalho: “Paralisada a ação no
processo de cognição ou no da execução, por culpa do autor, por mais de dois anos,
opera-se a chamada prescrição intercorrente; mesmo que caiba ao Juiz velar pelo
andamento do processo (CLT, art. 765), a parte não perde, por isso, a iniciativa;
sugerir que o Juiz prossiga à revelia do autor, quando este não cumpre os atos
que lhe foram determinados, é como remédio que mata o enfermo. Pretender a
inexistência da prescrição intercorrente é o mesmo que criar a ‘lide perpétua’
(Russomano, Comentários à CLT), o que não se coaduna com o direito brasileiro.
Entretanto, a prescrição intercorrente trabalhista é contestada por grande parte da
doutrina (Süssekind, Comentários; Amaro, Tutela, v. 1) e por Súmula do TST (114),
apesar de haver lei expressa que a prevê (CLT, art. 884, § 1º)” (EÇA, 2008, p. 71).
O ilustre doutrinador, enquanto atuava como Desembargador Federal
do Trabalho do TRT/SP, mantinha o mesmo discurso, reproduzindo no Poder
Judiciário o entendimento que expôs em sua lição, conforme se infere do seguinte
julgado: “PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICA-SE NO PROCESSO DO
TRABALHO. Não fosse assim, inexistiria o texto da CLT, art. 884, § 1º: ‘A matéria
de defesa será restrita às alegações de... prescrição da dívida’. Esta só pode ser a
prescrição intercorrente, pois a do processo de cognição já está preclusa nessa fase.
Assim também o STF, Súmula 327. Proc. TRT/SP 37.465/97, Valentin Carrion, Ac.
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9ª T. 19.867/98”.
De fato, o §1º do artigo 884 da CLT – Art. 884. Garantida a execução ou
penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos,
cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. § 1º. A matéria de defesa será
restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição
da divida. […] – refere que uma das matérias suscetíveis de alegação por meio de
embargos à execução é a prescrição. Mas, de qual prescrição está se referindo o
dispositivo? É evidente que a parte devedora não pode suscitar a prescrição que
deveria ter sido alegada na fase de conhecimento, por se tratar de matéria preclusa.
Assim, a melhor interpretação é a de que a prescrição referida pelo dispositivo é a
intercorrente.
Contudo, a questão controvertida decorre do disposto no artigo 878 da CLT,
que possibilita a promoção da execução trabalhista de ofício pelo juiz: “Art. 878 - A
execução poderá ser promovida por qualquer interessado, ou ex officio pelo próprio
Juiz ou Presidente ou Tribunal competente, nos termos do artigo anterior.”
De outra banda, não se desonera a parte interessada do ingresso da demanda
ou dos atos que somente a si são exigíveis, conforme o artigo 262 do CPC, que dispõe
o seguinte: “O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por
impulso oficial”.
Entretanto, na fase executiva, não poderia o juiz, sob pena de infringir o
princípio da imparcialidade, vincular-se à busca incessante e eterna de um crédito,
como se a si lhe coubera o valor pleiteado.
O artigo 880 da CLT estabelece, no seu caput, que “Requerida a execução, o
juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a
fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as cominações
estabelecidas ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de
contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 (quarenta e oito) horas
ou garanta a execução, sob pena de penhora”. Por sua vez, o artigo 617 do CPC
estabelece: “A propositura da execução, deferida pelo juiz, interrompe a prescrição,
mas a citação do devedor deve ser feita com observância do disposto no art. 219”.
Portanto, embora em um mesmo processo sejam promovidas, sucessivamente,
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as fases de conhecimento e de execução, cada uma dessas possui vida processual
própria, carecendo ambas de provocação ao juiz competente com ulterior citação
(válida) do demandado.
O instituto da prescrição intercorrente trata da prescrição que se apresenta
após ajuizamento de ação judicial, in casu, da reclamação trabalhista; em regra, a
prescrição intercorrente se apresenta na fase executória, quando a inércia do credor
pode levar o juiz a pronunciar a prescrição e a extinção da ação.
A inércia processual que permite a alegação da prescrição intercorrente
é aquela que decorre da parte, não podendo o juízo pronunciar a prescrição
intercorrente a que deu causa.
Eça apud Pamplona Filho afirma que a prescrição intercorrente é aplicável
em duas particulares situações: “a primeira que nos processos em que a alçada for
fixada em quantia superior ao dobro do salário mínimo legal ou em que as partes se
encontrarem assistidas por profissional da advocacia, não há de se falar em impulso
oficial, sendo perfeitamente aplicável a prescrição intercorrente. E a segunda que
nos processos de alçada exclusiva das Varas do Trabalho ou quando as partes
estiverem no exercício do jus postulandi, pode-se aplicar a prescrição intercorrente,
desde que o ato, que deveria ser praticado pelo autor, não possa ser realizado pelo
juízo, no exercício da faculdade do impulso oficial” (EÇA, 2008, p. 74).
Embora a súmula 114 do TST não tenha caráter vinculante, as decisões
dos tribunais regionais do trabalho e dos juízes do trabalho, enquanto julgadores
singulares, acolhem o entendimento da Corte Superior, de que é inaplicável a
prescrição intercorrente.
Entretanto, a discussão sobre a matéria se renovou com o advento das
reformas legislativas abaixo apresentadas.
A Lei de Execução Fiscal (LEF), n. 6.830/80, com redação dada pela Lei n.
11.051, de 2004, dispõe sobre a prescrição intercorrente, em seu art. 40, § 4º:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
[...]
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo
prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
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Trata-se de alteração legislativa ocorrida muito após a edição da Súmula n.
114 do TST, cuja aplicabilidade no processo trabalhista, especificamente na fase de
execução, decorre do artigo 889 da CLT: “Aos trâmites e incidentes do processo da
execução são aplicáveis, naquilo em que não contravierem ao presente Título, os
preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da
dívida ativa da Fazenda Pública Federal”.
A escolha da maioria dos julgadores trabalhistas em desacolher o instituto
da prescrição intercorrente pelas razões da Súmula n. 114 do TST se apresenta
mais como uma questão de economia processual do que como produção de novo
conhecimento desentranhado e independente, comum ao Poder Judiciário.
Por mais relevante que seja um entendimento jurisprudencial, não pode
sobrepor à obrigatoriedade que decorre do ordenamento jurídico vigente, mormente
no caso em referência, porquanto a legislação é posterior à súmula, assim como não
há declaração de inconstitucionalidade o dispositivo
7 O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA
Sobre o posicionamento jurisprudencial controvertido entre tribunais
de instâncias superiores, cabe frisar que a controvérsia ora examinada não se
consubstancia em análise isolada de julgamentos, mas sim em conteúdo sumulado
pelo Tribunal Superior do Trabalho e Supremo Tribunal Federal.
O conceito e a sistematização das súmulas são definidos por Eça, quando
leciona:
O vocábulo súmula vem do latim, summula, significando sumário ou
restrito. E em sentido jurídico, os objetivos primordiais da Súmula são
estabilizar a jurisprudência e facilitar a missão dos interpretes do direito, os quais seguem os “standards” voluntária ou compulsoriamente,
conforme sejam ou não vinculantes, na crença de que são decorrentes
da percepção de experimentados juristas, ou seja, valem como paradigmas que explicitam o direito, servindo como proposta de solução para
as controvérsias que estejam sendo analisadas. (EÇA, 2008, p. 92)

De vital importância, destarte, se faz o apontamento prefacial das súmulas
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do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, a que aqui se
fazem alusão, a saber:
Súmula 327 do STF
O DIREITO TRABALHISTA ADMITE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Sessão Plenária de 13/12/1963
Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal Anexo ao Regimento Interno. Edição: Imprensa Nacional, 1964, p. 145.
Súmula 114 do TST
É INAPLICÁVEL NA JUSTIÇA DO TRABALHO A PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19,
20 e 21.11.2003

Das decisões do Supremo Tribunal Federal, em particular a do Recurso
Extraordinário nº. 53.881, de 06-08-1963, nota-se a linha do entendimento
jurisprudencial. De acordo com os julgados, o prazo prescricional na fase de
execução é o mesmo da ação de conhecimento.
As questões resolvidas pelo STF apresentavam abandono do feito pelo credor,
que deixara de promover a liquidação da condenação prevalente, permanecendo
inerte o processo por mais de cinco anos. Nesses casos, a Corte entendeu pela
extinção da execução em razão do desinteresse da parte, a quem, à época, cabia
exclusivamente o impulso do feito.
Refere-se, por oportuno, que essa decisão colegiada do STF pronunciou a
prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente. Os atos que cabem ao
exequente, e somente a este, como a liquidação por artigos, não são abrangidos pelo
impulso oficial.
Assim, o STF entende ser aplicável a prescrição intercorrente no Direito do
Trabalho.
Das razões expostas nos julgados precedentes pelos Ministros do TST, que
serviram de base para a edição da Súmula n. 114, infere-se que, sendo instaurados
os ritos processuais sob a égide do impulso de ofício pelos magistrados, não há falar
em prescrição intercorrente no processo executório.
As decisões desse Tribunal tem por norte, igualmente, a proteção ao
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exequente. Assim, de acordo com esse entendimento, a inércia do magistrado no
seu dever de impulsionar o feito (compulsoriedade) não traz prejuízos à quitação da
dívida trabalhista decorrente processo de conhecimento.
Portanto, na decisão dos ministros do TST, é inaplicável a prescrição
intercorrente no Direito do Trabalho.
Cabe, entretanto, referir que o conteúdo sumulado pelo TST foi editado em
novembro de 1980, e mantido pela Res. 121/2003 do mesmo tribunal. Ocorre que,
com o advento da Lei 11.051, de 29-12-2004, que modificou o art. 40 da Lei 6.830,
de 22-12-1980 – que dispõe sobre a Execução Fiscal, subsidiariamente aplicável ao
processo do trabalho –, passa-se a admitir o instituto da prescrição intercorrente nas
ações fiscais.
Como anteriormente visto, a prescrição de que trata o artigo 884, §1ª, da
CLT, não pode ser outra que não a intercorrente, operando os seus efeitos extintivos
no curso do feito executório.
8 TENDÊNCIAS FUTURAS SOBRE A MATÉRIA
A tendência do ordenamento jurídico brasileiro é a de acolher o enunciado da
súmula 114 do TST, inclusive positivando o impedimento de aplicação do instituto
da prescrição intercorrente no direito do trabalho.
O projeto de lei 2362/2011, proposto pelo deputado Carlos Bezerra,
acrescenta o seguinte dispositivo à CLT: “Art. 11-A. Não se aplica a prescrição
intercorrente, assim considerada aquela que se verifica, em qualquer fase processual,
por inércia das partes, nas ações resultantes das relações de trabalho”.
De acordo com as razões da proposição da alteração legislativa, informa
o deputado relator que o projeto sana “a necessidade urgente de se por fim a
uma controvérsia jurisprudencial que vem ganhando corpo no âmbito da Justiça
do Trabalho” (disponível em <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao? idProposicao= 520593> acessado em 04-11-2012).
Assim, há projeto de lei que visa à pacificação do tema.
Entretanto, enquanto não passa a integrar o ordenamento jurídico positivado,
imperiosa é a aplicação do dispositivo do §4º do artigo 40 da Lei n. 6.830/80,
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que admite a pronúncia da prescrição intercorrente no processo do trabalho,
especialmente na sua fase de execução.
Relembra-se que a legislação possui maior força que o teor da Súmula n. 114
do TST, que não possui caráter vinculante, sendo mera orientação jurisprudencial.
Os tribunais regionais têm acatado a referida súmula por economia processual,
havendo margem, contudo, para a sua não aplicabilidade, conforme já demonstrado
no presente trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como visto, embora a aplicação da prescrição intercorrente no processo do
trabalho encontre óbice na Súmula n. 114 do TST, há amparo legal para que seja
pronunciada na fase de execução.
A pronúncia da prescrição intercorrente ganhou força no ordenamento
jurídico, inclusive relativamente ao Direito Processual do Trabalho, em razão da
redação do §4º do artigo 40 da Lei n. 6.830/80, que reconheceu formalmente a
aplicação do instituto às execuções fiscais – legislação aplicável à execução
trabalhista –, e da Emenda Constitucional n. 45, que ampliou a competência da
Justiça do Trabalho.
Em última análise, em razão da redação do §5º do artigo 219 do CPC, de
efeitos subsidiários no Processo do Trabalho pelo permissivo do artigo 769 da CLT,
pode-se cogitar a pronúncia de ofício da prescrição intercorrente.
Conquanto o instituto conflite com a Súmula n. 114 do TST, a aplicação
da prescrição intercorrente não encontra óbice nos princípios do Direito do
Trabalho. Os princípios são norteadores basilares do direito, mas de forma alguma
se sobrepujam à razoabilidade e ao bom senso. A doutrina acolhe, com algumas
divergências naturais que o direito sempre nos traz, a prescrição nessa modalidade.
Ainda, a prescrição intercorrente se justifica juridicamente pelo inciso
LXXVIII do artigo 5º da CRFB, na medida em que prevê a razoável duração do
processo com os meios que garantam a celeridade e eficácia de sua tramitação.
Destaca-se, ainda, que o impulso oficial não obsta a existência de fatos
que paralisam a execução trabalhista, os quais, por decorrência, podem determinar
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inércia a ponto de ser pronunciada a prescrição intercorrente. Cabe à Justiça do
Trabalho a seleção das execuções que efetivamente levarão a cabo a satisfação dos
créditos trabalhistas, desonerando-se dos processos prescritos, que simplesmente
abarrotam a estrutura judiciária, e contribuem com a morosidade.
Afinal, não é razoável e sequer justo que o credor sujeite o devedor
eternamente ao seu jugo, e que embargue o tempo indefinidamente numa eterna
lide processual ineficaz.
Como visto, o processo, mais especificamente a execução, é um meio de
satisfazer um crédito, in casu, trabalhista, dispondo de meios hábeis e viáveis
para tanto. Caso não haja meios suficientes, que se extinga a exigibilidade após
determinado tempo, uma vez que a perpetuação não beneficia qualquer das partes:
leva o credor a uma ânsia de recebimento eterna, e o devedor a uma eterna dívida
que somente se escalona com o tempo, tornando-a cada dia mais “impagável”.
De acordo com Eça, “O Direito do Trabalho sempre foi irrenunciável,
entretanto jamais foi imprescritível” (EÇA, 2008, p. 158).
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RESUMO
As relações de trabalho tratam dos arranjos formais e informais que vinculam as pessoas aos seus
ambientes de trabalho. Elas podem ser analisadas de forma mais pontual (relações dentro de uma
empresa), como também, de forma ampla (como as relações entre diferentes setores). No atual
ambiente sócio-organizacional podemos observar uma pluralidade de temas vinculados às relações
de trabalho. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo verificar quais temáticas estão sendo
mais abordadas quando se trata da questão de relações de trabalho no Brasil. Para tanto, realizou-se
uma meta-análise com base nos artigos publicados na área de gestão de pessoas, nos Encontros da
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD), usando como
recorte temporal, os últimos 5 anos (2008-2012). Os resultados apontam que as produções acadêmicas
sobre relações de trabalho, no Brasil, são pulverizadas em relação à autoria; caracterizam-se pela
predominância de estudos qualitativos, de natureza exploratório-descritiva; utilizam o método de
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estudo de caso em empresas privadas e possuem enfoque em questões de âmbito microssocial, ou
seja, questões internas às organizações.
Palavras-chave: relações de trabalho; meta-análise; gestão de pessoas.

1 INTRODUÇÃO
As múltiplas mudanças no ambiente organizacional atual fazem emergir
aspectos do contexto social e suas implicações no trabalho. Neste sentido, torna-se
relevante analisar a questão do trabalho e, com isso, o papel das organizações, de
um ponto de vista social.
A discussão de como estas mudanças, no ambiente sócio-organizacional,
estão afetando as relações de trabalho, vai além de uma abordagem sobre globalização
econômica. Neste contexto, torna-se necessário entender, de forma mais ampla,
quais são estas mudanças e suas implicações em questões como reestruturação
produtiva, os novos saberes exigidos do trabalhador, a situação dos movimentos
sindicais, a incorporação tecnológica nas empresas e a empregabilidade.
Diante da contextualização exposta, pode-se afirmar que delimitar o tema
relações de trabalho se configura como um desafio, tendo em vista a amplitude e
pluralidade do mesmo. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo verificar,
após revisão da literatura, quais temáticas estão sendo mais abordadas quando se
enfoca a questão de relações de trabalho no Brasil. Para tanto, realizou-se uma metaanálise dos estudos publicados entre 2008 e 2012 nos Encontros da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD), que
estavam vinculados à área de gestão de pessoas, mais especificamente, às relações
de trabalho.
Nas próximas sessões, serão apresentadas a revisão teórica sobre o tema
central da pesquisa, bem como seus aspectos metodológicos e principais resultados
evidenciados, através da meta-análise realizada.
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2 O ATUAL AMBIENTE ORGANIZACIONAL
A complexidade e as mudanças aceleradas e constantes marcam o
ambiente organizacional atual. Esta torrente de mudança se estabelece em diversos
campos sociais e humanos. Este conjunto de mudanças tem recebido diferentes
denominações: sociedade pós-industrial, sociedade do conhecimento, economia
informacional, entre outras. Porém, independente da nomenclatura, pode-se afirmar
que estas mudanças têm promovido alterações na sociedade em geral, nos indivíduos
e nas organizações (FREITAS, 2000).
Na tentativa de entender como as empresas estão respondendo às mudanças
ambientais, pode-se tratar alguns aspectos, conforme descrito a seguir:
Reestruturação produtiva, com base nos sistemas flexíveis de produção,
que objetivam atender às variações do mercado - flexibilidade do produto - e às
transformações tecnológicas - flexibilidade do processo (CASTELS, 1999). Este
modelo pressupõe o envolvimento e a participação efetiva dos trabalhadores,
sendo que estes passam a ter mais autonomia em determinadas situações e
coresponsabilidade no andamento das atividades. Além disso, o controle do trabalho
passa a ser feito de forma mais sutil (KREIN e NEUTZLING, 1996).
Para tanto, são adotadas algumas práticas organizacionais: (i) uma nova
forma de tratamento, na qual o indivíduo deixa de ser um simples funcionário e
passa a ser chamado de “colaborador” ou parceiro da empresa; (ii) redução do
número de níveis (chefias); (iii) abertura de canais de comunicação, como boletins,
murais, reuniões de grupos de trabalho, entre outros; (iv) busca pelo envolvimento
da família com a empresa, através de visitas, torneios e outras promoções (KREIN
e NEUTZLING, 1996). Neste contexto, a empresa passa a utilizar técnicas e outros
meios, com o objetivo de criar um ambiente propício para o trabalhador entregar
não apenas sua força física, mas, especialmente, inteligência e criatividade.
Redes de Empresas que possuem o propósito de estabelecer relacionamentos
interorganizacionais em redes e reunir atributos que permitam que uma organização
se adapte melhor ao ambiente competitivo, com possibilidades de resultados
positivos, como ganhos em escala, sem perda de flexibilidade. No formato de redes,
a interação entre os participantes não se traduz em mera adaptação passiva, pois os
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relacionamentos abrangem o enfrentamento de dificuldades comuns e a busca de
soluções de forma conjunta (BALESTRIN e VERSCHOORE, 2008).
Observa-se, paralelamente, a formação de redes de empresas e alianças
corporativas estratégicas, como podemos observar quando ocorre a terceirização de
produção das grandes organizações, formando uma rede horizontal de pequenas e
médias empresas. As redes são estruturas importantes para a nova economia, pois
a cooperação é uma maneira de reduzir custos e recursos e ainda pode oferecer
determinada segurança contra decisões equivocadas em tecnologia (CASTELS,
1999).
Com isso, as empresas passaram de burocracias verticais para empresas
horizontais: lógica de processo (e não de tarefa, operação), hierarquia horizontal,
gerenciamento em equipe, satisfação do cliente como avaliação do desempenho,
recompensa com base na equipe, rede de contatos com fornecedores e clientes e
treinamento e retreinamento de funcionários de todos os níveis.
Sindicatos, entidades que, de modo geral, estão sofrendo um processo
de evidente fragilização. Neste contexto, “os sindicatos perdem importância, as
relações industriais se descentralizam, e as negociações salariais se dão no nível
da fábrica, estando sempre atreladas aos aumentos de produtividade” (FREITAS,
1999, p. 74). Assim, existe o interesse, por grande parte das empresas, em “diminuir
o nível de conflito sindical e conseguir maior adesão do trabalhador aos métodos
produtivos” (KREIN e NEUTZLING, 1996, p.90).
Corroborando, Lacombe (2011) afirma que o comportamento dos sindicatos
está vinculado à forma como os administradores conduzem uma organização.
Cultivar relações amistosas com representantes sindicais pode fazer com que a
própria empresa obtenha benefícios através destes relacionamentos, tendo em vista
que uma equipe não será produtiva em meio a uma atmosfera de relações adversárias
e de desconfiança. Um clima de confiança mútua, entre estas instituições, deverá
estar pautado e embutido na cultura, políticas e procedimentos da organização.
Ribeiro (2005) destaca que, como cenário da área de gestão de pessoas,
haverá um aspecto favorável em relação aos sindicatos, onde os mesmos passarão
por um processo de amadurecimento, tornando-se parceiros das organizações,
visando à melhoria das condições de trabalho, o bem-estar do trabalhador e sua
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empregabilidade.
Conhecimento e trabalho em equipe, sendo que, neste novo contexto,
surge a figura do trabalhador multifuncional e a importância de trabalhar em equipe.
A revalorização do trabalho em equipe é uma necessidade “da nova dinâmica de
conhecimentos rápidos e superáveis, onde ninguém pode estar seguro de seus
saberes” (FREITAS, 1999, p. 78). Existe um esforço da empresa no sentido de
“fazer com que o trabalhador seja polivalente, capaz de exercer mais de uma função
dentro do ambiente de trabalho” (KREIN e NEUTZLING, 1996, p.90).
A valorização do tema conhecimento como um recurso para as organizações
se deu, principalmente, pela revolução na tecnologia das comunicações que trouxe
mudanças no cenário econômico (PROBST et al., 2002). A transmissão rápida de
informações e o desenvolvimento do conhecimento representam fatores decisivos
para o sucesso empresarial, obrigando as organizações a uma reavaliação completa
do equilíbrio entre o capital físico (tangível) e intelectual (EPURE et al., 2009).
Assim, a complexidade do mundo econômico transforma o conhecimento em uma
fonte essencial para a competitividade e manutenção das organizações.
Empregabilidade definida como a capacidade dos trabalhadores se
atualizarem para manter uma ocupação no mercado. Além disso, este conceito
está relacionado com as qualificações requeridas para que o trabalhador, uma vez
demitido, tenha capacidade de ocupar e desenvolver um novo trabalho (CARUSO
e PERO, 1996).
Neste contexto, a redução de pessoal tem ocorrido mesmo quando as
empresas estão funcionando bem. O que se vê é que esta redução não está mais
vinculada a problemas da organização, e sim à ênfase nas finanças, onde o que
importa é obter melhores resultados financeiros. Assim, todos os assalariados de
uma empresa não sabem se serão mantidos em seus empregos (ENRIQUEZ, 2001).
Na medida em que o mito do progresso e de “cada um como dono de seu
destino” se fortalece, transforma, o que antes era uma relação com a profissão, numa
relação com o emprego ou com a empregabilidade. Este conceito está ganhando
força, pois tira o peso da consciência das empresas que demitem em massa. Neste
contexto, “se cada um é o projeto de si mesmo, quem não consegue emprego é
porque não soube escolher as qualificações que as empresas necessitam ou podem
106

Gestão

vir a necessitar. Bem se vê que o enfraquecimento do laço social com o trabalho
fortalece o laço com o emprego e a empresa” (FREITAS, 1999, p. 77).
Questões culturais, tendo em vista que, em uma sociedade complexa, os
mapas de orientação para a vida social são particularmente ambíguos, tortuosos e
contraditórios. A construção da identidade e a elaboração de projetos individuais
são feitas dentro de um contexto em que diferentes “mundos” ou esferas da vida
social se relacionam, se misturam e, muitas vezes, entram em conflito (VELHO,
1981).
A sutileza das regras não escritas, as referências do grupo e sua reprodução
são exemplos de como os indivíduos são ressocializados na organização. Novas
configurações culturais são alimentadas e acabam criando sistemas para induzir
comportamentos indispensáveis à dinâmica organizacional e, dessa forma,
substituir “a identificação com a nação e com o Estado por uma identificação com
a organização” (FREITAS, 1999, p. 97).
Neste contexto, a identidade profissional torna-se a identidade pessoal.
A linguagem prova isso: cidadão do mundo, empresa mundial, empresa global,
cultura internacional, etc. As empresas, especialmente as multinacionais, estão
desvinculadas de seus países de origem e passam, junto com seus executivos, a
seguir “um padrão internacional”. Uma cultura organizacional internacional é “algo
que parece cada vez mais possível, visto que as fronteiras deixam de ter importância
e que as grandes empresas, cada vez mais, concordam a respeito dos requisitos
essenciais para o sucesso. Nesse sentido, pode-se dizer que elas mais se parecem do
que diferem” (FREITAS, 1999, p. 99).
Após a apresentação dos elementos acima descritos, serão abordados, na
sequência deste estudo, os conceitos e dimensões sobre relações de trabalho, tendo
em vista que os mesmos possuem vínculo direto com esta temática.
3 RELAÇÕES DE TRABALHO E DIMENSÕES DE ANÁLISE
As mudanças sócio-organizacionais não devem ser observadas somente
pelos seus efeitos pontuais, e sim deve-se considerar os efeitos da interação social
humana, que reconfigura novas relações, novas perspectivas e novas formas de
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pensar. Contudo, é preciso destacar as dificuldades de isolamento de variáveis
independentes, como cultura, economia, aspectos políticos, sociais, religiosos e
tecnológicos. Estas variáveis, por sua vez, se encontram de tal modo imbricadas,
que qualquer alteração pode provocar mudanças simultâneas nas demais (FREITAS,
1999).
Neste contexto, as relações existentes entre capital e trabalho vêm sendo cada
vez mais discutidas, emergindo, assim, o conceito de relações de trabalho. Fleury
e Fischer (1992) afirmam que as relações de trabalho se originam dos vínculos
sociais de produção, constituindo uma forma particular de integração entre agentes
sociais que ocupam posições antagônicas, porém complementares: trabalhadores e
empregadores.
As relações de trabalho se constituem como um conjunto de arranjos
institucionais e informais que possibilitam a modelagem e transformação das
relações existentes entre capital e trabalho em suas diversas dimensões, considerando
a complexa formação social e econômica capitalista (NOGUEIRA, 2002).
Considerando-se que as relações de trabalho estão vinculadas ao âmbito
social, é possível afirmar que as mesmas são influenciadas por costumes, ideologias,
tradições, culturas e por valores atribuídos à categoria trabalho (NOGUEIRA,
2002).
Paralelamente, destaca-se que as modernas organizações não podem ser
muito diferentes das sociedades onde se formam. Hoje, os laços que os indivíduos
mantêm com suas empresas são mais do que simplesmente econômicos. Estes se
constituem como laços de afeto, que estão sendo cada vez mais explorados pelas
empresas. Isso nos leva a observar não somente aspectos técnicos e práticos da nova
configuração das relações de trabalho e, sim, aspectos como ética e revalorização
do humano e sua subjetividade.
Neste contexto, as relações de trabalho podem ser estabelecer em dois
planos distintos: individual e coletivo. Assim, enquanto o plano individual se
vincula aos interesses concretos de cada empregado e empregador, o plano coletivo
está relacionado aos interesses abstratos de grupos homogêneos de empregados
e empregadores (categorias). Na esfera do plano coletivo, pode-se citar, como
exemplo, os sindicatos (PINTO, 2002).
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Na sequência, destaca-se que a análise das relações de trabalho pode ocorrer
através de diferentes dimensões, uma vez que as mesmas perpassam por diversas
esferas políticas e sociais, além de sofrerem influência de múltiplos atores sociais
envolvidos, como trabalhadores, organizações, empresas, Estado e agentes com
interesses definidos em escalas globais (NOGUEIRA, 2009).
Considerando-se os arranjos formais e informais entre capital e trabalho,
destaca-se a existência de uma dinâmica baseada em conflitos advindos da estrutura
da sociedade capitalista (NOGUEIRA, 2002). Esta dinâmica, por sua vez, pode ser
representada por dimensões, conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1 – Dimensões das relações de trabalho
Fonte: Adaptada de Nogueira (2002).

Enquanto as dimensões microssocial e mesossocial abordam,
respectivamente, o ambiente interno à organização e os atores de mediação entre
trabalhadores e empregadores, as dimensões macrossocial e hipermacrossocial se
configuram como mais abrangentes.
A dimensão macrossocial está vinculada às forças políticas, sendo que as
decisões advindas das mesmas influenciam na sociedade e na econômica como um
todo. Esta dinâmica interfere no mercado de trabalho, em particular na distribuição
de renda, nos custos da força de trabalho e na regulamentação das condições de
trabalho. Por fim, destaca-se que a dimensão hipermacrossocial é diretamente
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influenciada pela globalização das economias e pela movimentação de blocos
econômicos ou empresas transnacionais (NOGUEIRA, 2002).
Ao avaliar a literatura sobre relações de trabalho, se percebe a pluralidade
de temáticas vinculadas, convergindo com a amplitude das dimensões apresentadas
na Figura 1. Neste sentido, as próximas sessões do estudo têm o objetivo de
apresentar alguns enfoques sobre relações de trabalho, bem como os principais
temas pesquisados na área.
4 ASPECTOS METOLOGÓGICOS
Após verificar, através de revisão da literatura, a amplitude e pluralidade
do tema relações de trabalho, optou-se por realizar uma meta-análise (ou revisão
sistemática) de estudos desenvolvidos na área. Guimarães e Diniz (2012) afirmam
que este tipo de pesquisa objetiva integrar resultados de pesquisas existentes,
permitindo sintetizar, de forma objetiva, a informação científica sobre um
determinado assunto. Neste contexto, Rodrigues (2002) destaca que uma metaanálise, de cunho qualitativo, busca identificar, através de determinadas categorias,
semelhanças e controvérsias em uma determinada quantidade de estudos de uma
mesma área de pesquisa. Sendo assim, este método trata-se de um processo de
descrição interpretativa, orientado por determinadas categorias teóricas.
Para o atendimento dos objetivos acima descritos, foram executadas as
etapas de pesquisa, descritas na Figura 2.
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Etapas

Ação realizada no presente estudo

Teste de relevância

Estudos atuais na área de relações de trabalho que tenham sido
publicados nos últimos cinco anos (entre 2008 e 2012).

Definição da base de
dados
Definição dos termos de
pesquisa
Levantamento de dados
Análise dos artigos

Artigos publicados nos Encontros da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD).

Apresentação
resultados

Áreas temáticas vinculadas a relações de trabalho.
Realizado através da verificação dos Anais do evento.
Os estudos foram analisados, enfocando os seguintes critérios: ano de
publicação e área temática, autores dos estudos, principais métodos de
pesquisa empregados, tipologia das empresas pesquisadas, dimensões
de relações de trabalho e temáticas vinculadas à área.

dos Conforme sessão 5 (Resultados da Pesquisa)

Figura 2 – Etapas da execução da meta-análise.
Fonte: Elaborada pelas autoras, com base em Muñoz et al. (2002).
5 RESULTADOS DA PESQUISA
Conforme mencionado, o presente estudo teve como objetivo verificar, após
revisão da literatura, quais assuntos estão sendo mais abordadas quando se enfoca
a temática de relações de trabalho. Para tanto, realizou-se a análise dos estudos
publicados, entre os anos de 2008 e 2012, nos Encontros da Associação Nacional de
Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD), que estavam vinculados
à área de relações de trabalho.
Conforme os critérios acima mencionados, os estudos publicados foram
classificados de acordo com o ano de publicação, bem como a alocação na área
temática do evento.
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Ano
2008
2009

Área Temática

Número
artigos
Relações de trabalho
29
Aproximando RT e EOR: uma (Re) Leitura 2
das Relações de Trabalho

1%

13
13
Diálogos entre Gestão de Pessoas, Relações 5

14%
14%
5%

Mudanças e Permanências nas Relações de 4
Trabalho

4%

Gestão de Pessoas, Relações de Trabalho e 7
Comportamento Organizacional

8%

Mudanças e Permanências nas Relações de 7
Trabalho

8%

Gestão de Pessoas, Relações de Trabalho e 6
Comportamento Organizacional

6%

Mudanças e Permanências nas Relações de 6
Trabalho

6%

Relações Sujeito – Trabalho – Organização

2011

2012

Total

31%
2%

Impactos das Mudanças e das Permanências 1
nas Relações de Trabalho
Relações de Trabalho e Gestão de Pessoas

2010

de Percentual

de Trabalho e Estudos Organizacionais

93

100%

Figura 3 – Levantamento de estudos vinculados às áreas que enfocam o tema
relações de trabalho.
Fonte: Elaborada pelas autoras, com base na meta-análise realizada.
Ao longo dos anos, a classificação das áreas temáticas dos EnANPADs foi
se modificando. Durante o ano de 2008, a grande área de Gestão de Pessoas possuía
apenas duas subdivisões: gestão de pessoas e relações de trabalho. Já no ano de 2009,
os artigos vinculados às relações de trabalho foram pulverizados em quatro áreas
distintas. Estes fatos justificam o maior número de estudos sobre a temática base
deste estudo, nos anos de 2008 e 2009. A partir do ano de 2011, ocorreu uma espécie
de padronização, onde os estudos de relações de trabalho foram alocados nas áreas
de “Gestão de Pessoas, Relações de Trabalho e Comportamento Organizacional” e
“Mudanças e das Permanências nas Relações de Trabalho”.
Fazendo uma análise longitudinal, pode-se observar uma queda na quantidade
de artigos na temática de relações de trabalho: 31 % dos artigos, nos últimos cinco
anos, foram publicados em 2008, contra 12% em 2012. Isso sugere uma possível
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redução no interesse pelo tema ou, uma queda na qualidade dos artigos submetidos
em comparação com as demais temáticas vinculadas a gestão pessoas. Além disso,
conforme já mencionado, houve uma mudança na forma de alocação dos artigos por
área temática. Por exemplo, no ano de 2008, o assunto “prazer e sofrimento” estava
vinculado ao tema relações no trabalho. Já no ano de 2012, artigos que abordavam
este mesmo assunto foram alocados em uma área específica, que não mencionava
as relações do trabalho como o enfoque principal.
Em relação à autoria, os 93 artigos analisados foram elaborados por 214
autores distintos. Dentro da amostra, apenas dois autores participaram de quatro
publicações (Maria Jose Tonelli e Valmiria Carolina Piccinini). Além disso,
Antonio Carvalho Neto e Sidinei Rocha de Oliveira publicaram, dentro dos estudos
analisados, três artigos. Por fim, verificou-se que 24 autores participaram de duas
publicações e 186 pesquisadores se envolveram em uma publicação apenas. Estes
resultados apontam para uma pulverização dos autores, não havendo uma hegemonia
da produção científica na área.
Quanto aos métodos de pesquisa empregados, percebeu-se a predominância
de algumas técnicas. A análise foi realizada, considerando-se três tipologias
relacionadas à pesquisa científica: sua abordagem (quantitativa ou qualitativa), seus
objetivos (pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa) e seus procedimentos
(pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, pesquisa com survey, estudo de caso,
pesquisa-ação, pesquisa etnográfica, etc.) (SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009).
Em relação à abordagem dos artigos analisados, verificou-se a seguinte
distribuição: 58% com abordagem qualitativa, 29% com abordagem quantitativa
e 13% com abordagem quantitativa e qualitativa. Neste sentido, a predominância
de estudos qualitativos pode se justificar pelo fato de que, no campo da pesquisa
social, este método proporciona a compreensão, a interpretação e a explicação de
um conjunto de acontecimentos resultantes de múltiplas interações de indivíduos.
Além disso, a pesquisa qualitativa pode abordar valores, crenças, hábitos, motivos,
atitudes e opiniões dos atores sociais. Estes elementos, embora possam passar por
análises estatísticas, se enquadram com maior adequação às análises interpretativas
e de compreensão de suas características e implicações (ALVES e AQUINO, 2012).
Quanto aos objetivos, evidenciou-se a predominância de artigos com
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caráter exploratório (32%) ou descritivo (30%), sendo que esta constatação se
baseou, exclusivamente, nas informações disponíveis sobre os tipos de métodos
descritos nos estudos avaliados. A evidência dos estudos exploratórios pode ser
explicada, tendo em vista que este tipo de abordagem ter por objetivo proporcionar
maior familiaridade com um determinado problema, através de um levantamento
bibliográfico, entrevistas com indivíduos que tiveram experiências práticas
vinculadas à realidade pesquisada e análise de exemplos, que estimulem o processo
de compreensão (GIL, 2007).
Já os estudos descritivos se vinculam ao contexto das relações de trabalho,
uma vez que possuem como objetivo a descrição das características de determinada
população, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis, sendo,
normalmente, utilizados em estudos que apresentam técnicas padronizadas de coleta
de dados e visam verificar atributos de grupos e a identificação e determinação da
natureza da relação entre variáveis (GIL, 1999).
Por fim, na análise dos aspectos metodológicos dos artigos, verificou-se a
seguinte predominância, quanto aos procedimentos de pesquisa: 53% utilizam como
técnica o estudo de caso, 18% apresentou e pesquisa com survey e 15% tratou-se de
pesquisa bibliográfica. Neste contexto, destaca-se que o estudo de caso possibilita
a verificação de como ou porque determinada situação ocorre, podendo focalizar
acontecimentos contemporâneos (YIN, 2005).
Já a pesquisa com survey possibilita obter alguma ideia das forças causadoras
de uma determinada ação e de como a mesma irá ocorrer. Além disso, através desta
técnica, é possível analisar os aspectos demográficos ou de estilo de vida, por
exemplo, através da verificação de informações relativas à idade, renda, ocupação,
situação no ciclo de vida familiar e outros fatores que sejam considerados relevantes
em um estudo (MCDANIEL e GATES, 2005). Logo, destaca-se que os métodos de
estudo de caso ou pesquisa com survey convergem com as características que, em
geral, são abordadas em estudos sobre relações de trabalho.
Na sequência, foi efetivada a análise das empresas envolvidas nas pesquisas
realizadas nos respectivos estudos abordados. Durante esta verificação, buscou
evidenciar se as organizações faziam parte do setor privado ou público. Neste sentido,
foram encontrados os seguintes resultados: 40% dos artigos não apresentavam
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esta informação, 37% dos estudos ocorreram em empresas da iniciativa privada,
15% em instituições públicas e 8% dos artigos abordaram organizações públicas e
privadas em suas pesquisas.
Em relação à atuação destas empresas, percebe-se uma pulverização entre
indústrias, comércio e prestadores de serviços. Porém, chama atenção o fato de
cinco pesquisas terem sido realizadas em instituições bancárias, sendo que é
possível encontrar justificativas nos próprios estudos. Veloso e França (2008)
afirmam que as transformações que o trabalho bancário vem sofrendo, nas últimas
décadas, têm afetado a relação que trabalhadores da área têm com sua atividade
laboral, principalmente em função da reconfiguração dos processos de trabalho e
das estratégias gerenciais das organizações do setor. Corroborando, Grisci et. al.
(2008) destacam que os trabalhadores bancários foram solicitados a apresentar
outros modos de trabalhar e de viver que incluem flexibilidade, adaptabilidade,
participação e afetividade nos relacionamentos e, também, um excesso de exposição
física. Estas modificações, por sua vez, podem ter fomentado o interesse em
realizar pesquisas neste setor em específico. Além disso, sete pesquisas se deram
a Instituições de Ensino Superior, motivadas, provavelmente, pela facilidade de
acesso dos pesquisados ao público a ser estudado.
Por fim, buscou-se realizar, quando possível, o enquadramento dos
temas destacados nos artigos pesquisados às dimensões de relações de trabalho,
apresentadas por Nogueira (2002). Nesta verificação, quatro artigos não foram
enquadrados por se tratar de revisões bibliográficas, que apresentavam uma
abordagem geral sobre o tema relações de trabalho.
Sendo assim, em relação às dimensões das relações de trabalho e principais
temas de pesquisa, verificou-se uma predominância de estudos vinculados ao
âmbito microssocial, conforme descrito na Figura 3. Nesta dimensão, apresentase, na figura, os temas que foram citados em três ou mais artigos.
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Dimensão

Percentual

Principais temas vinculados à dimensão

Número de
estudos

Hipermacrossocial
Macrossocial

0%
1%

-

0
1

Mesossocial

4%

Ação e influências sindicais

Microssocial

95%

Regulação das relações de trabalho e legislação
trabalhista
Crise no sistema sindical

1
1

Gestão participativa e relações sindicais

1

Gestão de competências e visão sindicalista

1

Comprometimento organizacional
Terceirização

16
7

Competências e gestão de competências

6

Qualidade de vida no trabalho

6

Responsabilidade social

5

Identidade social nas organizações

4

Justiça organizacional

4

Comunicação organizacional

3

Contrato psicológico no trabalho

3

Estágios

3

Flexibilidade do trabalho

3

Satisfação no trabalho

3

Figura 3 – Dimensões das relações de trabalho e temas vinculados.
Fonte: Elaborada pelas autoras, com base na meta-análise realizada.
Ao analisar os dados apresentados na Figura 3, percebe-se a baixa
expressividade de pesquisas nas dimensões hipermacrossocial, macrossocial e
mesossocial. Pode-se inferir que pesquisas nestas dimensões ocorrem em menor
número no campo da administração, por tratar de temas como sindicatos e
associações, políticas públicas e sociais, legislação social e trabalhista, relações
entre forças políticas, atuação de empresas transnacionais e arranjos dos blocos
internacionais, como OIT, ONU, FMI e OMC. Neste sentido, estas temáticas
podem ser mais abordadas em áreas como a sociologia, direito, ciências políticas e
economia, por exemplo.
Em virtude de a dimensão microssocial ser abordada em 95% dos artigos
classificados, é possível realizar algumas inferências acerca dos temas descritos na
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Figura 3 e vinculados à dimensão.
Inicialmente, destaca-se o expressivo número de artigos que abordaram o
tema comprometimento. Tal fato pode ser explicado quando se verifica a importância
do comprometimento no cenário organizacional. Bastos e Borges-Andrade (2002,
p. 33) descrevem que “o envolvimento ou comprometimento do trabalhador parece
ser elemento crucial nas novas arquiteturas organizacionais emergentes”. Este tema
também se relaciona com a criação de vantagens competitivas para a organização
(DESSLER, 1996) e com as atitudes e comportamentos dos funcionários de uma
empresa (DIAS e DEL MAESTRO FILHO, 2008). Além disso, existe a crença de
que o comprometimento afeta diretamente a performance organizacional (FIORITO
et al., 2007) e a capacidade inovadora das organizações (JAFRI, 2010).
Pode-se inferir que o tema comprometimento foi abordado de forma
significativa na amostra de estudos analisados, sobre relações de trabalho, pelo
fato de o mesmo se referir ao estado psicológico que caracteriza as relações dos
funcionários com a organização e que implica na decisão de continuar fazendo
parte da mesma (MEYER e ALLEN, 1991).
Também, percebe-se que diversos assuntos pesquisados na dimensão
microssocial estão vinculados com a manutenção dos profissionais nas empresas.
Este subsistema, da área de gestão de pessoas, possui o objetivo de fixar as pessoas
na organização, de forma motivada, eficaz e produtiva (FELICIANO et al., 2008).
Ações vinculadas à qualidade de vida no trabalho, responsabilidade social,
identidade social, justiça organizacional, comunicação, flexibilidade e satisfação
no trabalho fazem parte deste subsistema. Também pode-se destacar, neste
contexto, o modelo de gestão de competências, como uma possibilidade de trazer
vantagens competitivas para a organização, além de proporcionar possibilidades de
desenvolvimento e crescimento profissional para os indivíduos ali inseridos. Estes
aspectos, por sua vez, se tornam relevantes, à medida que existe carência de mão de
obra qualificada no mercado e as empresas acabam competindo, entre si, para atrair
e reter profissionais.
Outro mecanismo que se vincula à retenção de pessoas na organização é o
contrato psicológico, também destacado na dimensão microssocial das relações de
trabalho. Neste sentido, pode-se definir o contrato psicológico como a instituição
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de uma relação de intercâmbio entre trabalhadores e uma organização, que parte
do pressuposto de que existe um conjunto não explícito de expectativas, atuando
em diversos momentos entre os membros de uma organização e o grupo gestor
(ZANELLI e SILVA, 2008).
Em contrapartida, a violação ou ruptura do contrato psicológico poderá
enfraquecer as relações de confiança entre as partes envolvidas, influenciando
aspectos importantes para a manutenção dos profissionais na organização:
motivação, satisfação no trabalho, comprometimento e lealdade dos funcionários
com a empresa (ZANELLI e SILVA, 2008).
A dimensão microssocial também é composta por novas formas de relações
de trabalho estabelecidas com organizações formais, como a subcontratação, o
trabalho parcial e temporário, a terceirização e, até mesmo, o trabalho informal.
Neste sentido, foram evidenciados estudos, dentro dos artigos analisados, que
abordam temas como estágios e terceirização.
Cabe destacar que a terceirização é um fenômeno emergente no mercado
brasileiro, uma vez que se verifica uma quantidade expressiva de empresas que
migraram velozmente para esta possibilidade de redução da execução de atividades
pouco relevantes ao negócio. A decisão de terceirizar possui cunho estratégico e
pode proporcionar aumento da produtividade, qualidade e competitividade da
organização (ARAUJO e GARCIA, 2010).
Já o estabelecimento de relações de trabalho, por meio de estágios, pode
proporcionar ao indivíduo uma forma de inserção profissional e aumento da
empregabilidade. Segundo Silva (2008), as oportunidades do mercado de trabalho
estão se modificando constantemente, sendo que o estágio possibilita experimentar,
mesmo antes do término do curso superior, a prática de uma futura profissão e
habilidades necessárias para a inserção profissional. Paralelamente, Nascimento
(2011) destaca que as organizações iniciaram um processo de valorização dos
estágios, tendo em vista a importância do aperfeiçoamento da formação profissional,
como forma de combater o desemprego e alavancar a integração entre instituições
de ensino e organizações de trabalho.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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As constantes mudanças no mercado têm afetado a forma como indivíduos
se relacionam com as organizações. Neste contexto, a compreensão dos arranjos
formais e informais, que vinculam as pessoas aos seus ambientes de trabalho, se
configura como algo relevante, tendo em vista a pluralidade de temas vinculados às
relações de trabalho.
Diante disto, a presente meta-análise, baseada em artigos publicados na área
de gestão de pessoas, nos Encontros da Associação Nacional de Pós-Graduação
e Pesquisa em Administração (EnANPAD) nos últimos cinco anos (2008-2012)
evidenciou, como principais resultados: (i) produções acadêmicas sobre relações de
trabalho no Brasil são pulverizadas em relação à autoria, (ii) caracterizam-se pela
predominância de estudos qualitativos, de natureza exploratório-descritiva, (iii)
utilizam-se, na sua maioria, do método de estudo de caso em empresas privadas
e (iv) possuem enfoque em questões de âmbito microssocial, ou seja, questões
internas às organizações.
Porém, a ausência ou a inexpressividade de pesquisas em algumas áreas
chama atenção. Exemplo disso é o fato de apenas um artigo, dos 93 analisados,
tratar o tema relações de trabalho em empresas familiares. Considerando-se que
os vínculos familiares possuem influência na dinâmica de gestão deste tipo de
organização, torna-se relevante compreender características das relações de trabalho
neste contexto.
Além disso, evidencia-se na literatura a importância do novo planejamento do
trabalho e esquemas flexíveis, como uma forma de promover a autonomia e motivar
os funcionários (ROBBINS, 2005). Neste contexto, embora três estudos avaliados,
durante a meta-análise, tenham abordado a flexibilidade no trabalho, verificou-se
que apenas dois artigos tratavam do tema teletrabalho e um artigo abordou o tema
trabalho à distância. Percebe-se aqui uma possibilidade de aprofundamento nas
pesquisas.
Outra temática emergente e que poderia ser enfocada e vinculada às relações
de trabalho é o estudo sobre ambientes de trabalho que promovam a criatividade,
levando-se em consideração que a mesma pode auxiliar a organização a fazer
melhor uso de seus recursos, promovendo a inovação.
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Também, conforme descrito no decorrer da meta-análise, evidenciou-se
apenas 5% de estudos enfocando as dimensões hipermacrossocial, macrossocial e
mesossocial. Embora as mesmas não tratem sobre temáticas estritamente relacionadas
à área de administração (sindicatos , políticas públicas e sociais, legislação social
e trabalhista, relações entre forças políticas, atuação de empresas transnacionais
e arranjos dos blocos internacionais), considera-se relevante aprofundar estudos
sobre estas dimensões, tendo em vista que seus elementos podem influenciar,
diretamente, na maneira como a organização se relaciona com seus empregados.
Por fim, destaca-se a importância de aprofundar estudos na área de
relações de trabalho, tendo em vista que as reestruturações produtivas, o aumento
da competitividade entre organizações, a maior necessidade de flexibilidade e
inovação empresarial, entre outros fatores, influenciam diretamente a forma de
gerenciar pessoas e, consequentemente, o atendimento de resultados e objetivos da
organização.
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RESUMO
A função do gestor da atualidade vai muito além de produzir, ele participa ativamente da gestão de
sua equipe, e inclusive decide quem fará parte dela. O objetivo deste artigo é mostrar que as empresas
que adotarem esta percepção passaram a envolver seus líderes no processo de recrutamento e seleção,
amplificando a visão do líder a respeito do entrevistado, pois ninguém melhor que o gestor imediato
para colocar o colaborador certo no local de trabalho adequado. Para tanto, neste artigo utilizou-se
um estudo de caso, de caráter exploratório. Com o envolvimento do líder nesta nova concepção
de seleção e recrutamento, os resultados se apresentam de duas maneiras eficazes. A primeira gera
valores quantitativos demonstrando uma redução considerável na rotatividade consequentemente
uma diminuição de custos de contratações e demissões. A segunda se mostra de maneira intangível,
onde apresenta o crescimento geral da equipe e o aumento do nível de maturidade, formando
colaboradores motivados e proativos.
Palavras-chave: Gestor. Recrutamento. Seleção.

1 INTRODUÇÃO
Novas perspectivas acerca do desempenho humano nas organizações se
tornaram essenciais nos atuais modelos de gestão, pois o capital humano tornou-se
o grande diferencial competitivo das empresas. A necessidade de encontrar a pessoa
certa para cada posição faz com que os gestores passem a ser envolvidos no processo
de recrutamento e seleção. O líder é a pessoa mais indicada para definir o que o
colaborador irá enfrentar. Este novo processo seletivo aumenta consideravelmente
a chance de acertar na escolha e pode resultar em um melhor desempenho individual
e coletivo.
Esse trabalho foi estruturado de forma a permitir um melhor entendimento
da evolução da gestão de pessoas, que demonstra a descentralização dos Recursos
Humanos (RH) ocasionando o envolvimento dos gestores nos processos de seleção
e recrutamento, que por sua vez irão definir as pessoas que formaram a sua equipe
e a maneira de selecioná-las.
A primeira etapa deste artigo emerge para explanar quatro itens
fundamentais para o entendimento geral: i) a gestão de pessoas e a maneira como
vem se modificando perante as novas realidades fabris; ii) a teoria comportamental
buscando as motivações e perturbações que modificam o comportamento humano;
iii) o recrutamento e seleção mostrando as técnicas e ferramentas de seleção; iv) a
rotatividade condizendo a entrada e saídas de colaboradores das organizações.
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Em seguida foram realizadas as intervenções no sistema de recrutamento
e seleção de colaboradores, deixando nas mãos dos líderes a responsabilidade por
selecionar e identificar por meio de técnicas as pessoas que melhor vão se encaixar
em sua equipe. Baseando-se nos dados do antigo sistema de seleção, da percepção
do seu público interno e da análise real das condições da organização.
Funcionários satisfeitos e comprometidos resultam na redução dos
índices de absenteísmo e rotatividade e na criação de um clima favorável ao
desenvolvimento humano na organização, gerando um alto nível de maturidade
da equipe, ocasionando colaboradores proativos e motivados. O sucesso deste
processo depende do entendimento, experiência e principalmente do envolvimento
das lideranças com a sua equipe e com a busca da melhoria na gestão de pessoas.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Gestão de pessoas
Nas décadas passadas, mais precisamente na era industrial, os gestores
das empresas se preocupavam com a posição que cada trabalhador ocupava no
organograma, assim valorizando as suas limitações e focalizando o aperfeiçoamento
individual por meio de processos cada vez mais mecânicos, em que a qualidade e a
produtividade eram sinônimas de competência e habilidade, condições básicas para
o desenvolvimento profissional. Isso acontecia, pois as empresas desconheciam
a existência dos pontos fortes dos trabalhadores, que poderia compensar essas
limitações individuais e as do grupo, pois o tradicional modelo hierárquico,
autoritário e de comunicação, dificulta a identificação destas oportunidades
(FIDELIS; BANOV, 2006).
O crescimento acelerado da população que exigiu novas formas de produzir
em quantidades maiores para atender a demanda, foi um dos principais motivos
que direcionou a evolução de uma economia agrária, de trabalho em casa, para
uma economia industrial. Este crescimento ocorreu principalmente no período da
revolução industrial, o trabalhador deixou de ser responsável por todo o processo
de produção de um determinado produto, passando a fazer somente uma etapa do
produto acabado, criando assim a divisão de trabalho levando a necessidade de
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administração de pessoas no cenário organizacional (MONTANA; CHARNOV,
1999).
Na década de 30 surgi à administração de pessoal, porém era de natureza
legal, disciplinadora, punitiva e paternalista. As atribuições do chefe de pessoal
eram basicamente: burocrática e disciplinar. Assim, não havia uma preocupação
com os aspectos de integração, produtividade e bem estar dos funcionários, seu
papel era administrar papéis e não pessoas (GIL, 2001).
Nos anos 50, cria-se a necessidade de um novo profissional para gerenciar
os problemas das pessoas, devido às mudanças significativas no campo das relações
do trabalho, isto ocorreu, por meio do crescimento das indústrias (GIL, 1994).
Considerando que as pessoas passam a maior parte do seu tempo vivendo
ou trabalhando dentro de organizações. A produção de bens e serviços não pode
ser desenvolvida por pessoas que trabalham sozinhas. Quanto mais industrializada
for à sociedade, tanto mais numerosas e complexas se tornam as organizações.
Estas passam a criar um tremendo e duradouro impacto sobre as vidas e sobre
a qualidade de vida dos indivíduos. As pessoas nascem, crescem, são educadas,
trabalham e se divertem dentro das organizações, sejam quais forem seus objetivos
(CHIAVENATO, 2003).
Segundo Ribeiro (2006), o profissional de gestão de pessoas, deve dominar
o poder de diferenciar e analisar as pessoas com as quais lida diariamente, pois cada
ser humano é dotado de uma personalidade própria que o diferencia dos demais
com uma história particular, além de possuir conhecimentos, habilidades, destrezas
e capacidades, fatores absolutamente necessários à adequada gestão de recursos
organizacionais. Esse profissional tem de considerar as “pessoas como pessoas”, e
não como apenas mais um dos recursos da organização.
2.2 Teoria comportamental
Maximiano (2002) ressalta que a abordagem comportamental procura
identificar as necessidades, diferenças e atitudes das pessoas e os seus efeitos
no desempenho das organizações. A teoria comportamental prova que uma
administração eficaz depende da compreensão do trabalhador, portanto, priorizando
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as relações humanas nos negócios. Esta teoria enfatiza as pessoas, porém focando
as pessoas dentro do contexto organizacional, se opondo a teorias como a teoria das
relações humanas direcionadas somente para as pessoas. O seu objetivo é mostrar
a importância tanto das pessoas para a organização quanto da organização para as
pessoas.
A motivação humana é uma das bases da teoria comportamental, para
entender e explicar como as pessoas se comportam, o administrador precisa
conhecer e entender as necessidades humanas para conseguir este objetivo, que
seria a melhoria na qualidade de vida dentro das organizações (CHIAVENATO,
2000).
Buscando expandir o conhecimento sobre as necessidades humanas
Chiavenato (2000) e Silva (2001), explicam que a teoria das necessidades de Maslow
é uma das mais populares, que estuda sobre a motivação no estudo da administração e
do comportamento organizacional. Considera-se que as necessidades humanas estão
organizadas e dispostas em níveis hierárquicos, como se estivessem dispostas em
uma pirâmide (Figura 1), seguindo o grau de importância e que uma é consequência
da outra. A primeira trata das necessidades fisiológicas que constituem a base, que
são as necessidades de alimentação, descanso, moradia, entre outras; a segunda
necessidade é a segurança, ou seja, o indivíduo busca proteção; já a terceira são
as necessidades sociais que aparecem quando as duas primeiras são supridas. O
indivíduo neste momento busca se inserir na sociedade, aceitação no meio em que
se habita; a quarta necessidade é a da estima, em que o ser humano se vê e se avalia
envolvendo vários fatores como: a autoconfiança, a necessidade de aprovação social
e de respeito, de status, prestígio e consideração; a quinta e última necessidade é a
da auto realização que atinge o topo da pirâmide, que possui relação direta com o
auto- desenvolvimento contínuo.
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Figura 1 – Pirâmide das necessidades de Maslow
Fonte: Elaborado pelos autores.

2.3 Recrutamento e seleção
Gerenciar as entradas e saídas dos colaboradores dentro das organizações
é uma das atividades mais importantes da administração de recursos humanos.
Para que este processo funcione corretamente, as organizações precisam contratar
pessoas certas nos cargos adequados, e o mais importante, que consiga mantê-los
na organização (MILKOVICH, 2000).
Milkovich (2000) explica que o recrutamento é o processo de identificação
e atração de um grupo de candidatos, entre os quais serão escolhidos alguns para
posteriormente serem contratados para o emprego, é muito importante para a
organização atrair grupos de indivíduos qualificados e motivados para poderem
escolher seus futuros funcionários.
O processo de recrutamento é preencher os cargos ou vagas disponíveis numa
determinada empresa, onde os candidatos são capacitados para esta organização.
Os principais motivos que conduzem à contratação de mais colaboradores são os
níveis de atividade econômica, que são os seguintes: crescimento econômico, taxa
da inflação, juros, entre outros e os aspectos sociais, políticos e legais, e as causas
internas como: orçamento disponível, plano estratégico, mobilidade interna da força
de trabalho, admissões, desligamentos, transferências, promoções, afastamentos
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por motivos de saúde, aposentadorias e por último, os níveis de automatização
industrial e administrativa (CARVALHO; NASCIMENTO, 1998).
Frente a isso, é fundamental que as ferramentas de recrutamento estejam
incorporadas na estratégia de negócio da organização, principalmente pela grande
concorrência e pouca mão de obra que se apresenta no mercado. Portanto, os
processos utilizados para completar os cargos em aberto, estão sendo considerados
os mais variados instrumentos a se buscar (LIMONGI-FRANÇA; ARELLANO,
2002).
Limongi-França e Arellano (2002) aludem que a administração de recursos
humanos de uma organização pode aproveitar seus colaboradores que já fazem
parte do seu quadro (recrutamento interno), ou procurar profissionais fora dela
(recrutamento externo). O recrutamento interno é um canal aconselhável, pois a
empresa já conhece os seus funcionários e poderá mostrar interesse em promovêlos. Entretanto, poderá prejudicar o relacionamento entre eles e desmotivá-los se
não manusear as informações de maneira clara e responsável (GIL, 1994).
O recrutamento interno ocorre devido a movimentação de quadros de
pessoal da própria organização, tais como: transferência de empregados, aumento
do quadro, promoções de colaboradores, programas de desenvolvimento de recursos
humanos e planos de carreira funcional (CARVALHO; NASCIMENTO, 2004).
Carvalho e Nascimento (1998) afirmam que ao realizar o recrutamento
interno a empresa se favorece das seguintes características: proximidade, economia,
rapidez, conhecimento, promoção e aumento autoestima dos colaboradores.
Portanto apresentam algumas restrições como: insuficiência de recursos humanos
internos para cobrir as necessidades de preenchimento de vagas, dificuldades em
se conseguir a aprovação de gerentes para liberar seus funcionários para ocupar o
novo cargo e frustração por parte dos funcionários que não foram aprovados.
O recrutamento externo é outra maneira de buscar no vasto mercado de
trabalho colaboradores para o adimplemento do cargo, que poderá ser realizado de
diversas maneiras tais como: anúncios em jornais, escolas e universidades, agências
de emprego, mensagens em rádio de televisão e entre outros meios (CARVALHO;
NASCIMENTO, 2004).
Milkovich e Boudreau (2000) afirmam que este tipo de recrutamento possui
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muitos benefícios que devem ser avaliados, levando-se em conta o mercado que
a empresa está inserida. Alguns dos benefícios são os seguintes: a introdução de
novas habilidades, inovação no arranjo dos grupos de trabalho, modernização nas
atitudes e disposição do negócio. Em relação ao recrutamento que gerou candidatos
para o preenchimento de vagas, será tomada uma decisão feita pela organização,
quais deles serão adequados a ela. Este é o processo de seleção que funciona como
um filtro, determinando quais desses se tornarão colaboradores da empresa.
Segundo Gil (1994) para um recrutamento ser adequado, necessita-se realizar
critérios, que poderão ser definidos baseados no cargo para qual se deseja selecionar
as pessoas. Frente a isso, para o alcance dos objetivos organizacionais é primordial
a importância e a valorização das pessoas dentro da organização, lembrando que
a seleção de recursos humanos é considerado um dos maiores desafios desta área.
Conforme Pontes (2001) uma correta seleção de pessoal irá gerar um bom ambiente
de trabalho capaz de gerar motivação, criatividade e talentos.
Se considerado um processo eficaz, o recrutamento e seleção têm como
benefícios à adequação de potencial e a maior facilidade de negociação de metas de
desempenho. Tendo em vista o cuidado com a supervalorização da cultura interna, e
à preferência pelo recrutamento interno deve ser consolidado na política de recursos
humanos da empresa (LIMONGI-FRANÇA; ARELLANO, 2002).
2.4 Rotatividade
Fidelis e Banov (2006) acrescentam que a segurança no emprego está sendo
discutida em todos os cantos do mundo, por causa da alta taxa de desemprego nos
países. Entretanto, as organizações estão atualizando suas estruturas formais e
informais, para conseguirem sobreviver neste mercado de volátil, pois se nota que a
cada dia que passa, o tempo de trabalho das pessoas nas empresas está diminuindo
cada vez mais.
Os colaboradores das empresas atuais estão a frente de um mundo que
oferece menos permanência e previsibilidade do que existia antigamente, pois o
contrato de lealdade anteriormente existente entre funcionário e empregador não
existe mais (ROBBINS, 2002).
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As empresas estão transferindo aos seus funcionários a responsabilidade
pela sua própria carreira, fazendo com que os trabalhadores se preocupem cada
vez mais em se atualizar, buscando qualificações, adquirindo novas experiências e
habilidades para se diferenciarem perante o mercado (ROBBINS, 2002).
Para Fidelis e Banov (2006) uma grande preocupação na área de recursos
humanos quanto ao planejamento estratégico, diz respeito às demissões e às
substituições de funcionários. Com a saída e a entrada de funcionários, geram-se
custos muito altos para as empresas tais como: o custo da demissão, o estresse
gerado pela saída do trabalhador, e investimentos em recrutamento, seleção e
treinamentos para novos funcionários.
Neste sentido, Chiavenato (2002) informa que um dos problemas que anda
preocupando os grandes executivos, é a saída de recursos humanos, provocando
desligamentos de pessoal precisando ser compensados com novas admissões, para
manter o nível de recursos humanos para a operação do sistema. A rotatividade é
um dos fatores, que impacta diretamente no planejamento de recursos humanos e
de recrutamento (BOHLANDER et al., 2003).
Segundo Chiavenato (2002, p. 178) “o termo rotatividade de recursos
humanos é usado para definir a flutuação de pessoal entre uma organização e seu
ambiente, o intercâmbio de pessoas entre a organização e o ambiente é definido
pelo volume de pessoas que ingressam e saem da organização”.
Com relação ao índice de rotatividade, pode ser calculado através do fluxo
de entradas e saída de pessoal em relação ao total de recursos humanos disponíveis
na organização, dentro de um período de tempo em específico (CHIAVENATO,
2002).
Já para Lacombe (2005, p. 259) “a rotatividade de pessoal pode ser calculada
por meio do quociente resultante da divisão da soma do número de empregados
admitidos e dos que saíram em determinado período pelo número de empregados
existente no final do período”.
Para Chiavenato (2002), manter um índice de rotatividade igual a zero, não
é desejável e não ocorre diariamente, pois notaria um estado de total rigidez da
organização, e um índice muito alto também não é desejado, pois apresentaria um
estado de fluidez e entropia da organização (FIDELIS; BANOV, 2006).
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Ao acompanhar os índices de rotatividade a organização identifica, que
quando o índice é alto, o problema tende a ser da organização, índice este que
pode ser verificado por meio de pesquisas de clima organizacional, mas também o
problema pode estar ligado a situação do mercado de trabalho (PONTES, 2001).
Segundo Pontes (2001) um índice baixo de rotatividade na organização não
deverá gerar preocupação e sim somente quando aumenta, pois terá a geração de
custos tais como: custo com as novas admissões de pessoal e com os desligamentos
e treinamentos com os novos funcionários.
3 METODOLOGIA
3.1 Caracterização da Pesquisa
A pesquisa se caracteriza por ser um estudo de caso, de caráter exploratório,
buscando orientar e maximizar os conhecimentos sobre a importância do gestor no
processo de seleção, com o propósito de contribuir, de forma científica, agregando
competência a este essencial e complexo tema. Assim, será realizada a análise
dos resultados alcançados pela implantação deste processo de seleção nos setores
Pastifício/Biscoito da indústria de produtos alimentícios Tondo S.A.
A metodologia adotada para esta pesquisa apresenta um estudo de caso, que
segundo Yin (2005) trata-se de uma investigação empírica, que visa explorar um
fenômeno contemporâneo inserido em um contexto, gerando uma maior concretude
ás argumentações, onde os significados dos dados empíricos dependem do
referencial teórico, no sentido de facilitarem a aproximação prática, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão abertamente definidos,
como no caso em questão.
Para ampliar e obter um conhecimento de primeira mão sobre a realidade
empírica se utilizou de pesquisa-ação (ROESCH, 1999). O pesquisador esteve
envolvido com a implantação do processo durante dois anos e seis meses. Podendo
acompanhar todo o processo de implantação, abrindo portas para a criação de
componentes analíticos e conceituais, e também do método de implantação e de
ações de melhoria.
Segundo Cooper e Schindler (2003) e Vergara (2006), as melhores técnicas
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que se adequaram ao contexto metodológico da pesquisa foram análise documental,
observação direta e entrevistas, caracterizando a coleta de dados e informações. O
corpo de entrevistados é formado por parte do quadro de colaboradores da empresa,
diretamente envolvidos no processo em estudo (Coordenadores de produção,
Técnicos operacionais). O método utilizado para análise e interpretação dos dados,
foi a Análise de Conteúdo, pois se baseia em circunstâncias que permitem a avaliação
das comunicações e fornecem informações suplementares (BARDIN, 2004).
3.2 Estudo de caso
O estudo de caso foi elaborado baseado na empresa Tondo S/A – Orquídea
Alimentos, a qual atua, principalmente, no ramo de produtos derivados do trigo indústria alimentícia que está localizada na cidade de Caxias do Sul. Foi fundada em
17 de agosto 1953, inicialmente, com apenas com a produção farinhas. Atualmente
o portfólio da empresa é constituído por diversos produtos, farinhas, pré-misturas,
bolos, massas e biscoitos. A empresa também está presente nas cozinhas das mais
exigentes donas de casa, dos padeiros mais talentosos e nas melhores fábricas de
massas, biscoitos, pães e bolos do país. A Tondo S/A – Orquídea Alimentos concentra
unidades industriais em Bento Gonçalves e Caxias do Sul, além de dois Centros de
Distribuição, em Porto Alegre (RS) e Itajaí (SC) totalizando 480 colaboradores.
Vale ressaltar que a empresa foi o primeiro moinho do Rio Grande do Sul a
obter o Certificado ISO 9002, em 1998. Além da Certificação pelo DNV/INMETRO,
a Tondo S/A participa do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade desde
1995, e hoje é certificada pela ISO 9001:2008 e participa dos programas da BBF
(Boas Práticas de Fabricação) e APPC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de
Controle), que asseguram o desenvolvimento de produtos mais saudáveis. Com
quase 60 anos de trabalho, a empresa valoriza os mesmos princípios de seus
fundadores, aprimorando constantemente seus produtos e oferecendo aos clientes e
consumidores um atendimento diferenciado.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Análise do antigo processo de seleção e recrutamento
A arrancada na demanda dos setores de manufatura da empresa Tondo S/A,
fez com que a necessidade de mão de obra básica e especializada ascendesse no
mesmo patamar, exigindo contratações rápidas e eficazes.
A área de RH junto aos supervisores identificou as lacunas de cada setor
e selecionou em meio a muitos currículos aqueles que se encaixavam dentro
das descrições desejadas. Os currículos eram avaliados pelos supervisores e
encaminhados para que o RH fizesse a seleção e recrutamento dos que consideravam
os melhores.
Os colaboradores contratados possuíam um bom perfil profissional, baseado
em suas experiências nas empresas anteriores, cursos realizados e grau de instrução.
Este tipo de perfil nos passava segurança quanto a sua contratação, pois seria um
colaborador que traria benefícios para a empresa tanto a curto como em longo
prazo. Porém se observou que na medida em que os colaboradores contratados
ingressavam da empresa, começavam a aparecer certas divergências, que iam de
fronte ao seu perfil profissional, e da visão do colaborador em relação ao setor que
iria trabalhar.
Percebeu-se que o colaborador que estava sendo contratado para trabalhar
em um turno específico, não se encaixava no resto da equipe e muitas vezes nem
em outras equipes. A sua capacidade produtiva estava dentro do esperado, mas
no desenrolar do trabalho em equipe apresentava deficiências e dificuldades em
trabalhar com o grupo.
Com intuito de não perder o colaborador gerando rotatividade e um novo
processo de seleção, eram feitas trocas de posições, máquinas, turnos, líderes,
setores, buscando o lugar que o colaborador se sentisse parte do grupo e motivado
para trabalhar buscando os ideais da empresa. Desta maneira conseguiu-se manter
muitos dos contratados que não estavam motivados e ou haviam se desmotivado
durante o período de experiência ou nos primeiros 12 meses de empresa.
Identificou-se que a seleção não poderia mais ser realizada como vinha
acontecendo, a avaliação do currículo e do perfil profissional do colaborador era
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muito vaga, e que primeiro contato com a empresa era com a área de RH e não do
seu futuro líder ou coordenador. Assim o colaborador criava uma barreira intangível
entre as informações que lhe haviam passado na entrevista, contra as novas
informações que ele acabará de receber do seu futuro líder. Essa barreira muitas
vezes bloqueava o seu desenvolvimento e principalmente o seu relacionamento
com a sua equipe.
4.2 Introdução do gestor no processo de seleção e recrutamento

No começo de 2009 baseando-se em todas as experiências de contratações
dos três anos anteriores, criou-se um novo processo de seleção e recrutamento,
que visa selecionar por perfil comportamental e eliminar a barreira criada pela
desarmonia de informações entre a contratação e o seu trabalho real.
Visando que se o entrevistado possui o perfil comportamental dentro
do esperado, a absorção das informações, o relacionamento com a equipe e o
desenvolvimento do colaborador será mais rápido e mais duradouro. Sendo que o
primeiro contato do entrevistado com a empresa será o do seu futuro líder.
O conceito deste processo de seleção descentraliza o RH desta atividade e
direciona todo o recrutamento para o gestor da área em contratação, o coordenador
receberá os currículos que se encaixam nas descrições mínimas exigidas e vai realizar
a entrevista com todos. Não mais fazendo uma pré-seleção por perfil profissional,
pois desta maneira estará separando pessoas que podem ter um excelente perfil
comportamental e desenvolver muito bem na sua equipe.
A concepção deste processo muda a maneira do gestor visualizar o seu
entrevistado, ele não está buscando mais um colaborador para a vaga em específico,
está buscando um colaborador que dependendo das características que apresentar,
poderá se encaixar na vaga em aberto ou poderá se encaixar em outros turnos e
setores melhorando a harmonia e o equilíbrio da equipe.
O ponto alto deste tipo de seleção é avaliar as características comportamentais
minuciosamente, relacionando o perfil do entrevistado com o perfil da equipe
que quer encaixá-lo. Analisando todas as variáveis para que a entrada deste novo
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colaborador gere o resultado esperado na equipe e consequentemente no crescimento
do futuro colaborador. Selecionar buscando a pessoa certa, para o lugar certo e para
equipe certa. É primordial seguir o roteiro e as fases da seleção e recrutamento,
pois somente passando por todos os passos, os entrevistados demonstraram sua
conduta comportamental e suas características intrínsecas, assim alcançando os
níveis desejados.
Selecionando conforme perfil comportamental existe uma redução na
probabilidade de que o colaborador escolhido desista ou se desmotive por não
se adaptar a equipe, por não ter as informações claras e até mesmo por não se
relacionar bem com o líder.
4.3 Processo detalhado de seleção e recrutamento

O processo de seleção e recrutamento é a primeira ferramenta para explorar
o candidato e buscar as informações que ficam subjetivas no seu currículo. Deve-se
exclusivamente ser realizado pelo coordenador ou líder da área que abriu a vaga,
pois somente desta maneira a percepção sobre sua conduta comportamental será
visível e poderá ser avaliada.
O processo se divide em três distintas partes onde o espaço de tempo entre
elas é fundamental para a percepção do entrevistado e para fechamento da seleção.
Um local apropriado para a entrevista deve ser reservado e preparado.
1º Fase - Conhecimento do Candidato: este será o primeiro encontro entre o
líder e o futuro colaborador, todas as informações coletadas neste primeiro contato
são valiosas e devem ser anotadas. Lembrando que a entrevista procura focar o
perfil comportamental, assim suas experiências profissionais, cursos realizados e o
tempo que ficou em cada empresa, são informações secundárias. As informações
mais importantes que necessitamos saber são:
a) estrutura familiar, estrutura financeira e saúde;
b) realização de atividades extra trabalho e grau de instrução;
c) expectativas, sonhos e futuro individual e familiar;
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d) qual o ambiente de trabalho que está buscando;
e) suas experiências profissionais;
f) postura, comportamento.
Após a realização de entrevista com todos os candidatos, realiza-se a
primeira avaliação que busca separar os que demonstraram melhor estabilidade
comportamental e estrutura emocional.
2º Fase – Dinâmica em Grupo: neste encontro, junta-se os candidatos
selecionados, realiza-se uma dinâmica. A intenção é verificar o comportamento dos
entrevistados em grupo, analisar suas reações sob pressão de atividades e avaliar
a sua postura perante as perguntas da dinâmica, as respostas obtidas mostraram
claramente e interatividade de todos os candidatos. Durante a dinâmica avalia-se:
a) comportamento em grupo, postura;
b) iniciativa; interação;
c) desenvolvimento do candidato;
d) facilidade de absorção de informações.
Realizada a 2º fase, ocorre o momento de linkar as informações coletadas
nas entrevistas individuais e na dinâmica em grupo. Neste momento, o conceito do
entrevistador muda perante alguns entrevistados, pois a entrevista individual lhe
mostra apenas uma das faces, enquanto a dinâmica lhe mostra a outra. A junção das
duas fases desenha o perfil do novo colaborador, com este perfil em mãos pode-se
avaliar em qual equipe, setor e atividade o mesmo se sentirá realizado e motivado
a trabalhar.
3º Fase – Preparação para Contratação: neste último encontro, os candidatos
que foram chamados são aqueles que se encaixam perfeitamente na vaga a ser
preenchida, baseado no seu perfil comportamental. Nesta fase será explanada a vaga
para qual o candidato está sendo selecionado, tirando suas dúvidas e exemplificando
todas as suas atividades e atribuições. Após explicar as nossas expectativas a
respeito do seu trabalho individual e em equipe. Com as atribuições esclarecidas e
expectativas demonstradas, apresentar as condições salariais, benefícios, evolução
na política salarial e descontos.
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Compreendido todas estas informações indagar a seguinte pergunta ao
entrevistado: Analisando a vaga, as nossas expectativas e a condição salarial,
você quer trabalhar na nossa equipe? Colocar a responsabilidade da decisão para
o entrevistado é fundamental para a formação da sua opinião e visão deste novo
desafio.
4.4 Avaliação do processo aplicado e entrevistas
A partir da mudança para o novo processo de seleção e recrutamento, não se
obteve uma redução instantânea de rotatividade, devido ao nível de maturidade de
cada equipe. Conforme novas contratações eram realizadas as equipes começaram
a mudar seu perfil e a sua maturidade, se moldando e criando estilos próprios.
Os colaboradores que não adaptavam e esta nova maturidade automaticamente
acabavam por sair ou mudar de equipe e o novo colaborador que assumia o seu
lugar, possuí o sentimento como se já tivesse trabalhado com aquela equipe, pois o
mesmo foi selecionado especialmente para se encaixar no perfil da mesma.
Após dois anos e seis meses de aplicação deste trabalho, os resultados são
significativos. O setor possui 68 colaboradores, sendo 71% com mais de um ano
de empresa e 29% com menos de um ano, levando em consideração que este ano
o quadro aumentou em 12%. No decorrer dos seis anos deste a criação deste setor
temos os seguintes dados, foram realizadas 189 contratações, 85 desligamentos ou
45%, correspondem ao sistema antigo de seleção, enquanto 36 desligamentos ou
19% correspondem ao novo sistema de seleção. Atingindo assim uma melhoria no
sistema de seleção e recrutamento de 26%.
Os maiores valores adquiridos pelo novo sistema de recrutamento e seleção
não é a diminuição da rotatividade ou retenção dos colaboradores. E sim a maturidade
e o equilíbrio das equipes de trabalho. As equipes demonstram maior produtividade
baseada em um bom relacionamento com excelente ambiente de trabalho, formado
por colaboradores que estão motivados e se sentindo valorizados pelo trabalho que
realizam.
Segundo as entrevistas realizadas com os dois coordenadores e cinco líderes
de produção que aplicam este processo de seleção, os mesmos garantem que a
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aplicação rigorosa deste trabalho, aumenta em 90% as chances do colaborador se
adaptar a equipe e de se sentir valorizado no ambiente de trabalho. A aplicação
deste processo consegue minimizar os erros e amplificar a visão do contratante
sobre o perfil comportamental do entrevistado, assim contratando o colaborador
que se moldará ao turno, setor e máquina para qual foi designado.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como principal objetivo demonstrar a influência do
gestor no processo de seleção e recrutamento nas organizações. Em um primeiro
momento, houve a análise do atual sistema de recrutamento da empresa Tondo
S/A., bem como a verificação de suas inconsistências. Desta forma, foi possível
traçar as reais necessidades de melhoria ao atual processo. As análises realizadas
ao longo deste trabalho proporcionaram o alcance tanto do objetivo geral como dos
objetivos específicos.
A contribuição à empresa se inicia na possibilidade de colocar em prática um
sistema de seleção que foi implantado e não foi seguido, resgatando um investimento
realizado e possibilitando colher os frutos do trabalho iniciado. Aos avaliadores e
avaliados as contribuições vão muito além do processo de avaliação em si, resultam
no estreitamento da relação líder – seleção – subordinado, oportunidade de melhoria
contínua e aperfeiçoamento pessoal e profissional.
A implementação desta metodologia de seleção e recrutamento resultou
em melhorias significativas nos setores envolvidos. Partindo da redução de 26%
da rotatividade dos colaboradores selecionados pelo novo processo e da economia
gerada pelos custos de seleção, recrutamento, admissão, treinamento e demissão.
O maior ganho se dá no conhecimento adquirido pelos envolvidos na realização
do processo, além aproximar o colaborador do seu futuro líder, este recrutamento
possibilita que o gestor busque o perfil ideal para se encaixar na necessidade da
equipe, conseguindo gerar um equilíbrio entre os colaboradores. Além de amplificar
a visão do novo colaborador em relação ao seu trabalho e a sua equipe, lhe passando
mais confiança e tranquilidade sobre o seu futuro profissional.
Por fim, destacam-se as limitações deste estudo no que se refere à sua
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capacidade de generalização, visto que foi explorada apenas a realidade de uma
empresa. E dificuldade de reprodução do processo sem contar com a experiência
adquirida ao longo dos anos realizando seleção e recrutamento. Em acréscimo, são
pertinentes estudos que enfoquem a comparação entre regiões, setores, cadeias
produtivas ou até mesmo diferentes percepções entre diversos atores inseridos neste
contexto.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta um panorama de várias empresas que produzem calçados no nordeste
do Brasil, em especial as dificuldades que estas organizações têm principalmente com o absenteísmo
e com o baixo comprometimento de seus colaboradores. A pesquisa foi realizada em indústrias, que
tem sua matriz no sul e filiais no nordeste, assim como a Dal Ponte. O objetivo além de pesquisar
as dificuldades foi propor melhorias no sistema de gerenciamento e buscar uma produtividade
equivalente a alcançada na região sul. A metodologia empregada na pesquisa teve abordagem
qualitativa, com objetivo exploratório descritivo, de natureza bibliográfica e como procedimento
técnico adotou o estudo de caso, pois objetivou o exame detalhado de um caso particular. A
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conjuntura atual mostrou a emergência do conhecimento como principal ativo de uma organização,
capaz de conferir-lhe vantagem duradoura. É importante destacar que são as pessoas aquelas que
criam e utilizam o conhecimento na organização, seja por meios formais ou informais. Na medida
em que as empresas utilizam mão de obra de forma intensiva, como o caso da indústria calçadista,
em seus processos, a importância a nível operacional na construção do conhecimento cresce, pois
neste nível se encontra o conhecimento tácito.
Palavras-chave: absenteísmo; comprometimento; descentralização.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho teve como objetivo pesquisar as indústrias de calçados
instaladas no nordeste brasileiro. Principalmente, sua pouca evolução no que tange
a qualificação da mão de obra, desempenho e produtividade. Propuseram-se ações
de descentralização da unidade da empresa, levando pequenas unidades de negócios
para cidades próximas, com mais necessidade de trabalho por parte dos moradores
da cidade onde a fabrica está instalada.
A indústria calçadista nacional teve sua origem no Rio Grande do Sul, e aos
poucos se espalhou para várias regiões do Brasil, em especial o nordeste. Segundo
dados da Abicalçados (2006), existem 8.433 empresas e contribui na geração de
aproximadamente 312 mil empregos formais. A Abicalçados informa, ainda, que o
Brasil é o terceiro maior produtor mundial do mundo, atrás apenas da China e da
Índia. Atribui-se a grande concentração da produção mundial na China ao baixo
custo de mão-de-obra, fator de produção de maior relevância para esse setor devido
à natureza do seu processo.
Assim sendo, como hoje o conhecimento tornou-se capital motriz das
empresas, é necessário que estas detenham e aprimorem o capital intelectual a fim de
inovar produtos e processos. Neste momento em especial por conta da competição
com produtos importados. No caso da empresa deste estudo alguns esforços estão
sendo realizados, mas os resultados são insipientes e de forma pouco evolutiva.
Sveiby (1998) apresenta a gestão do conhecimento como à arte de gerar valor
a partir de ativos intangíveis, classificando como ativos intangíveis três grupos:
estrutura internada organização (patentes, modelos softwares...), estrutura externa
da organização ( ) e competência do funcionário. E é a partir da competência do
funcionário que iremos melhorar a competência da empresa.
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Segundo pesquisas de Davenport e Prusak (1998) identificam que os
projetos de concretização da gestão do conhecimento têm como objetivo comum a
criação de repositórios do conhecimento, o provimento de acesso e a criação de um
ambiente favorável. O artigo busca com a pesquisa em outras empresas e na própria
empresa deste estudo de caso entender por que a comunidade não está engajada no
processo desta indústria. Por que a organização é vista como “intrusa”, no meio
em que está inserida. Identificar o que faz o poder público municipal “ignorar” a
empresa. O que significa a falta de comprometimento da força de trabalho, como
será apresentado nos índices absurdos de absenteísmo diagnosticado a seguir.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. Gestão do Conhecimento com Foco no Nível Operacional
Uma das maiores contribuições da gestão do conhecimento encontra-se
na descoberta e valorização do conhecimento tácito. Entretanto, muitas vezes
é abordada valorizando os chamados profissionais do conhecimento, ou seja,
os especialistas, esquecendo a importância do conhecimento existente no nível
operacional das organizações. Stewart (2002) define que gestão do conhecimento
“é identificar o que se sabe, captar e organizar esse conhecimento e utilizá-lo de
forma que gerem retornos” em uma organização.
Barclay e Murray (1997) afirmam que na prática, a gestão do conhecimento
significa identificar e mapear os ativos intelectuais existentes na organização, a
geração de novos conhecimentos e disponibilizá-los para toda a corporação. Na
mesma linha, Davenport e Prusak (1998) propõem que a gestão do conhecimento
deve contribuir na geração, codificação, transferência e utilização do conhecimento
existente na organização. Contudo, as formas de geração do conhecimento propostas
por esses autores, constituem-se basicamente de aquisições externas.
A espiral do conhecimento caracteriza como Nonaka e Takeuchi (1997)
descrevem a conversão do conhecimento tácito e explícito. Segundo os autores, o
conhecimento vai sendo ampliado à medida que é transformado e as transformações
vão ocorrendo de forma cíclica.
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São quatro as formas de conversão, quais sejam:
a) Socialização (tácito em tácito) – é um processo de compartilhamento de
experiências, podendo acontecer até sem uso da linguagem. Sessões de
Brainstorming são exemplos de socialização do conhecimento.
b) Externalização (tácito em explícito) – consiste num processo dinâmico,
pois acontece na medida em que o conhecimento tácito torna-se
explícito, sendo utilizadas para isso metáforas, analogias, conceitos,
hipóteses ou modelos.
c) Combinação (explícito em explícito) – processo que envolve a
combinação de conjuntos diferentes de conhecimento explícito. Caso
clássico da construção científica do conhecimento.
d) Internalização (explícito em tácito) – relacionado ao “aprender
fazendo”, como no exemplo da leitura de um manual de instruções de
uma máquina antes de operá-la. Para eles, existem algumas condições
facilitadoras da criação do conhecimento na organização. Elas são
elementos da cultura e devem ser motivadas pela administração, a
saber:
e) Intenção – visão do tipo de conhecimento que deve ser desenvolvido e a
operacionalização desse conhecimento através de sua implementação.
f) Autonomia – é a liberdade para criar conhecimento, e que aumenta
a probabilidade de ocorrerem inovações e a automotivação dos
indivíduos.
g) Flutuação e Caos Criativo – são condições que estimulam a interação
entre a organização e o ambiente externo, seja pelo questionamento de
atitudes e premissas desenvolvidas ou até a criação de uma situação de
crise para aumentar a atenção das pessoas.
h) Redundância – significa a superposição intencional de informações,
para o compartilhamento de conhecimento tácito, a fixação de conceitos
e o desenvolvimento de canais de comunicação.
i) Variedade de requisitos – consiste em dar condições de acesso rápido e
flexível às informações em todos os níveis da organização.
149

Relações do Trabalho: Desafios da Educação

O treinamento tem vital importância para um total aproveitamento do
conhecimento, é fundamental saber quem vale a pena treinar e qual é o modo mais
tenaz para está capacitação. Também é importante saber se todo este processo tem
aderência com o objetivo proposto, tem que ser efetivo.
O conhecimento gerado necessita ser bem gerenciado para passar à
utilização onde se é requerido, devendo primeiramente estar codificado. Davenport
e Prusak (1998) apresentam quatro princípios, onde a codificação deve ser realizada:
a) Decidir a que objetivos o conhecimento codificado irá servir; b) Identificar o
conhecimento existente nas várias formas apropriadas para atingir tais objetivos; c)
Avaliar o conhecimento segundo a sua utilidade para a organização; d) Identificar
um meio apropriado para a codificação e distribuição.
A transferência do conhecimento ocorre nas organizações, porém de
maneira fragmentada e informal. A busca, contudo, é de um método estruturado de
transferência. Sveiby (1998) aponta duas formas de transferência do conhecimento. A
informação (método indireto), onde se utiliza a linguagem, e transmite conhecimento
explícito (palestras, e.g.), e tradição (método direto), onde há participação do
indivíduo e transmite conhecimento tácito (aprender fazendo). Como conseqüência
da codificação e transferência é realizada a utilização do conhecimento.
Desde a época de Taylor, (1856-1915), já se pensava em harmonia,
cooperação, rendimento, desenvolvimento e eficiência do homem no trabalho, já
se percebia o quanto se perdia com a ausência destes fatores numa organização,
portanto é necessário identificar as causas desta ausência, uma vez que elas podem
ser o motivo do nível alto de absenteísmo e rotatividade de uma empresa.
Com o plano de incentivo salarial, Taylor procurava conciliar os
interesses da empresa em obter um custo de produção cada vez mais reduzido e
conseqüentemente, maior produtividade e maior rendimento, com os interesses dos
operários em obter salários mais elevados. Essa identidade de interesses de patrões
e empregados quanto à participação nos ganhos proporcionados pela administração
científica levou Taylor a julgar que o que era bom para a empresa (eficiência = maior
lucro) era igualmente bom para os empregados (maior produção = maior salário).
De acordo com Taylor (1856-1915), muitas vezes as causas da desmotivação
do funcionário poderia estar ligado aos planos de incentivos da empresa, não
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apenas salariais, mas incentivos gerais que levem o funcionário a trabalhar com
alegria, com motivação, não utilizando seu tempo manipulando maneiras de faltar e
levar atestados médicos, muitas vezes mentirosos. Os encarregados e líderes devem
estar bem atentos a tudo e a todos, muitas vezes a liderança pode ser a causa dos
problemas, em vez de ser a solução, é necessário então, montar objetivos e metas a
eles para que se possa melhorar e entender o que está acontecendo e verificar onde
está o problema.
Na verdade, a segurança no emprego e o comprometimento do funcionário
caminham lado a lado (GARY, 1996, p.115).
Maslow dividiu a sua hierarquia de necessidades em cinco categorias: a)
Necessidade fisiológica, como fome e sede; b) Necessidades de segurança, como
a tranquilidade; c) A necessidade de aplicação, como o amor e a afeição; d) As
necessidades de respeito, como o status; e) A necessidade de “individualização”,
como a autorealização (MERRELL, 1977, p.80). Maslow (1908-1970) deixa claro
nas definições de suas teorias que quando uma necessidade está satisfeita o ser
humano já está pensando na satisfação de outra, então, cria-se uma cadeia onde
sempre estamos procurando a satisfação de necessidades.
O moral elevado desenvolve a colaboração, portanto, ela se apóia em uma
base psicológica onde predomina o desejo de pertencer e a satisfação de trabalhar
em grupo. Por outro lado, o moral baixo é acompanhado por uma atitude de
desinteresse, negação, rejeição, pessimismo e apatia com relação ao trabalho e
geralmente trazendo problemas de supervisão e de disciplina. Assim, o moral é uma
consequência do grau de satisfação das necessidades individuais.
A motivação, que tem papel fundamental para aglutinar todos os recursos
humanos da empresa, é de responsabilidade de todos. As pessoas que tem cargo
gerencial dentro das empresas tem papel fundamental na arte de motivar pessoas, e
tem necessariamente que estar preparadas para está importante função.
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3. MÉTODO DE PESQUISA
3.1. Caracterização do Ambiente de Pesquisa
Serviram como campo de aplicação do instrumento de pesquisa as seguintes
empresas: Calçados Azaléia Nordeste S/A, Calçados Malu Bahia Ltda., Calçados
Bibi Nordeste Ltda., Bison Indústria de Calçados Ltda. (Via Uno), Pegada Calçados
do Nordeste, Dilly Calçados Ltda., Paquetá Esportes Ltda., Calçados Andrezza, Dal
Ponte Calçados do Nordeste Ltda. Todas sediadas no Estado da Bahia e do ramo
calçadista.
Com a instalação da unidade fabril destas empresas no nordeste e a falta
de mão-de-obra operacional especializada, estas organizações negligenciaram
alguns fatores importantes num primeiro momento. Faltou um programa forte de
treinamento e de capacitação. Não seria possível ter o conhecimento tácito nas
pessoas, mas poderia haver uma melhor sinergia entre a matriz e filial. Portanto
a falta de comprometimento que hora acontece se deu por um treinamento pouco
eficaz.
Para o objeto de estudo, é preciso tomar ações de desenvolvimento de
líderes locais, para poder comprometer mais a comunidade com a empresa. Hoje
toda a liderança e coordenação são importadas do sul, e estas lideranças também
não foram suficientemente treinadas para comprometer a força de trabalho. O
absenteísmo é elevado por que falta ambição e a falta de perspectiva de melhor
colocação das pessoas na empresa. A falta da cultura de produção, ter metas a
cumprir e estar focado no trabalho, também são fatores que contribuem para os
problemas encontrados.
A descentralização do processo produtivo, que se propõe, tem como objetivo
modificar os rumos tomados quando da instalação da fábrica em Santo Antonio de
Jesus. Em um primeiro momento se fará a transferência da costura para um município
a 85 km de distancia, Muritiba (BA), com foco na capacitação prévia, de líderes
locais, com treinamento na matriz, intensificando o conhecimento fino do processo,
procurara ao máximo transferir o conhecimento tácito das pessoas, sempre com
pessoas da própria localidade, e fazer ver que é possível formar lideranças locais. É
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importante e urgente a transformação do conhecimento tácito em explicito.
O absenteísmo é um ponto forte a ser trabalhado na empresa, portanto
considera-se fundamental um estudo mais aprofundado sobre o assunto, é um
trabalho que deverá ser desenvolvido com todas as áreas relacionadas com a
produção. Além da literatura existente nesta área, é de fundamental importância que
se faça uma pesquisa com a comunidade onde a empresa está inserida e procurar
saber mais sobre a cultura local e as diferenças de uma região para outra de uma
cultura para outra.
A pesquisa e o presente trabalho buscam compreender qual o entendimento
das empresas do nordeste do Brasil, especialmente no ramo calçadista, quanto ao
absenteísmo e tudo o que está envolvido com este tema. A pesquisa é fundamental
para entender como estão os índices de outras empresas com a mesma atividade
econômica, e como estes índices estão influenciando a tomada de decisão das
empresas.
Os objetivos foram comparar o absenteísmo de outras empresas calçadistas
instaladas no Estado da Bahia com os da empresa Dal Ponte; estabelecer contato com
estratégias para redução dos níveis de absenteísmo; traçar parâmetros comparativos
entre diferentes perfis econômicos de cada município onde as empresas pesquisadas
encontram-se instaladas; validar formas de atenuar a falta de comprometimento dos
colaboradores e comunidade com a empresa.
A pesquisa realizada tem uma abordagem qualitativa, envolvendo a obtenção
de dados descritivos pelo contato direto do pesquisador com a situação em estudo.
Quanto aos fins, é classificada como descritiva e exploratória, e quando aos meios,
é bibliográfica, de campo e estudo de caso, pois objetivou o exame detalhado de um
caso particular (LAKATOS; MARCONI, 2001; GODOY, 1995).
Foi desenvolvido um questionário com seis questões descritivas, com
perguntas fechadas e abertas, autoaplicável, as quais, em sua primeira parte
caracterizavam a empresa quanto ao seu perfil e sua relação sociocultural com a
comunidade onde está inserida. A segunda parte questionava o absenteísmo e que
estratégias foram adotadas para sua redução na empresa pesquisada.
Os critérios de inclusão das empresas que participaram da pesquisa foram:
afinidade econômica com o ramo calçadista, número de funcionários, posição
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geográfica que ocupa. Em um primeiro momento, realizou-se um contato telefônico
prévio com Supervisor do Departamento de Recursos Humanos de cada empresa,
sete questionários foram respondidos no período de 01 a 30 de maio de 2009.
4. RESULTADOS
A figura 1 descreve as informações das empresas pesquisadas.
Calçados Azaléia Nordeste S/A
Fábrica conta com 5.462 colaboradores.
Instalada em Itapetinga (SP) desde março de 1997
Índice de Absenteísmo: 1,9% a 2,5%.
Ações Preventivas e de Redução do Absenteísmo:
Clinica Médica de atendimento ao colaborador e
familiares, políticas disciplinares rígidas e atuantes,
avaliação médica de retorno para colaboradores que
se afastaram das atividades laborais por mais de dois
dias, supervisor de produção realiza uma entrevista
de retorno antes de o colaborador retornar as suas
atividades laborais, para justificar sua ausência.
Observações do gestor de RH: As políticas de
capacitação quando da instalação da fabrica foram
bem elaboradas e o investimento em capacitação e
treinamento foram bem aceitas pela alta Direção. A
empresa não poupou recursos para este fim.
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Calçados Malu Bahia Ltda.
Empresa conta com 480 colaboradores.
Instalada em Alagoinhas (BA) desde
2006.
Índice de Absenteísmo: 4,5%
Observações do gestor de RH: A imagem
negativa que a comunidade tem do
segmento, a inexperiência e falta de
conhecimento sobre processos industriais
calçadistas, idade e maturidade dos
colaboradores, são causas do elevado
absenteísmo.
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Calçados Bibi Nordeste Ltda.
Empresa conta com 866 colaboradores.
Instalada em Cruz das Almas (BA) desde agosto 1998.
Índice de Absenteísmo: 3,6%.
Ações Preventivas e de Redução do Absenteísmo:
projetos motivacionais de incentivo a eficiência com
bônus em dinheiro e descontos por faltas, atestados
e atrasos; exigência do CID nos atestados médicos;
entrevista de retorno ao trabalho em casos de atestado
com prazos superiores há três dias; investimento em
treinamentos com ênfase em gestão de pessoas e
liderança; promoções internas; projeto de capacitação
interna de colaboradores.
Observações do gestor de RH: a capacitação dos
supervisores para gerir pessoas, com treinamentos
constantes são essenciais para otimização do clima e
fortalecimento da cultura organizacional. Faltou esta
capacitação nas lideranças. O setor calçadista causa
desconforto na comunidade, por pensarem que os
produtos químicos usados na sua fabricação causam
lesões aos indivíduos. Forte dificuldade na utilização
de EPIS.

Pegada Calçados do Nordeste
N° de Colaboradores: 600
Ano de Instalação em Ruy Barbosa (BA): 2004
Índice de Absenteísmo: 2%
Ações Preventivas e de Redução do Absenteísmo:
funcionários que faltam ou apresentam atestados são
desligados, passaram a contratar mais mão de obra
masculina (problemas com afastamento por gravidez),
está desligando 25 funcionários para manutenção da
disciplina, normalmente faz duas paradas no ano, este
ano não pretende parar em Junho.
Observações do gestor de RH: Nunca foi visitada
pelo Ministério do Trabalho e somente uma vez pelo
Sindicato (acredita que pela distância).

Bison Indústria de Calçados Ltda. (Via
Uno)
Conta com 700 colaboradores.
Ano de Instalação na cidade de Serrinha
(BA): 2004.
Índice Absenteísmo: 2,5%
Ações Preventivas e de Redução
do Absenteísmo: serviços médicos
disponíveis em dois horários (início da
manhã e início da tarde) para atendimento
aos colaboradores; nos atestados médicos
são exigidos CID e são validados pelos
médicos do trabalho; relógios pontos são
programados para não aceitarem batidas
de colaboradores atrasados e que faltaram
no dia anterior; entrevista investigativa
realizada pelo supervisor direto sobre
motivo da ausência antes do início das
atividades laborais; ações disciplinares
rígidas.
Observações do gestor de RH: as medidas
preventivas são favorecidas pela fraca
atuação do sindicato e os métodos de
controle não resolvem o problema, apenas
encobrem as consequências.
Dilly Calçados Ltda.
N° de Colaboradores: 2000 colaboradores
Ano de Instalação em Santo Estevão
(BA): 2004
Índice de Absenteísmo: 4%
Ações Preventivas e de Redução do
Absenteísmo: liderança acompanha
diretamente o absentismo com relatórios e
ações; reuniões mensais com premiações
(cestas básicas, bicicletas, terreno
e materiais para construção); ações
disciplinares; ações educativas; QVT e
segurança do trabalho; clínica médica
com ortopedista, ginecologista e dentista.
Do gestor de RH: Pouco comprometimento
da comunidade com a empresa, quando da
instalação da fabrica faltou esclarecimento
de regras. Pessoas se ausentam para
trabalhar na safra do fumo.
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Paquetá Esportes Ltda.
N° de Colaboradores: 1200 colaboradores
Ano de Instalação em Ipirá (BA): 2004
Índice de Absenteísmo: 2%.
Ações Preventivas e de Redução do Absenteísmo:
duas especialidades Médicas para atendimento aos
colaboradores (Medicina do Trabalho e Clínica
Geral); enfermeiro em tempo integral no préatendimento; faltas devem ser justificadas no RH
antes das atividades laborais; Comitê de Ergonomia
e Fisioterapeuta efetiva no quadro funcional; relatório
semanal de absentismo com classificação dos
principais motivos; resistência a atuação do Sindicato
através de contestações, reclamatórias e etc.
Do gestor de RH: Não respondeu este questionamento.
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Calçados Andrezza
Possui 480 colaboradores.
Ano de Instalação em Castro Alves (BA):
Abril 2004
Índice de Absenteísmo: Estimado em 2%
Ações Preventivas e de Redução do
Absenteísmo: reuniões no inicio do
mês para feedback sobre o processo
de produção e para valorização dos
colaboradores individualmente; em caso
de falta do colaborador seu supervisor
faz uma entrevista inicial para obter
informações sobre a falta e, caso
necessário, faz o “enquadre” se a mesma
ocorrer sem justificativa, com o objetivo
de formar o comportamento profissional;
supervisores acompanham a motivação
dos colaboradores, buscando sempre
entender os motivos pessoais de cada um;
promoção interna e formação técnica de
auxiliares de produção.
Do gestor de RH: Não respondeu ao
questionamento.
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Dal Ponte Calçados do Nordeste S/A
N° de Colaboradores: 748
Ano de Instalação em Santo Antonio de Jesus (BA):
2003
Índice de Absenteísmo: 4,8%.
Motivos do absenteísmo: concorrência mão obra com
serviços (a maioria da grande massa trabalhadora
considera como trabalho ideal ter um emprego no
comércio ou serviço público); cidade focada fortemente
no comércio possui o título de comércio mais barato
da Bahia; expectativas da indústria calçadista não
aderente aos propósitos dos profissionais (jovens,
ensino médio completo) desejam oportunidades
imediatas, desinteresse pela carreira na empresa;
muitas oportunidades na área de serviços como:
moto boy, comércio ambulante, transporte e serviços
ocasionais; comunidade não percebe a contribuição
social da empresa, entende como indústria de ocasião
que explora mão de obra e incentivos locais, o que
dificulta seleção de profissionais especializados;
ambientes fabris desconhecidos pelos profissionais
permanecem por período suficiente apenas para
encontrar outra oportunidade; classe médica local
tem visão equivocada do processo produtivo,
contaminando-se pela visão da comunidade em
geral, visão de trabalho que causa danos a saúde do
trabalhador; histórico de formação das lideranças em
organizações de estilo controladoras.

Figura 1 – Apresentação das empresas pesquisadas
Fonte: Dal Ponte (2006 a 2008).
Dentro deste estudo, o absenteísmo é um dos fatores preocupantes. O
resultado projetado é a redução do absenteísmo para 2% nos próximos seis meses
a contar de primeiro de agosto de 2009, e para os próximos 12 meses o percentual
deverá alcançar 1% que são níveis de aceitação dentro do ramo e também dentro
dos resultados econômicos previstos.
Neste sentido, a propostas para redução do absenteísmo observam:
• Projeto Ergonomia: Comitê de Ergonomia; Ginástica Laboral;
• Encontros educativos com líderes e supervisores; Grupo de Fisioterapia
• Grupo de Pilates.
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• Supervisão e Liderança (Profissionais Controladores X Profissionais
Motivadores);
• Promoção Interna-Seleção e Promoção Interna para cargos e funções de
liderança e administrativas.
• Projetos para a Capacitação dos Promovidos.
• Eventos e Endomarketing - no dia do pagamento, no horário do
almoço, os colaboradores talentosos poderão cantar para seus colegas
e/ou assistem DVDs musicais. Dias Comemorativos (Páscoa, Dias da
Mulher, Trabalhador, Mães etc.)
• Campanha de Incentivo a Eficiência- serão sorteados brindes para
todos os colaboradores que alcançaram as metas estabelecidas, e que
não tiveram faltas, atestados, afastamentos previdenciários, atrasos ou
saídas durante o expediente superior á 30 minutos.
• Atendimento Médico:
• Médico do Trabalho de Segunda a Quinta pela manhã.
• Atendimento Ambulatorial integral será realizado pelo profissional de
enfermagem.
• Marcação de Exames e Consultas, mesmo quando são particulares
e não financiadas pela empresa: Descontos em Clínicas; Consultas
com Ortopedistas; Exames Ginecológicos na Empresa; Campanha de
Vacinação na Empresa.
• Ações Disciplinares - em caso de faltas não justificadas os
colaboradores serão advertidos por escrito e faremos uma reformulação
das regras disciplinares e conscientização sobre a demissão por justa
causa.
• Alternância de Função - os colaboradores serão incentivados a realizar
alternância de função durante o dia de trabalho. No final da jornada eles
assinam
•
uma ficha informando quais foram as atividades realizadas.
• Entrevista de Desligamento - o objetivo é, a princípio, dar apoio ao excolaborador (em caso de demissão) e colher o máximo de informações
e/ou impressões que ele leva da empresa, problemas percebidos,
158

Gestão

sentimentos, contribuindo, assim, para o processo de melhoria da
organização.
Nas Tabelas 1, 2 e 3 seguem os resultados obtidos em entrevistas sobre
desligamento, resultados obtidos em pesquisa interna e propostas de melhoria.
Tabela 1 - Resultados obtidos em entrevistas de desligamento – Junho –
2009
INDICADORES
Processo Seletivo
Integração
Adaptação a Empresa
Adaptação ao Trabalho
Canais de Comunicação
Ações de reconhecimento
Transporte
Alimentação
Atendimento
médico
interno

Ótimo
41,6%
75%
25%
29,16%
62,5%
36,66%
20,83%
-----37,5%

Muito bom Bom
50%
25%
41,6%
16,66%
16,66%
22,5 %
20,83%
29,16%
25%

4,16%
-----16,66%
41,6%
16,66%
16,66 %
12,5%
12,7%
20,83%

Regular
4,24%
----8,33%
8,33%
4,18%
4,16%
16,66%
25%
4,16%

Ruim

Não

------------8,41%
4,25%
----20,02
----29,16%
8,33%

Opinou
-------------------------------29,18%
4,16%
4,16%

Fonte: Dal Ponte (2006 a 2008).
Tabela 2 - Resultados obtidos em pesquisa interna – Julho– 2009
INDICADORES
Relacionamento c/ Supervisor
Relacionamento c/ Colegas
Comunicação no setor
Imagem da Empresa

ÓTIMO MUITO BOM
BOM

REGULAR

42,5%
69,16%
50,83%
25%

8,33%
8,33%
4,16%
14,16%

Fonte: Dal Ponte (2006 a 2008).

16,66%
18,33%
20,83%
20,5%

18,33%
4,16%
14,16%
18,33%

RUIM

Não
Opinou

14,16%
-------------------

---------------------------
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Tabela 3 - Propostas de melhorias
Ação

Indicador de
Controle

Situação
Atual

Bloquear Relógio Ponto após as ausências. Entrevistas
Investigativas antes do retorno ao trabalho para verificar e
analisar as razões das faltas seja elas por doença (atestado)
e/ou sem justificativa.
Criar uma nova entrevista de desligamento,
complementando os dados para obter maiores informações
sobre o tempo de trabalho do colaborador na empresa e os
motivos que o levaram a faltar e sair.
Desenvolver uma nova política de remuneração, levando
em consideração tempo de trabalho e comprometimento.
Recompensar os funcionários assíduos, através de
campanhas motivacionais premiando com cestas básicas
e através de elogios públicos.
Relacionar a falta com a causa e realizar um relatório
semanal com os principais motivos, a fim de criar planos
de ações preventivos.

Supervisor
Imediato e
Recursos
Humanos
Recursos
Humanos

Não existe
Formalmente
Estabelecida

Chefia imediata, Não existe
Recursos.
Formalmente
Humanos e
Estabelecida
Diretoria

Chefe imediato
e
Recursos
Humanos
Desenvolver uma política de disciplina normativa e de Recursos
controle de faltas. As sanções disciplinares em caso de Humanos
faltas sem justificativas devem ser registradas.

Fonte: Dal Ponte (2009).

Já existe
Formalmente
Estabelecida

Não existe
Formalmente
Estabelecida
Não existe
Formalmente
Estabelecida

Com tudo o que está acontecendo na empresa, propõe-se uma melhor
avaliação das lideranças, talvez através dos próprios funcionários, para isso o RH
deverá montar uma pesquisa ou entrevista informal com perguntas sucintas sobre
a liderança, e com perguntas onde se perceba o que realmente o funcionário está
pensando sobre a empresa, sobre o seu trabalho e o seu dia a dia.
É necessário criar maneiras de tornar o funcionário mais participativo,
principalmente no “chão de fábrica”, além disso, as pessoas que estão diretamente
ligadas à produção é que podem ter idéias excelentes de mudanças lucrativas.
O RH deve atuar como agente facilitador para que mudanças aconteçam,
tendo clareza dos objetivos e estratégias da organização, assegurando a preservação
dos valores da empresa, e visando a geração de capital intelectual. A atuação do
profissional de R.H. deverá trazer resultados positivos. Para isto é necessário que
a política de R.H. esteja integrada ao planejamento estratégico da organização,
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facilitando as relações interpessoais, buscando e aplicando soluções rápidas,
comprometimento e envolvimento de todos, com isto a práticas organizacionais
passam a ter significado dentro e fora da organização, modelando o comportamento
do funcionário e diferenciando a empresa na visão de seus clientes.
Sobre descentralização, observa-se que a unidade de Santo Antônio de Jesus
necessita urgentemente reduzir o seu quadro de funcionário, as pessoas estão em um
ciclo vicioso. Como a empresa não tem aderência na comunidade ela está preparando
a transferência de algumas atividades para outros municípios como Muritiba (BA),
que possui uma população 33.779 hab., distante 114 km de Salvador. Sua base
econômica é a agricultura, com a produção de mandioca, fumo, laranja e limão.
O PIB é de R$ 61 milhões e a estrutura setorial está distribuída da seguinte forma:
21,06% para agropecuária, 19,58% para indústria e 59,36% para serviços e conta
com total apoio da prefeitura local, onde as pessoas não têm atividade industrial. O
projeto buscará fazer treinamento de líderes locais para que as funções operacionais
sejam bem entendidas, não se pode ter uma conotação de exploração, mas é preciso
ter resultados das tarefas realizadas. O treinamento será de forma muito intensivo.
A prefeitura fará convenio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), que dará todo o aporte para este fim. A empresa disponibilizará local e
máquinas para este treinamento. Como a atividade será de costura e a exigência é
de muitas horas de trabalhos a empresa realizará, através dos seus monitores este
acompanhamento. As pessoas somente serão admitidas quando completarem horas
necessárias para tal ( cerca de 220 horas), depois, a entrevista de admissão, e por
fim o ingresso na fábrica.
O próximo passo será a transferência da montagem do calçado cimentado
para Ubaíra (BA), cidade que fica a 108 km da base, nas mesmas condições das
citadas acima. A proposta será levar alguns processos para (unidades de negócios),
para outras localidades que tenha mais necessidade de trabalho, e que o município
também abrace a idéia.
Cabe ressaltar que as empresas só se instalam no nordeste pelo incentivo
fiscal, que é um tributo estadual, portanto o ganho do município se dá pela
empregabilidade dos municípios, mas como a política é forte no estado, não se tem
essa conotação, e como o estado é o captador das empresas o município pouco ou
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nada se envolve.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa apontou que as empresas pesquisadas apresentam problemas
semelhantes aos encontrados na empresa objeto alvo deste estudo. Foi possível
identificar que esta análise e o projeto de melhoria têm muito a enquadrar a empresa
dentro de suas necessidades. Identificou - se que a produção precisa estar mais
envolvida com todo este processo, assim como RH terá necessariamente de ter um
comprometimento maior com a produção. Tudo o que foi abordado na pesquisa
já foi ou está sendo discutido com todos os setores da empresa inclusive com a
direção.
As atividades de gestão do conhecimento são firmadas na valorização do
individuo e da coletividade dos funcionários, contemplando aspectos profissionais,
pessoais e lúdicos a partir da socialização das pessoas, sejam funcionários parentes
e sociedade. O reconhecimento e a meritocracia deverão ser elementos importantes
e usuais na empresa, o que colabora para o incentivo e o aperfeiçoamento e ao
conseqüente movimento de geração do conhecimento.
Atualmente, muito se fala em gestão do conhecimento, em comprometimento
em ser cada vez mais pró-ativo, porém capacitar pessoas para atividades técnicas
e operacionais e comprometer estas pessoas é uma tarefa árdua. Por este motivo
a empresa precisa se capacitar mais, também se necessário buscar serviço de
organizações especializadas para que possam desenvolver estes profissionais. A
hipótese aqui levantada é que se a indústria investe na capacitação de pessoas, ela
eleva seus índices de qualidade e produtividade consequentemente, aumenta sua
lucratividade.
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RESUMO
Este artigo trata do assédio moral e sofrimento no trabalho, caracterizando-se por uma pesquisa
exploratória, bibliográfica e qualitativa, a partir de relatos de trabalhadores. Tem por objetivo
compreender as formas sutis de assédio moral nas organizações a partir do sofrimento do trabalhador,
possibilitando a identificação de como ele acontece, quais são algumas das suas consequências
para o trabalhador proporcionando uma reflexão acerca do entendimento do assédio moral para
as práticas da psicologia organizacional. Os resultados obtidos na pesquisa revelam que o assédio
moral no trabalho pode causar o sofrimento psíquico explicitado em medo, desprazer, sentimentos
de inutilidade, isolamento e até mesmo a morte por suicídio.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Assédio Moral; Sofrimento.

1 INTRODUÇÃO
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Este trabalho apresenta uma análise realizada com objetivo de compreender
as formas sutis de assédio moral nas organizações e como estas podem causar o
sofrimento do trabalhador. Para tanto, foram analisados relatos de trabalhadores,
obtidos em obras de Margarida Barreto, principal referência brasileira nos estudos
sobre o tema, que, longo de suas publicações, retrata práticas de assédio moral em
organizações.
A análise levou em consideração o trabalho, como forma de relação social
e de constituição do sujeito, e logo, a sua relação com o seu trabalho; as mudanças
nas formas de gestão advindas também das modificações no mundo no trabalho,
como a globalização e a tecnologia; e as consequências para os trabalhadores que
foram vítimas de práticas de assédio moral. Assim, a compreensão da violência
que se instaura nas organizações e nas relações de trabalho, perpassa os fenômenos
percebíveis no individual ou psicológico dos trabalhadores, mas está ligada também
aos fatores que a fragmentam e a ocultam (BARRETO, 2011).
A violência, relacionada às práticas de assédio moral, pode ser compreendida
também como uma consequência para os que dela usufruem, faz com que todo
o enredo seja reconstituído e compreendido através de uma visão sistêmica. Não
se tratam de fenômenos isolados, mas sim de uma rede que atua em forma de
engrenagem. Dessa forma, a análise proposta neste trabalho atua no entorno de
todas essas relações de trabalho e das suas consequências, tanto para o trabalho
como para o trabalhador, de forma que possa contribuir para a compreensão do
assédio moral nas organizações a no sofrimento do trabalho.
Assim também, a compreensão do sofrimento do trabalhador é entendida
como uma consequência que tem raízes próprias em cada indivíduo como também
nos processos que envolvem o mundo do trabalho. Por tal característica, o seu
sofrimento pode ser evidenciado de forma integral.
A escolha do tema se deu a partir do impacto que o sofrimento do trabalhador
tem em todos os aspectos da sua vida, transcendendo o universo das organizações.
As formas como o assédio moral de apresenta também reforçam a relevância para
o estudo do tema proposto.
O problema de pesquisa busca identificar as formas sutis de assédio moral
nas organizações a partir do sofrimento do trabalhador. Assim, é desejado relacionar
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também o papel dos psicólogos dentro das organizações em relação ao assédio
moral para que este seja feito de forma integral, promovendo o conhecimento, a
orientação e o apoio para a gestão e para os trabalhadores. Para atender a estes
objetivos, o método escolhido para esta análise foi a análise de conteúdo, por
permitir que sejam feitas inferências nos relatos de forma que a sua compreensão
extrapole as suas palavras.
Para elaboração deste trabalho, a análise se deu a partir de relatos de
trabalhadores que passaram por práticas de assédio moral e resultou na criação
de categorias que emergiram a partir dos elementos que mais se destacaram nos
relatos, ou seja, os conteúdos que se tornaram mais latentes e comuns entre eles. O
artigo encerra sistematizando as reflexões propostas nos objetivos iniciais.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O trabalho, conforme trazido por Dejours (2004) é um agente mobilizador
da personalidade do sujeito e uma forma de relação social e por isso precisa ser
compreendido levando-se em consideração tal amplitude, que vai desde a vivência
prática do trabalho nas organizações, até a vida do sujeito como um todo. Segundo
Merlo et al. (2003), mesmo na contemporaneidade com todas as mudanças ocorridas
com o passar do tempo, e que permanecem em constante modificação, o trabalho
continua sendo um agente primordial para a constituição do sujeito e dos modos de
existência e subjetivação. O conceito é compartilhado também por Ramos e Galia
(2012) que afirmam que o trabalho jamais poderá ser considerado como mero fator
produtivo, uma vez que ele é fonte de realização material, moral e espiritual para o
trabalhador.
Dejours (1999 a apud MARTINS, 2010) também mencionou que o trabalho
pode ser considerado como uma forma de construção do sujeito, partindo do
pressuposto que o trabalho exerce a função estruturante no sujeito trabalhador, ele
pode ser comparado à “espinha dorsal” que tem como função servir de sustento
para o corpo, tornando possível pensar no contraponto existente quando há o
adoecimento dessa “espinha dorsal”.
Esta reflexão, assim como as noções acerca das mudanças no mundo do
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trabalho, são essenciais para que possamos, no desenvolvimento desta pesquisa,
compreender de forma integral o sofrimento vivido pelo trabalhador. As
transformações ocorridas com o passar do tempo estão frequentemente relacionadas
às novas formas de gestão, evolução, tecnologia, dentre outros fatores. Dejours
(2005) mencionou que essas transformações podem servir como uma vitrine para
ocultar o sofrimento, mas ele permanece nos trabalhadores. Segundo Soares (2011)
essas transformações tem fragilizado o trabalhador a tal ponto que não é possível
haver o equilíbrio entre o amor e o trabalho. Isso contribui também para o surgimento
de novas formas de gestão. Destaca-se aqui, as que são consequentes do sofrimento
do trabalhador advindas do assédio moral.
Diz-se que o assédio moral no trabalho, embora talvez não configurado
como tal, existe desde que o próprio trabalho existe. Segundo Hirigoyen (2011)
isso se deve ao fato de que somente no início da primeira década do século XXI o
assédio moral no trabalho foi identificado como um agente causador de sofrimento.
Por definição, o assédio moral é configurado como:
Toda e qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à
personalidade, à dignidade ou à interação física ou psíquica de uma
pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho.
(HIRIGOYEN, 2011, p.65).

Heloani (2004) corrobora com este posicionamento assinalando que o
assédio moral é uma forma de tornar fragilizado alguém que por algum motivo
cause ameaça para o agressor e que por isso tende a torná-lo passivo diante do
abuso do poder.
A partir deste entendimento do assédio moral pode-se pensar também no
perfil do agressor contribuindo para a compreensão global deste fenômeno. Referese ao que Heloani (2004) mencionou como perversão moral, quando algumas
pessoas sentem-se mais poderosas que outras e que por isso tendem a dominá-la,
e isso potencializado às práticas organizacionais consideradas inadequadas, reflete
substancialmente na possibilidade de caracterizar-se por assédio moral. Buscando
um conhecimento do perfil da vítima Hirigoyen (2011) afirma que frequentemente
as vítimas são pessoas que resistiram a certa autoridade apesar das pressões impostas
167

Relações do Trabalho: Desafios da Educação

e que por este motivo se tornaram alvo do agressor. Essa definição vai ao encontro
do conceito trazido anteriormente por Heloani.
Hirigoyen (2011) destacou duas formas de assédio moral no trabalho. A
primeira está relacionada justamente ao abuso de poder, que é supostamente
mais fácil de identificar. A segunda refere-se à manipulação perversa, uma forma
traiçoeira e desleal, mas que causa danos muitos maiores. É o que chamamos aqui
de formas sutis de assédio moral. Conforme a autora o assédio moral se propaga
vagarosamente, de forma que inicialmente a vítima não o percebe, mas que aos
poucos favorece uma proporção maior, “não se morre diretamente de todas essas
agressões, mas perde-se uma parte de si mesmo” (HIRIGOYEN, 2011, p. 66).
Hirigoyen (2011) trouxe inúmeras contribuições acerca dessas formas
sutis de assédio moral. A exemplo cita: uma funcionária com grande qualificação
e reconhecimento por parte da empresa ao ficar grávida passa a ter atributos
contrários; grupos que tendem a isolar colegas; sentimentos de inveja por beleza,
juventude, entre outros; retirada de tarefas sem qualquer explicação; direcionamento
de tarefas para aquele que é mais competente no plano profissional e não na
condução do trabalho proposto; e assim por diante. Práticas sutis de assédio moral
são compartilhadas por Ramos e Galia (2012) que exemplificam, apontando para
situações como fornecer instruções confusas ou insuficientes; estabelecer horários
de trabalho inadequados; não fornecer material necessário para o desenvolvimento
do trabalho e assim por diante. Os autores ainda ressaltam que o isolamento é uma
das práticas mais comuns de assédio moral, e que neste contexto podemos citar a
privação da vítima de informações importantes, reuniões, retirando dessa forma,
sua autonomia; provocando interrupções constantes, entre outros.
Essas e outras formas de agressão podem ser consideradas variações de
assédio moral. Assim como, aquelas que quando não praticadas pela gestão, são de
seu conhecimento, mas, no entanto, nenhuma ação é tomada em relação à vítima e
ao agressor. A gestão se torna conivente da prática. Percebe-se então que o assédio
moral na maioria das vezes não pode ser quantificado, sobretudo quando ele ocorre
de forma indireta, conforme destaca HIRIGOYEN (2011, p.77):
A agressão não se dá abertamente, por isso poderia permitir um revide,
ela é praticada de maneira subjacente, na linha da comunicação não
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verbal: suspiros seguidos, erguer de ombros, olhares de desprezo, ou
silêncios, subentendidos, alusões desestabilizantes ou malévolas, observações desabonadoras... Pode-se, assim, levantar progressivamente
a dúvida sobre a competência profissional de um empregado, pondo em
questão tudo que ele faz ou diz.

O sofrimento sentido pelos trabalhadores provém das consequências trágicas
causadas pelo assédio moral. Muitas vezes, essas consequências se tornam tangíveis
na medida em que aparecem em forma de diminuição da produtividade, aumento da
rotatividade, absenteísmo, dentre tantos outros fatores. Todavia, os resultados nem
sempre podem ser identificados claramente ou através de indicadores quantitativos,
uma vez que é preciso levar em consideração também o sofrimento calado e isolado
da vítima. Sabe-se que inúmeros são os fatores que norteiam uma tomada de decisão
por parte dela em relação ao assédio moral, pode-se destacar o medo do agressor ou
mesmo da perda de seu trabalho.
Ramos e Galia (2012) ressaltaram que além do sofrimento psíquico causado
pelo assédio moral, constantemente provoca insatisfação no ambiente de trabalho,
bem como, perante os colegas, gerando sentimento como raiva, tristeza, mágoa,
revolta, vergonha, desvalorização pessoal e profissional, dentre outros; e ressaltam
ainda que tais sentimentos caminham para destinos ainda mais dolorosos como a
depressão. Corroborando com esse entendimento Soares (2011) vai além e relaciona
o assédio moral à ideação suicida contatando que o trabalho pode constituir uma
das causas do suicídio e até mesmo a sua causa principal. É preciso um olhar amplo
e atencioso para estes diagnósticos. Estes cenários podem ser reconhecidos nos
acidentes de trabalho, nos afastamentos, nas doenças e podem extrapolar o mundo
organizacional.
Ramos e Galia (2012) elencaram as consequências do assédio moral no
âmbito do convívio familiar, da autoestima pessoal e profissional, da produtividade
e da previdência. Os autores relatam que os efeitos no convívio familiar são oriundos
de uma insatisfação no trabalho uma vez que o trabalho é compreendido não somente
como uma fonte de renda, mas sim, como uma fonte de realização e satisfação, assim
como o trabalho é aceito como o fator que destaca o homem perante a sua família
e ao seu sustento. Em relação à autoestima pessoal e profissional, além de estarem
ligadas ao fato da insatisfação no trabalho atual, podem repercutir posteriormente
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quando o trabalhador fica desempregado, gerando uma espécie de trauma em
relação ao trabalho, prejudicando dessa forma sua recolocação profissional. Em
relação à produtividade sugerem que quando o trabalhador está insatisfeito e
sofrendo, consequentemente não se apodera de suas potencialidades gerando
queda da produtividade, bem como, podendo vir a contribuir para o surgimento de
afastamentos por doença ou acidente de trabalho. Por último, pode-se identificar
os afastamentos ligados à previdência social, como doenças, aposentadoria por
invalidez, entre outros.
Contudo, o assédio moral precisa ser, num primeiro momento, identificado,
para que possibilite a compreensão do sofrimento deste trabalhador. Todavia, como
o sofrimento não aparece somente no seu trabalho, ele afeta toda vida do trabalhador.
Assim, é necessário também olharmos para o contexto do trabalho e entendermos
que lugar ele ocupa na vida das pessoas.
Partindo destas colocações, é salutar e essencial analisarmos o sofrimento de
forma subjetiva e singular para cada sujeito, uma vez que a sua repercussão depende
diretamente da forma como este conceito é concebido individualmente. Dejours,
Abdoucheli e Jayet (1994) mencionam que o tanto o prazer como o sofrimento
são vivências subjetivas, que necessitam de um corpo, de um ser, para que sejam
experimentadas. Assim como, a angústia e os desejos. No entanto, essas vivências
subjetivas estão ligadas, inevitavelmente, a um sujeito singular, que possui uma
história particular, e que por isso cada sujeito sente e vive essas experiências de
forma única, não sendo possível, o mesmo sentimento, as mesmas consequências
para outro sujeito.
Para a compreensão do sofrimento do trabalhador, segundo Dejours (1992),
os seguintes aspectos podem ser levados em consideração: indignidade, inutilidade,
desqualificação e vivência depressiva. A indignidade refere-se à vergonha se estar
robotizado, ou seja, quando não há sentido para o indivíduo a execução do trabalho,
quando ele fica despersonalizado, através de uma máquina, por exemplo. O
sentimento de inutilidade remete ao fato de quando o sujeito não encontra significado
do seu trabalho em relação ao trabalho final de sua empresa e ainda não vê sentido
de seu trabalho para si próprio, para sua família e para a sociedade como um todo.
Por sua vez, a desqualificação está relacionada à execução de uma determinada
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tarefa, quanto maior o seu grau de importância maior a responsabilidade, os riscos,
etc. para o trabalhador que a executa. Por fim, a junção desses fatores é o que
chamamos de vivência depressiva. Onde estes tomam dimensões maiores e mais
ardilosas.
Assim, o sofrimento do trabalhador não está ligado somente às questões
físicas e às condições de trabalho precárias, mas também as formas quando este
trabalhador apresenta, conforme trazido por Dejours (1992), o medo e a tensão
nervosa mesmo não estando no seu ambiente de trabalho. Esses sentimentos
podem ser percebidos de forma intensificada através de distúrbios do sono e uso
de medicações específicas, instaurando-se as dificuldades e as formas de defesas
encontradas por esses trabalhadores na tentativa de minimizar seu sofrimento.
Outro fator que deve ser atribuído ao sofrimento do trabalhador é a falta de
reconhecimento por parte dos gestores. Segundo Dejours (2004) pode-se caracterizar
por reconhecimento de constatação, que se dá quando existe o reconhecimento
da importância do trabalho individual para a organização como um todo, ou seja,
o trabalhador sente o valor do seu trabalho; e reconhecimento de gratidão, que
diz respeito ao reconhecimento aos trabalhadores pela sua contribuição com a
organização do trabalho. Ambos estão diretamente relacionados ao prazer ou ao
sofrimento em relação ao trabalho realizado. No momento que há o reconhecimento
do trabalhador e do seu trabalho se estabelece uma relação de prazer no trabalho.
Dejours (2005) mencionou que do reconhecimento depende também o sentido do
sofrimento: quando a qualidade do trabalho é reconhecida, também são reconhecidas
as angústias, os esforços, as dúvidas, os desânimos, e assim adquirem sentido. Do
contrário, o sofrimento é em vão. Ao contrário, conforme trazido por Dejours (2004,
p. 77), quando não acontece a dinâmica do reconhecimento, “o sofrimento não pode
mais ser transformado em prazer, não pode mais encontrar sentido: só pode gerar
acúmulos que levarão o indivíduo a uma dinâmica patogênica de descompensação
psíquica ou somática”.
Contudo, este trabalhador pode encontrar uma forma de enfrentar o
seu próprio sofrimento, mesmo que inconscientemente, através das estratégias
defensivas (DEJOURS, 1994). As estratégias defensivas são maneiras encontradas
pelos trabalhadores para enfrentar as dificuldades em relação à organização do
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trabalho, e por isso, tais estratégias eram frequentemente coletivas e adaptadas pelo
grupo. Segundo Dejours (1994, p. 128) “por falta de poder vencer a rigidez de
certas pressões organizacionais irredutíveis, os trabalhadores conseguissem, graças
as suas defesas, minimizar a percepção que eles têm dessas pressões, fontes de
sofrimento”. Referiu que é devido às estratégias defensivas coletivas que alguns
psicóticos conseguiam manter seu equilíbrio psíquico perante um trabalho que
lhes causasse sofrimento, e que somente com estratégias individuais isso não seria
possível.
No entanto, é relevante salientar que o sofrimento nem sempre é causador
de distúrbios ou perturbações. É possível classificá-lo em dois tipos: o sofrimento
criador e o sofrimento patogênico. O primeiro diz respeito ao sofrimento que mobiliza
este sujeito de forma que possa encontrar subsídios para a superação, bem como, a
promoção funciona como um mediador para sua própria saúde. Ele é transformado
em criatividade servindo como um agente positivo para um estado de superação.
Todavia, o sofrimento patogênico esta ligado ao sujeito que, esvaziado de todas as
formas possíveis de defesa continua a produzir um desequilíbrio psíquico, e assim
consequentemente, uma possível doença mental (DEJOURS, 1994).
Com base nas colocações descritas acima, é possível olharmos para o mundo
do trabalho e para os trabalhadores com um olhar diferenciado. Neste sentido,
Ramos e Galia (2012) afirmam que não basta ter acesso ao trabalho, é preciso ter
acesso ao atendimento das necessidades básicas, assim como, ter participação ativa
e consciente sobre o seu trabalho e seu resultado, porque somente dessa forma
é possível viver dignamente por meio do trabalho. É também dessa forma que o
trabalho passa a ter sentido na vida do sujeito trabalhador.
Conforme trazido por Martins (2010) para compreendermos este sofrimento
vivido pelos trabalhadores, não basta ouvi-los, é preciso escutá-los, ou seja, alertar
para o que há de inédito no discurso. Ressalta que nessa escuta é preciso estar atento
para o que liga este trabalhador à organização, não somente aspectos econômicos,
sociais, etc., mas também aspectos psicológicos, muitas vezes inconscientes.
Contudo, o papel enquanto psicólogos ouvintes desse sofrimento, caminha
justamente a partir da escuta e da investigação daquilo que nem sempre é dito e
que muitas vezes é mascarado ou escondido. Segundo Martins (2010, p. 98) “a
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verdade sobre a condição do sujeito dentro das organizações é algo que não pode
ser encontrado, ela é construída pela circulação livre da palavra”. A autora ressalta
ainda que este sofrimento não pode ser separado da corporalidade, uma vez que é
o corpo que insere o sujeito no trabalho e é a partir deste corpo que o sofrimento
aparece.
Por fim, dada a importância da escuta diferenciada para o sofrimento do
trabalhador, ressalta-se o nosso papel enquanto agentes promotores de saúde e
qualidade de vida no trabalho e nas organizações. Assim, o nosso trabalho, para o
qual somos constantemente capacitados, vai muito além do que nos é apresentado
ostensivamente.
3 METODOLOGIA
Para atender aos objetivos deste estudo foi realizada uma pesquisa
exploratória, bibliográfica e qualitativa, a partir de relatos de trabalhadores obtidos
em obras de Margarida Barreto, publicadas a partir da década de 1990. Com isso
buscou-se identificar as formas sutis de assédio moral no trabalho e a sua relação
com o sofrimento do trabalhador.
A pesquisa exploratória foi elencada justamente por ir ao encontro dos
objetivos da análise que se propõe neste projeto, e que, segundo Gil (2002), este
tipo de pesquisa, tem a finalidade de possibilitar uma aproximação maior com o
problema proposto proporcionado dessa forma, a constituição de hipóteses acerca do
assunto. Consiste em um processo flexível que torna possível a análise de variados
elementos da pesquisa. Neste sentido, pelos inúmeros fatores de análise envolvidos
na pesquisa, optou-se também pelo caráter qualitativo, que leva em consideração
dentre outros aspectos, os pressupostos teóricos evidenciados. (GIL, 2002).
Levando em consideração os aspectos singulares e latentes predominantes
nesta pesquisa, o método utilizado para analisar os relatos foi a análise de conteúdo.
Conforme Bardin (2011) trata-se de um conjunto de técnicas de análise de
determinadas comunicações e mensagens de forma que não se restringe somente
ao conteúdo que é apresentado puramente, mas permite realizar inferências acerca
de uma outra realidade que não a da mensagem, ou seja, busca-se identificar e
173

Relações do Trabalho: Desafios da Educação

compreender o que esta por trás das palavras.
A análise de 249 relatos de trabalhadores possibilitou que fossem identificadas,
através da análise de conteúdo as categorias seguintes: isolamento, segregação,
iniquidade, rotulação, exigência em demasia e inexistência de reconhecimento. Essa
categorização, segundo Bardin (2011), refere-se à classificação, e posteriormente
ao agrupamento, de elementos constitutivos e necessários à análise. Assim, o
agrupamento dos elementos permite a sua investigação particular, bem como, a
análise dos aspectos comuns entre eles.
4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Para esta análise, os relatos oriundos de obras de Margarida Barreto foram
categorizados de forma que pudessem atingir aos objetivos propostos neste trabalho.
As categorias relacionadas para tal análise levaram em consideração o conteúdo
original dos relatos e as suas prevalências. Diante disso, destacou-se as seguintes
categorias: isolamento, segregação, iniquidade, rotulação, exigência em demasia e
inexistência de reconhecimento.
Isolamento
Nesta categoria entende-se o isolamento como uma forma de exclusão
por parte da empresa ou até mesmo por outros trabalhadores. Condutas como
comunicação restrita à escrita, recusa de contato ou até mesmo o não reconhecimento
ou a esquiva da presença da pessoa, podem caracterizar o isolamento (BARRETO,
2008).
A pior coisa na vida de uma pessoa não é o dinheiro. É o desprezo. Então, pra mim, depois que eu adoeci, produção caiu e começaram a me
jogar de lá pra cá! Só me jogam pra lá, jogam pra cá, sem valorizar o
pouco que eu consigo fazer. Os chefes, os colegas... não falam comigo,
não cumprimentam. Pra mim, isso é pior que o salário que eu vou ganhar. (BARRETO, 2006, p. 131).

No relato acima relato observa-se que o isolamento pode ter ocorrido em
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função de um motivo de doença. Assim, como em outro relato que também ocorreu
o isolamento após o trabalhador adoecer: “Quando eu adoeci, a empresa tirou
meu nome da folha de pagamento. Eles disseram que não sirvo para trabalhar na
empresa, porque estou doente. Não sirvo pra nada!” (BARRETO, 2006, p. 159). O
trabalhador é caracterizado como não mais sendo capaz de realizar as atividades
que antes desempenhava e é excluído, isolado do seu trabalho. Fatos como este
são identificados com frequência e demonstram o sentimento de isolamento dos
trabalhadores após a sua doença ou ao retornarem ao trabalho. “Eu posso dizer que
minha relação na empresa era boa. Todo mundo gostava de mim. Eu não sentia nada
que pudesse... que eu não gostasse da empresa e que viesse a me deixar insatisfeita.
Eu não tinha problemas, até que adoeci”. (BARRETO, 2006, p. 145).
O isolamento por vezes pode vir mascarado, o que pode demonstrar também
uma forma de controle sob os trabalhadores que os embute em um regime que
extrapola as relações da empresa. Barreto (2006) relatou que muitos trabalhadores
são vigiados ou mesmo impedidos de conversar ou almoçar com seus colegas.
Neste caso, trata-se de um ataque sutil. O impedimento de conversar com colegas,
por exemplo, pode vir mascarado em uma meta a ser alcançada, um prazo a ser
comprido, uma forma de gerir a empresa, dentre outras. Assim, o isolamento deve
ser interpretado levando em consideração os aspectos que o originaram.
O isolamento também pode ser identificado sob a ótica do trabalhador que
não está inserido no mercado de trabalho. É uma forma de isolamento porque este
trabalhador pode expressar sentimentos de descrédito consigo mesmo. Esse fato é
relevante, pois, retrata a relação das pessoas com o trabalho, ou com a falta dele.
Eu me sinto assim, com vergonha dos meus filhos... de tá desemprego.
Aí fico com medo, medo do mercado, NE? Porque a gente não consegue. Vai numa firma e diz pra você que não tem vaga. Vai noutra, manda
voltar depois... Então isso dá um desespero, dá medo, né? (BARRETO,
2006, p. 133).

Aqui, é possível verificar o sofrimento que pode existir na relação do homem
com o “não trabalhar”, fator este relevante para a análise proposta e evidenciada
neste trabalho. Neste sentido, é essencial também considerar o lugar que o trabalho
pode ocupar na vida das pessoas, podendo refletir também como uma forma de
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isolamento: “Eu me realizo no trabalho. O trabalho é tudo pra mim, tudo em minha
vida”, (BARRETO, 2006, p. 129). Neste caso, o trabalhador é tomado pelo seu
trabalho de forma a colocá-lo como eixo principal da sua vida. O fato para que se
deve chamar atenção não é do trabalho ocupar tal lugar, mas sim, da relação que
está se refletindo nas outras áreas de convívio social deste indivíduo, principalmente
quando o trabalho vir a faltar.
Quando sofri o acidente, ficar em casa foi difícil. Fio ruim pra mim,
porque eu não pensava tanto na acidente... eu só ficava pensando no
trabalho... E agora, e a minha função? A gente fica pensando coisas...
coisas que não são boas. A gente não se sente o mesmo. Muda. Não
consigo ficar sem trabalhar. (BARRETO, 2006, p. 128).

Este relato está se referindo a um afastamento do trabalho por motivo de
doença, mas podemos estender nossa análise para outros motivos de afastamento
que implicam diretamente na relação que este indivíduo passará a ter, e
consequentemente o sofrimento que poderá estar presente: “não vivemos uma
vida. Só trabalho” (BARRETO, 2011, p. 238). Quadros como este podem assumir
consequências maiores na medida em que a proporção do sofrimento aumenta,
como por exemplo, o relato de um desempregado ao tentar se suicidar “Não vou
matar a ninguém, só a mim. Estou sem trabalho” (BARRETO, 2011, p. 232)
Assim, o isolamento pode ser compreendido como algo que poderá trazer
como consequência o sofrimento do trabalhador quando a relação dele com o seu
trabalho estiver desajustada, ou seja, não equilibrada de alguma forma com as
outras relações no seu ambiente de trabalho ou na sua vida, e neste sentido, não se
restringe ao isolamento em si, mas nas manifestações de sofrimento que poderão
ocorrer nestes contextos. Barreto (2013) relacionou o isolamento como um produto
das exigências crescentes e a pressão para produzir, o que torna o trabalhador cada
vez mais aprisionado às regras impostas, de forma que não há espaço para qualquer
forma de interação, de camaradagem. Isso, ainda segundo a autora, provoca uma
difícil conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal deste sujeito trabalhador.
Há, neste sentido, uma contrariedade que por um lado exige que o trabalhador
expresse excelência, conhecimentos, proatividade, e por outro contribui diretamente
para processos de dominação e alienação deste trabalhador frente ao seu trabalho.
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Segregação
A segregação está relacionada às práticas de separação de grupos, de tarefas,
de atividades ou de qualquer outra forma de distinção sem critérios, promovendo
desigualdades e discriminações. A segregação também pode acontecer com práticas
de distinção de trabalho entre homens e mulheres, como pode ser observado no relato:
“Na empresa, as mulheres vão pra embalagem... fazer pacotes. E não são registradas.
E têm que ficar caladas. Uma humilhação! Ninguém pode falar.”. (BARRETO,
2006, p. 136). Este tipo de segregação além de dificultar o desenvolvimento da mão
de obra promove o surgimento de preconceitos em relação ao trabalho feminino.
Assim, é preciso também atentar para as práticas organizacionais que contribuem
para este tipo de segregação, que podem estar ocultas em políticas de remuneração
e até mesmo progressões de carreira.
Outro tipo de segregação é identificado quando os trabalhadores são
segmentados a partir de sua condição física, como por exemplo, de trabalhadores
que foram afastados do trabalho pro motivos de doença ou acidente de trabalho.
Nos relatos abaixo é possível identificar o sofrimento dos trabalhadores afastados e
no momento do retorno ao trabalho:
Quando sofri o acidente, ficar em casa foi difícil. Fio ruim pra mim,
porque eu não pensava tanto na acidente... eu só ficava pensando no
trabalho... E agora, e a minha função? A gente fica pensando coisas...
coisas que não são boas. A gente não se sente o mesmo. Muda. Não
consigo ficar sem trabalhar. (BARRETO, 2006, p. 128).

Segundo Barreto (2006), a avaliação dos trabalhadores ao retornarem do
afastamento, segue normas pré-estabelecidas: os considerados “incapazes” são
separados dos considerados “normais” e colocados à parte, havendo distinção muitas
vezes de setores “dos compatíveis” ou de “retrabalho”, para onde são transferidos
os reabilitados.
A partir destes relatos pode-se identificar que há uma distinção entre os
trabalhadores que passaram por algum episódio de doença para com os demais.
Discrimina os trabalhadores por sua doença, invalidando-os para o trabalhado,
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excluindo-os, separando-os do grupo que aparentemente é mais produtivo.
Promove o sofrimento porque segrega e rotula pessoas de um mesmo grupo, da
mesma forma que pode promover também uma competitividade entre os pares.
Este tipo de segregação contribui para atrasar ou mesmo impossibilitar o processo
de reabilitação do trabalhador à sua melhor capacidade produtiva. Além disso, a
segregação pode fazer com que ocorra um processo de alienação deste trabalhador,
pois a inexistência de um acompanhamento adequado, e a própria divisão imposta,
pode torná-lo um profissional inseguro em relação ao trabalho como um todo.
Em relação a isso, destaca-se também a importância de um processo
estruturado de inclusão destes trabalhadores tanto na sua admissão na empresa
como no retorno ao trabalho. Este processo requer uma escuta qualificada e práticas
que incitem a inclusão, reabilitação e acompanhamento do trabalhador e exige
que a organização possa estar preparada para recebê-lo; perpassa boas práticas de
integração, requer uma escuta qualificada e um movimento de inclusão de toda
organização.
Nessas e em outras formas de segregação novamente é recomendável um
olhar atento para o comportamento da organização, que pode resultar em análises
mais criteriosas a esse respeito e consequentemente deve servir como fonte para o
estabelecimento de novas práticas que promovam o equilíbrio entre trabalhador e
empresa.
Iniquidade
Outra categoria que emergiu dos relatos foi a iniquidade, que está ligada
às práticas que extrapolam os excessos e também a omissão que pode aparecer
quando atos que causam o sofrimento não são identificados ou não são detentores
de nenhuma ação reativa, ou seja, a omissão também pode revelar a iniquidade.
Muitos trabalhadores evitavam ir ao médico porque eram questionados
pelo próprio departamento pessoal e pelas chefias sobre os motivos da consultas
realizadas (Barreto, 2006). É possível perceber que instaurou-se também um
sentimento de medo, como se este trabalhador se sentisse tomado pelo medo
perante a organização, o que poderá torná-lo um profissional inseguro e, por vezes,
alienado ao seu trabalho, uma vez que não tem autonomia e é regido pelos controles
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excessivos e pelo autoritarismo da empresa:
“Na empresa, era aquela correria, aquela falação. Pra ir ao banheiro, tinha
que ir muito rápido e voltar correndo. Se a gente demorasse a encarregada tava
braba. Gritava! Só tinha descanso na hora da janta, era trabalhando e sendo cobrada”
(BARRETO, 2006, p. 137).
Novamente é percebido o temor do trabalhador em relação ao trabalho
ou à falta dele: “Hoje é mais importante o emprego que tudo. Do que saúde... do
que tudo! Tem várias pessoas na empresa que trabalham doentes. Eles jamais vão
procurar médicos, porque têm medo, medo de perder o emprego” (BARRETO,
2006, p. 130). O medo, segundo Barreto (2013) pode ser sentido de forma individual
pelo trabalhador como também pode transcender para o coletivo; e neste sentido
há políticas e formas de gerir que incitam o medo e que o tornam fator presente
no trabalho. Os motivos pelos quais as organizações utilizam-se do medo para
gerir a empresa e as pessoas são vários, que vão desde práticas que promovem a
desmotivação até o incentivo ao abando no emprego.
A iniquidade também pode estar relacionada ao abuso de poder na forma
de administrar da organização. O abuso de poder pode se apresentar até mesmo em
práticas de recrutamento e seleção. Barreto (2013) trouxe casos de uso de detector
de mentiras nos processos seletivos, assim como desrespeito constante, ofensas,
nomes pejorativos, entre tantos outros.
Rotulação
A categoria da rotulação trata das questões ligadas a identidade do
trabalhador, a sua autoestima, a sua subjetividade. Quando este trabalhador passa a
ser reconhecido por sua doença e não pelo seu trabalho. Ela passa a ser “o doente”,
“o estranho”, “o diferente”.
O relato de um trabalhador retrata o sofrimento de quem é rotulado e
excluído do trabalho:
Lá onde eu trabalho, tem mais gente com esse problema meu. Todo
mundo fica calado, todo mundo tá com medo... de perder o emprego! A
gente sabe que tá difícil, né? Um dia, o chefe chamou uma colega que
tava com esse problema e perguntou se ela sabia lavar roupa. Ela disse
que depois das dores não conseguia. Aí ele disse bem alto, pra todo
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mundo ouvir, que ela era uma pessoa inútil no trabalho... não sabia nem
para dona de casa. Eu acho que ninguém é inútil. (BARRETO, 2006,
p. 130).

A rotulação muitas vezes, expressa em falta de credibilidade e presença de
desconfiança, também pode causar o sofrimento do trabalhador quando o instiga e
trata o seu problema de forma vexatória, causando-lhe constrangimentos, como no
caso da trabalhadora que estava afastada temporariamente do seu trabalho: “Lá na
empresa, eles acham que meu problema é psicológico.
Destaca-se como importante o apoio que o trabalhador necessita em um
processo de reabilitação e retorno ao trabalho após um afastamento por doença ou
acidente de trabalho. O relato de uma trabalhadora reforça a importância deste apoio,
também como uma forma de reconhecimento para com o trabalhador: “Quando a
gente sofre um acidente, é importante o apoio. Ele que vai fazer você tentar a vida
depois. Esse apoio eu não tive... (...) Em nenhum sentido eu tive o apoio da empresa
(BARRETO, 2006, p. 151)
Exigência em demasia
A exigência em demasia requer que os trabalhadores atendam a todas as
exigências impostas até mesmo quando essas extrapolam os seus limites físicos
e psíquicos. Tal exigência pode causar marcas que se refletem inclusive na visão
que o indivíduo estabelece com o trabalho como um todo. A exigência em demasia
pode estar presente em uma exigência física: “Homem, pra empresa, é aquele que
carrega se sessenta a oitenta quilos. Esse é o bom pra todo mundo. Quando a pessoa
não pode mais carregar aquilo... então ele é rebaixado a pó”. (BARRETO, 2006, p.
146). Também pode estar presente em uma jornada de trabalho com carga horária
elevada ou abusiva, na sobrecarga de trabalho imposta e na exigência por uma
produção que excede a capacidade do trabalhador de cumpri-la. O relato abaixo
demonstra como a exigência em demasia pode causar o sofrimento do trabalhador:
Preciso dormir, mas tenho que trabalhar! Preciso acordar, antes de dormir. Estou doente!. Não tenho tempo de ir ao médico... Depois vejo
isto! Estou gravemente doente, mas não posso me curar. Preciso tra-
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balhar e produzir mais papéis (textos, livros, artigos, relatórios, etc.).
(BARRETO, 2011, p. 240).

Neste outro relato, apresentado por um professor, fica explícita a sobrecarga
a qual estava exposto:
Na academia, o lema é publicar ou perecer: e assim pilhas de palavras,
gráficos e equações são produzidas apenas para aumentar a quantidade
das coisas que irão, rapidamente, para o lixo da história, inflando por
algum tempo o ego e a reputação local de alguns. (...) Pois é, não quero
entender como tanta energia pode ser gasta em tato trabalho vazio: acho
mesmo que eu já deveria estar no lixo. Só que, enquanto isso não acontecer, irracionalmente, continuo produzindo textos vazios como este.
(BARRETO, 2011, p. 240).

O que pode-se compreender a partir desses relatos são formas de produção
de sentimentos de fracasso, onde parece ser objetivo fazer com que este trabalhador
acredite que é inútil, que seu trabalho é quantidade e não sentido, significado.
Compreende-se como um processo de degradação e humilhação. O sofrimento
decorrente de práticas como estas pode levar a consequências maiores como
doenças e até mesmo o suicídio, como é possível observar nos relatos:
Humilha a gente ver pessoas falando de você. Colegas, né? A forma
como falam. De repente parece que você não é nada. Quando pensei em
suicídio, eu estava numa fase assim, entregue. Estava com depressão. E
isso me assustou. Eu tenho uma filha pra criar. Eu cheguei no fundo do
poço. Sofri tanto, tanto! A gente pensa no suicídio, porque não vê saída.
(...) Então você chega mesmo no limite. (BARRETO, 2006, p. 154).

Suicido-me por causa da France Telécom. É a única causa de minha
morte voluntária. Não posso mais com as urgências permanentes, o
trabalho excessivo, a ausência de formação, a desorganização total da
empresa. Os diretores fazem a “gestão” pelo terror. Essa maneira de
trabalho desorganizou a minha vida, tendo me perturbado. Converti-me
em um fracasso, um lixo humano. Prefiro acabar. Pôr fim a minha vida.
(BARRETO, 2011, p. 240).

Este caso revela como o trabalho e a forma de administrar, prevalecendo
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então as práticas de assédio moral, pode levar ao sofrimento do trabalhador e por fim
causando o seu suicídio. O sofrimento, neste caso, excedeu ao limite suportável e
revelou até onde pode-se chegar com práticas desintegradas, exigências e abusivas.
Abusivas porque invadem e ultrapassam limites suportáveis para os que dela são
submetidos. Este sofrimento é possível de reparação na medida em que atentarmos
para o que ao entorno das relações presentes no intuito não de minimizá-lo, mas de
identificá-lo, compreendê-lo e tratá-lo.
Inexistência de reconhecimento
A inexistência de reconhecimento impede que o indivíduo descubra o seu
valor no seu trabalho e impossibilita qualquer forma de satisfação em relação a
ele. Assim como, quando não promove que o trabalhador saiba da importância do
seu trabalho para a empresa, ou para o alcance dos objetivos. Trata-se de quando
este trabalhador é excluído ou não é lembrado, o processo entre o trabalho e o
trabalhador é desarticulado, e com isso o seu trabalho pode já não fazer mais
sentido. O relato de um professor declara o quanto o trabalho pode transpor tais
características: “não consigo mais ser um bom professor. Esta ministra conseguiu
secar tudo o que havia de bom na minha profissão docente”. (BARRETO, 2011,
p. 237). Aqui o sentido do trabalho parece ter sido aniquilado por uma ação que
transpareceu a falta de reconhecimento, que impossibilitou este trabalhador
fazer parte do trabalho, da sua construção. Como se todo o processo de criação e
construção do trabalho ficasse limitado às normas, é um lugar onde não há espaço
para o crescimento conjunto. É uma forma de administrar que, conforme relata
Barreto (2013) abrange a subjetividade dos trabalhadores e que por isso favorece
práticas de dominação e servidão. Como consequência de práticas como esta,
deparamo-nos com trabalhadores com sentimentos que revelam o aniquilamento e
a sensação de vazio.
Assim também a inexistência de reconhecimento pode ser evidenciada
em casos onde as pessoas simplesmente não existem. Novamente o processo de
construção é fragmentado, separa o trabalhador do seu trabalho e do produto do
seu trabalho, colocando-o em um lugar “controlável”. Em outro relato também
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pode-se evidenciar a falta de reconhecimento e as suas consequências na vida do
trabalhador:

O que mais humilha a gente no trabalho é o desrespeito. Desrespeito
com tuas coisas, com você mesmo. As pessoas de repente não te enxergam!... Passam por você como se fosse uma mesa, uma cadeira. Eu,
quando falo nisso, fico totalmente alterada. Demais! Dormia a acordava
pensando nisso. (BARRETO, 2006, p. 167).

A análise destes relatos corrobora com o a reflexão acerca do lugar e do
sentido que o trabalho ocupa na vida das pessoas, de forma que não é possível
separá-lo tampouco eliminá-lo. O trabalho e as formas de gestão, dele advindas,
repercutem na vida das pessoas de modo que podem produzir o seu sofrimento,
como pode ser observado nos relatos. Assim como, o distanciamento imposto
ao trabalhador em relação à inserção dele no que tange o seu trabalho, impede
que o reconhecimento aconteça, contribuindo novamente para o sofrimento deste
trabalhador.
Dejours (2004) relata que a retribuição simbólica do trabalho que acontece
através do reconhecimento, pode ganhar sentido em relação às expectativas, muitas
vezes subjetivas, como também pode estar relacionada à realização de si mesmo.
Assim, o reconhecimento pretendido perpassa a visualização do produto final de
um trabalho, mas implica no reconhecimento do trabalhador enquanto pessoa,
agente atuante do processo de construção e ainda ressalta a importância e o valor do
seu trabalho para si próprio e para a organização como um todo. Segundo Dejours
(2004) a construção do sentido do trabalho pode ser um caminho trilhado a partir
do reconhecimento atribuído a ele.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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No decorrer do desenvolvimento deste trabalho tornou-se clara a necessidade
de olharmos para o contexto onde o assédio moral estava inserindo, buscando
identificá-lo e compreender as suas consequências. Dessa forma, a reflexão acerca
do mundo do trabalho e das mudanças ocorridas nele com o passar do tempo, se
tornou essencial para atender aos objetivos propostos. Neste estudo, a reflexão da
violência instaurada neste contexto. Barreto (2008) relata as práticas de gestão e a
violência que pode se instaurar nas organizações também passam por esse processo
de mudança, se modelando de acordo com o momento histórico. Segundo a autora,
a violência passou a assumir outra roupagem. Se antes era explícita, direta e visível,
hoje a violência no trabalho é sutil, ardilosa, sedutora e, por vezes, indireta.
Levando em consideração este cenário, os resultados da pesquisa puderam
demonstrar que o assédio moral pode estar presente muitas vezes de forma mascarada
e sutil nas organizações, e identificar como ele acontece torna-se um processo que
requer uma análise do sofrimento do trabalhador de forma integral. Isso porque este
sofrimento também deve ser compreendido em sua totalidade, pois, embora possa
estar relacionado ao trabalho, ele tem consequência na vida do trabalhador.
Além das categorias que foram identificadas a partir da análise dos relatos,
outras práticas poderiam ser citadas para explicitar como o assédio moral pode
acontecer. Como por exemplo, a degradação das condições de trabalho como o
rebaixamento para funções de menor complexidade, a redução ou até mesmo a
eliminação de atividades sem aviso ou critérios podem ser consideradas práticas
sutis de assédio moral. Assim também, as relações de poder que se instauram nas
relações de trabalho podem, dependendo da sua especificidade, ser consideradas
como tais práticas de assédio. Isso pode ser consequência de uma mudança no
mundo do trabalho que passou a exigir que o trabalhador seja comprometido,
proativo, com iniciativa, responsabilidade dentre tanta s outras características. Mas,
ao mesmo tempo que impõe essas característica, implica que este trabalhador seja
submisso as regras e controles da organização. Práticas como estas podem estar
presentes no ambiente de trabalho e causar o sofrimento do trabalhador.
É provável que as consequências para o trabalhador refletem na sua própria
identidade, nos seus valores, na sua vida social, na sua família, chegando até
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mesmo a colocar em risco a sua própria vida. Assim, a escuta deste sofrimento
requer que estejamos atentos para o que está por traz da fala. Barreto (2008) relata
que o sofrimento às vezes ocupa um lugar tão obscuro e secundário que a sua causa
fica em um espaço confuso e inquestionável. Logo, a sua compreensão não pode
ser fragmentada.
Assim, a psicologia organizacional e do trabalho podem contribuir para
o estabelecimento dessa escuta e deste olhar diferenciado a partir do sofrimento
do trabalhador, servindo de apoio para as organizações e para os trabalhadores,
promovendo o equilíbrio necessário entre ambas as partes. O processo de escuta
deste trabalhador, segundo Martins (2010) deve buscar identificar também os laços,
muitas vezes inconscientes, que ligam este trabalhador à organização, e assim
buscar a sua compreensão.
A escuta também diz respeito ao entendimento daqueles que humilham, pois
podem estar representados em uma consequência de gerir da organização, como se
quando a organização estabelece metas essas devem ser atingidas a qualquer custo.
Cabe a alguém garantir que haja este alcance, muitas vezes sem o preparo devido
à gestão, resultando em práticas que incluem condutas abusivas, de exclusão, de
isolamento, de rotulação, de falta de reconhecimento, dentre tantas outras que
ocasionam o sofrimento do trabalhador. Não há dúvidas de que este tema é um dos
grandes desafios da prática dos psicólogos organizacionais e do trabalho. Estudos
sistemáticos e profundo, como os realizados por Margarida Barreto, são de extrema
importância para o aprimoramento dos profissionais da psicologia que atuam nesta
área. Salienta-se como relevante também a continuidade dos estudos nesta área
de forma que possam fornecer subsídios para todos os profissionais envolvidos,
bem como, proporcionar o conhecimento devido em relação às práticas e suas
respectivas implicações.
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RESUMO
O trabalho possui um papel central na sociedade, já que nele os indivíduos passam a maior parte de
seu tempo e por meio dele realizam também suas metas pessoais. Por essa razão, o planejamento
estratégico profissional e o comprometimento com a carreira são de suma importância, uma vez
que norteiam o comportamento dos indivíduos no ambiente de trabalho e favorece que não se
sintam entrincheirados nesse ambiente ao longo do tempo (ROWE; BASTOS, 2008). Diante disso,
este artigo tem como objetivo através de uma abordagem teórica entender como o planejamento
profissional poderia contribuir para aumentar o comprometimento e diminuir a manifestação do
entrincheiramento de carreira. Conforme os levantamentos realizados e as constatações a respeito
da correlação existente entre o Comprometimento e o Entrincheiramento, é possível inferir que
indivíduos menos comprometidos profissionalmente, mais facilmente assumem um status de
entrincheiramento com o passar do tempo. Isso porque, ao admitirem sua insatisfação após longo
tempo na empresa, esses profissionais já não percebem novas alternativas de carreira.
Palavras-chave: Carreira; Vinculo; Planejamento; Comprometimento; Entrincheiramento.

1 INTRODUÇÃO
A globalização como um processo não pode ser reduzida e analisada
somente através da sua dimensão econômica. Assim entendida, a globalização
transforma e dinamiza as relações e o cotidiano das pessoas, das nações e das
organizações (AGUIAR, 2005). Logo, o grande número de empresas que entram
no mercado reflete diretamente no aumento da demanda e da concorrência,
ocasionando o aumento da competitividade e também da necessidade de constante
atualização profissional, o que, segundo Aguiar (2005), resulta muitas vezes numa
má estruturação dos recursos e nas relações de trabalho.
Diante desta perspectiva, o trabalho possui um papel central na sociedade,
já que nele os indivíduos passam a maior parte de seu tempo e por meio dele
realizam também suas metas pessoais. Por essa razão, o planejamento estratégico
profissional e o comprometimento com a carreira são de suma importância, uma vez
que norteiam o comportamento dos indivíduos no ambiente de trabalho e favorece
que não se sintam entrincheirados nesse ambiente ao longo do tempo (ROWE;
BASTOS, 2008).
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Nesse contexto, o presente capítulo destina-se a apresentar uma análise das
possíveis relações entre o planejamento, comprometimento e entrincheiramento
com a carreira. O planejamento estratégico de carreira é considerado um processo
que visa, de forma estruturada, o desenvolvimento de metas e objetivos que atendam
as necessidades, desejos e expectativas pessoais e profissionais, analisando e
identificando as melhores alternativas a serem tomadas (FERNANDES, 2007).
Assim, analisar as questões relacionadas à gestão e perspectivas de carreira
é de suma importância para a realização de uma vida plena. Logo, o tema carece de
atenção tanto acadêmica quanto gerencial, pois, quando há problemas nas escolhas
e na orientação do planejamento da carreira, o indivíduo pode pagar por um preço
alto por suas escolhas (COHEN, 2003; FERNANDES; 2007; ROWE; BASTOS,
2008).
Sob este mesmo enfoque, o comprometimento com a carreira se destaca
no estudo das relações e dos vínculos envolvidos em três dimensões, sendo: (1)
a identidade, que representa o vinculo afetivo; (2) o planejamento, que determina
necessidades de desenvolvimento na carreira, assim como as metas e objetivos; e
(3) a resiliência, que remete à obstinação na carreira, mesmo frente às adversidades
(ROWE; BASTOS, 2007).
Paralelamente, o entrincheiramento de carreira pode ser representado
por um construto contendo três dimensões: 1) Investimentos de tempo, dinheiro
e capacitações na carreira (MEYER; ALLEN, 1984); 2) Custos emocionais
acarretados pela mudança de carreira (HIRSCH, 1987); c) Falta de alternativas de
carreira ou restrições a novas oportunidades (CARSON; CARSON; BEDEIAN,
1995; RODRIGUES; BASTOS, 2011).
Em suma, a análise dos aspectos que permeiam as relações entre o
planejamento e os vínculos (comprometimento e entrincheiramento) com a
carreira se reportam a analisar as atitudes dos profissionais frente às adversidades
do mercado de trabalho, sendo que os vínculos têm potencial desencadeador de
comportamentos distintos, com impactos no campo pessoal, organizacional e social
(BASTOS; ROWE, 2007).
Da mesma forma que as organizações usam o Planejamento Estratégico,
os indivíduos também podem se beneficiar dessa ferramenta para planejarem sua
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carreira, de forma a obterem os resultados desejados. Entretanto, existem poucos
estudos e publicações que demonstrem estruturas definidas e relações com as
perspectivas e vínculos de carreira que auxiliem as pessoas neste planejamento.
Diante disso, o presente estudo tem como objetivo entender como o
planejamento de carreira poderia contribuir para aumentar o comprometimento e
diminuir a manifestação do entrincheiramento dos indivíduos nas organizações,
contribuindo para o aprimoramento do conhecimento destes fenômenos no
panorama nacional. Na origem deste estudo está a pretensão de preencher algumas
lacunas de pesquisas ligadas a estes vínculos, como também, explorar a relação
com o planejamento estratégico de carreira e entrincheiramento.
2 PLANEJAMENTO DE CARREIRA
O planejamento estratégico profissional é um processo que visa o
desenvolvimento de objetivos que atendam as necessidades e expectativas através
da análise dos melhores caminhos profissionais para transformar esses objetivos
em ações através de um plano de carreira (PAULA, 2005; FERNANDES, 2007).
Assim, a utilização desse planejamento serve para que o indivíduo identifique seus
conhecimentos, habilidades e atitudes, como também, seus pontos fracos, oferecendo
meios para neutralizar ou aprimorar suas deficiências (MACÊDO, 2005).
O planejamento profissional é de suma importância para a maioria dos
profissionais, embora grande parte dos indivíduos não costume pensar nisto. No
entanto, cada indivíduo é responsável pela gestão de sua carreira e suas ações
refletirão diretamente no seu futuro pessoal e profissional (MACÊDO, 2005).
O planejamento profissional de Fernandes (2007) tem como objetivo nos
seus elementos analisar vários aspectos, conforme mostra a Figura 1.
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Figura 1: Planejamento Profissional
Fonte: Fernandes (2007)

O modelo de Fernandes (2007) envolve quatro campos: (1) Carreira
que alude à concepção individualizada; (2) Competências Técnicas a partir
do desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para alcançar a carreira
desejada; (3) Competências Comportamentais que compõem um conjunto de
comportamentos e atitudes que viabilizam a realização das atividades profissionais;
E, (4) Ambiente Organizacional enfatiza o meio onde o individuo atuará
profissionalmente, sendo que, de nada adianta desenvolver os outros campos do
planejamento profissional se o individuo não consegue adaptar-se ao ambiente de
trabalho.
Diante disso, este modelo viabiliza um trabalho integrado de elementos que
contribuem para o desenvolvimento integral do profissional, englobando questões
técnicas, comportamentais, sociais e emocionais.
Planejar a trajetória profissional é considerado no Modelo de Fernandes
(2007), o primeiro passo que um indivíduo pode dar em busca do sucesso em sua
carreira. E, assim como as organizações utilizam o planejamento estratégico como
ferramenta de gestão para se organizarem para o futuro, as pessoas devem também
utiliza-lo para o auxilio no alcance de suas metas e objetivos profissionais.
3 COMPROMETIMENTO DE CARREIRA
192

Gestão

O comprometimento de carreira ou profissional (CC) pode ser definido como
uma força que consolida e direciona o comportamento (MEYER; HERSCOVITCH,
2001). Portanto, o CC abrange o desenvolvimento de metas e objetivos de
carreira, que pode acontecer ao longo da vida profissional, como também envolve
a identificação do profissional com a sua carreira, a expressão de seus valores
pessoais, profissionais e vocacionais. Portanto, um indivíduo que emprega força e
persiste em seus objetivos poderá vir a ser considerado detentor de um alto nível de
comprometimento com a carreira (GOULET; SINGH, 2002).
O comprometimento com a carreira é um vinculo motivacional composto
por três componentes: (1) identidade, que representa o vínculo emocional; (2)
planejamento, que determina necessidades de desenvolvimento na carreira assim
como as metas e objetivos; e (3) resiliência, que remete à obstinação na carreira
mesmo frente às adversidades (CARSON; BEDEIAN, 1994; ROWE; BASTOS,
2007).
No campo de pesquisa, o comprometimento com a carreira inicialmente foi
estudado a partir do modelo unidimensional idealizado por Blau (1985) que propôs
uma escala de sete itens, usada nos primeiros estudos no Brasil (Bastos, 1994). Na
década de 90 surgiu um modelo proposto por Carson e Bedeian (1994).
O modelo de Carson e Bedeian (1994) possui 12 itens dividido em três subescalas, com quatro itens cada uma, que mensuram fatores de identidade, resiliência
e planejamento de carreira, descritos no Quadro 1.
Dimensão

Descrição

Identidade

A identidade está relacionada ao apego emocional que o profissional tem à
própria carreira (CARSON; BEDEIAN, 1994). Sendo que, serve como um
elemento direcionador do compromisso que envolve as emoções do individuo
em relação a sua carreira (COLARELLI; BISHOP, 1990).

Planejamento O planejamento é identificado como um componente de London (1983) que
de Carreira
permeia várias dimensões da carreira.
Resiliência
Resiliência consiste no elemento de persistência do comprometimento frente às
adversidades (LYDON, ZANNA, 1990).
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Quadro 01 – As dimensões do comprometimento com a carreira
FONTE: Elaborado pelos autores a partir de Carson e Bedeian (1994)
O comprometimento com a carreira abrange o desenvolvimento de objetivos
e metas de carreira, que pode ocorrer ao longo das experimentações do trabalhador
em sua vida profissional. Sendo que, também envolve o senso de identificação
do profissional com sua carreira, através da expressão de seus valores pessoais,
profissionais e vocacionais. Logo, o profissional que planeja e empregua energia
persistindo em seus objetivos pessoais de carreira tende a ser considerado com um
alto nível de comprometimento (GOULET; SINGH, 2002).
4 ENTRINCHEIRAMENTO DE CARREIRA
O conceito de entrincheiramento de carreira surgiu a partir dos estudos sobre
carreiras desenvolvidos por Carson e Bedeian (1994) e Carson, Carson e Bedeian
(1995) e diz respeito à tendência do indivíduo a continuar numa organização por
falta de alternativas de trabalho ou custos associados a sua saída, como perda de
recompensas e benefícios. Para Rodrigues e Bastos (2011), o entrincheiramento de
carreira também pode ocorrer por possíveis dificuldades no processo de adaptação
ou ajustamentos de posições sociais individuais, bem como por perceber um preço
emocional muito alto a pagar para mudar (CARSON; BEDEIAN, 1994; CARSON;
CARSON; BEDEIAN, 1995).
Nesse sentido, o entrincheiramento pode ser entendido como um processo
de estagnação na carreira dos indivíduos, pois eles não se adaptam e também
não conseguem se motivar a realizar um planejamento profissional que favoreça
encontrar novas alternativas de trabalho (CARSON; CARSON; BEDEIAN, 1995).
Outros sintomas que envolvem esse conceito, segundo os autores, podem envolver
o fator idade como limitação e o medo de estigma social.
Assim, o entrincheiramento pode ser definido como um construto
multidimensional de três dimensões: 1) Investimentos acumulados em uma carreira
– diz respeito ao tempo e dinheiro investidos na carreira e relaciona profissão à
capacitação (MEYER; ALLEN, 1984); 2) Custos emocionais – envolvem aspectos
psicológicos e sociais ligados ao rompimento de relações interpessoais acarretados
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pela mudança de carreira (HIRSCH, 1987); c) Falta de alternativas de carreira –
diz respeito à percepção quanto à condição restritiva de novas oportunidades de
carreira (CARSON; CARSON; BEDEIAN, 1995; RODRIGUES; BASTOS, 2011).
Baiocchi e Magalhães (2004) sugerem o conceito de entrincheiramento
abarcando um posicionamento defensivo e estático adotado pelo trabalhador, ao
considerar as inseguranças e incertezas assinaladas pelas mudanças nas relações
laborais pelo mundo, que constituem um obstáculo para investir em novos
empreendimentos profissionais. Assim, os autores entendem que o entrincheiramento
pode ser uma espécie de reação à realidade do atual mundo do trabalho.
No contexto organizacional, o conceito de entrincheiramento foi adaptado
por Bastos et al. (2008), sendo denominando Entrincheiramento Organizacional.
Três dimensões foram concebidas para a composição desse novo conceito:
ajustamento à posição social, arranjos burocráticos impessoais e limitações de
alternativas (RODRIGUES, 2009). Conforme Carson Carson e Bedeian (1995),
diferente do comprometimento com a carreira, o entrincheiramento na carreira não
é definido somente por dimensões psicológicas, mas a partir das avaliações feitas
pelo indivíduo a respeito da sua permanência em uma ocupação, considerando
as possíveis perdas em caso de afastamento, especialmente às associadas a
recompensas.
O Entrincheiramento Organizacional fundamenta-se em um vínculo
instrumental que aprisiona o indivíduo numa condição de conformação e
dependência, mostrando-se prejudicial ao seu desenvolvimento profissional.
Esse vínculo impede o indivíduo de perceber suas necessidades e expectativas
serem atendidas e ainda provoca o sentimento de prisão, fatores que permitem
concluir que “não é possível falar de uma permanência espontânea do trabalhador
entrincheirado, mas sim em decorrência da sua necessidade” (RODRIGUES, 2009,
p. 76). Assim, o indivíduo provavelmente está entrincheirado na organização onde
trabalha quando não percebe alternativas de emprego e entende que perderá os
esforços de ajustamento e os retornos materiais obtidos.
Conforme estudos recentes realizados por Pinho, Bastos e Growe (2012,
p.12), o foco na escala de entrincheiramento está relacionado a “perdas associadas à
rede de relacionamentos, à aprendizagem e à estabilidade adquirida na organização,
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bem como nas limitações para novas oportunidades de emprego”. Esses sentimentos
por parte dos indivíduos podem ser decorrentes de diversos motivos, tais como a
dificuldade de se inserir novamente em outra organização ou no mercado de trabalho
e a experiência profissional (PINHO; BASTOS; GROWE, 2012).
4 COMPROMETIMENTO versus ENTRINCHEIRAMENTO
De acordo com Rodrigues e Bastos (2012), o conceito de entrincheiramento
tem sido confrontado com o conceito de comprometimento desde que foi
proposto pela primeira vez. Com foco na carreira, as ligações entre os conceitos
de entrincheiramento e o comprometimento têm sido observadas por diferentes
pesquisadores em estudos organizacionais (RODRIGUES; BASTOS, 2012). Dessa
forma, Rowe e Bastos (2008) sugerem elucidar as características e especificidades
dos conceitos de comprometimento com a carreira e entrincheiramento na carreira,
conforme apresentado no Quadro 2.
Comprometimento com a carreira

Entrincheiramento na carreira

•
Diz respeito à atitude de um indivíduo
em relação à sua profissão ou vocação (BLAU,
1985);
•
Consiste na motivação que o indivíduo
tem para trabalhar na vocação que escolheu
(CARSON; BEDEIAN, 1994);
•
É a ligação psicológica entre o sujeito
e sua ocupação, fundamentada na reação afetiva
entre este indivíduo e a sua ocupação (LEE;
CARSWELL; ALLEN, 2000).

•
Pode ser caracterizado como um
processo de estagnação na carreira, no
qual o sujeito não apresenta condições de
adaptabilidade ou motivações para encontrar
alternativas para o seu desenvolvimento
profissional (CARSON; CARSON; BEDEIAN,
1995);
•
Diz respeito à opção de continuar
na mesma linha de ação profissional por falta
de alternativas, pela sensação de perda dos
investimentos já realizados, ou pela percepção
de um preço emocional a pagar muito alto para
mudar (CARSON; BEDEIAN, 1994).
Quadro 2 – Definições de comprometimento com a carreira e entrincheiramento na carreira
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Rowe e Bastos (2008).

Assim, Pinho, Bastos e Growe (2012) revelam que existe forte correlação
entre os construtos de Entrincheiramento Organizacional e Comprometimento.
Enquanto o construto Comprometimento remete mais ao sentido de sacrifícios
pessoais, o Entrincheiramento Organizacional remete a investimentos realizados
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pelo sujeito para se ajustar socialmente na organização, caracterizando mais os
arranjos burocráticos impessoais.
5 CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES
Organizações e indivíduos sofrem diretas influências do cenário
socioeconômico contemporâneo e os impactos gerados por essas influências
interferem tanto nos relacionamentos destes atores quanto no próprio aspecto da
construção de carreiras. Considerando que o trabalho representa o principal foco na
vida de muitas pessoas, os vínculos com a carreira adquirem relevância à medida
que o mercado de trabalho se apresenta instável e inseguro (COHEN, 2003; LEE
et al., 2000).
Estes vínculos pressupõem identificação do indivíduo com a carreira
escolhida, normalmente associada a afetos positivos, que constituem um conjunto
de determinantes para os investimentos na construção da carreira a permanência do
trabalhador na organização (ROWE; BASTOS, 2008). Deste modo, os conceitos
de comprometimento e entrincheiramento se apresentam, reportando diferentes
atitudes diante das carreiras, capazes de gerar comportamentos igualmente distintos,
com impactos expressivos sociais, individuais, e organizacionais.
O entrincheiramento normalmente envolve o medo do indivíduo de perder
privilégios já adquiridos em determinada organização ou de arriscá-los ao aderir a
um novo curso de ação, o medo de que a idade seja o limite para uma boa recolocação
e pode ser também o desejo de evitar um estigma social. Em qualquer um desses
casos, de qualquer forma, o entrincheiramento representa um atraso nas relações
indivíduo/organização, acarretando perdas tanto financeiras quanto psicológicas e
sociais.
Nesse contexto, o comprometimento com a carreira e o autogerenciamento
do próprio desempenho tornam-se fatores indispensáveis no mundo de trabalho,
uma vez que este se move a partir de metas e objetivos que articulam demandas
organizacionais e necessidades ou expectativas pessoais.
Conforme os levantamentos realizados e as constatações a respeito da
correlação existente entre o Comprometimento e o Entrincheiramento Organizacional,
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é possível inferir que indivíduos menos comprometidos profissionalmente, mais
facilmente assumem um status de entrincheiramento com o passar do tempo.
Isso porque, ao admitirem sua insatisfação após longo tempo na empresa, esses
profissionais já não percebem novas alternativas de carreira. Scheible, Bastos e
Rodrigues (2007) chegam a questionar se o entrincheiramento não seria a “antítese
do comprometimento”, uma vez que o entrincheiramento na carreira relaciona-se
também negativamente com o desempenho.
Diante desse contexto, o presente estudo propôs-se a entender como o
planejamento de carreira poderia contribuir para aumentar o comprometimento e
diminuir a manifestação do entrincheiramento dos indivíduos nas organizações.
Infere-se que carreiras planejadas trazem melhores resultados, tanto para a
organização quanto para o indivíduo e à medida que o planejamento agrega formas
de alcançar objetivos, conforme Goulet e Singh (2002), ele pode direcionar o
indivíduo a um alto nível de comprometimento com a sua carreira.
Assim, se de fato o entrincheiramento se contrapõe ao comprometimento ao
ponto de ser caracterizado como sua antítese, como questionam Scheible, Bastos
e Rodrigues (2007), e as organizações necessitam de indivíduos comprometidos e
engajados, realmente há que se concordar, planejamento de carreira é fundamental.
Talvez essa seja a única ferramenta capaz de livrar a organização e seus trabalhadores
das amarras do entrincheiramento.
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RESUMO
O assunto sobre a Geração Y vem tomando espaço no contexto organizacional. Em um ambiente
de grande competitividade que impõe às empresas novos desafios, demandas e inovações de
gestão, faz-se necessário abordar tal questão, principalmente no que difere ao plano que vem sendo
abordado pelas empresas para averiguar a carreira dessa geração. No entanto, ainda são poucos
os trabalhos abordados com essa proposta. Nesse sentido, o presente trabalho é uma pesquisa
qualitativa exploratória com escopo de estudo de caso, e com o objetivo de demonstrar o significante
da carreira para a Geração Y. Por ser esta uma pesquisa qualitativa, utilizou-se entrevistas com
roteiro semiestruturado com o diretor da empresa, os recursos humanos e seis pessoas da equipe.
As análises das entrevistas indicam que as organizações necessitam averiguar suas ações através de
um planejamento estratégico, pois assim possibilitará alinhar as expectativas da organização com as
desses jovens profissionais.
Palavras-chave: Plano de Carreira; Geração Y; Competências

1 INTRODUÇÃO
As organizações estão revendo sua maneira de pensar e de se relacionar com
o novo mercado de trabalho. A proposta deste artigo surgiu a partir da discussão sobre
carreiras e as novas gerações, mais especificamente a geração Y, principalmente por
causa das frequentes queixas das organizações sobre a inquietude e a impaciência
desses novos profissionais. Esses indivíduos cresceram junto com o avanço
tecnológico e, no ambiente de trabalho, estão em busca de novos desafios.
Para as empresas, ficou, então, o desafio de tentar descobrir quais expectativas
dos jovens dessa geração. O objetivo deste artigo é demonstrar a significante carreira
para a geração Y por meio de um método de pesquisa qualitativa exploratória com
escopo de estudo de caso. Inicialmente serão descritos algumas teorias sobre plano
de carreira e geração Y em suas práticas atuais para que as organizações possam
retirar dessas relações recursos para maximizar seus resultados.
A pesquisa constatou que em um ambiente organizacional competitivo
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não se depende somente de tecnologia e processos padronizados, mas sim de uma
reestruturação e reconhecimento dos talentos que a empresa possui. Isso ocorrerá
de fato partir de planejamento estratégico e programas que possibilitem um modelo
de gestão.
De acordo com Oliveira (2004), atualmente as empresas estão ampliando
a visão e atuação estratégica ao perceber que seu processo produtivo será viável
desde que haja a participação das pessoas como parceiras das organizações, pois as
mesmas fornecem conhecimentos e habilidades, sendo que a capacidade criativa e
inovadora das pessoas se torna um diferencial competitivo.
2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 PLANO DE CARREIRA
A concepção de carreira surgiu como estrutura predefinida pela empresa,
a qual as pessoas se adaptam para construir suas trajetórias de trabalho. Malvezzi
(1999) comenta sobre dois modelos de carreira: o tradicional e o emergente. O
tradicional era planejado, hierarquizado pela empresa, criado de forma crescente
e complexa. Já o modelo emergente, denominado como carreira sem fronteira,
surge como uma modalidade irregular e imprevisível, tanto no grau de desafio de
constantes resultados individuais como na remuneração.
A importante distinção feita por Malvezzi (1999) demonstra como hoje
os indivíduos sofrem constantes avaliações advindas de seus resultados e acabam
negociando sua inserção em projetos e cargos conforme a empresa disponibiliza.
Segundo Bastos (2002), os indivíduos ligam-se a processos internos por meio
dos quais as organizações estruturam e desenham seus postos de trabalho. O
planejamento estratégico, nesse caso, se faz importante, pois estabelece o conjunto de
providências a serem tomadas pelo gestor para situações em que o futuro diferenciese do passado, o que, para Oliveira (2010), possibilitará à empresa condições de
agir sobre variáveis e fatores proporcionando dimensões de alto significado.
Foja (2009) afirma que as empresas que conseguem explorar o potencial
de cada indivíduo desfrutam de maior possibilidade de alcançar o sucesso do que
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outras que tocam o pessoal em atividades monótonas, sem estímulo à inovação
e ao aprendizado. Quando são sistematizados as estratégias e planejamentos
dos processos, as ações se tornam mais fáceis de serem tomadas, transformando
a execução no lócus da geração da excelência, no qual permitirá resultados
diferenciados que dependerão das pessoas que estarão responsáveis em todos os
níveis de qualquer organização.
As necessidades de recursos humanos são definidas, no entendimento de
Gil (2010), a partir do desenvolvimento, descrição e especificação de cargos que
acabam fornecendo o alicerce para a avaliação do indivíduo. O planejamento,
conforme Oliveira (2010), terá o propósito de desenvolver processos, técnicas e
atitudes administrativas das quais tornarão possíveis avaliar as implicações futuras
de decisões presente de modo rápido, coerente, eficiente e eficaz.
Segundo Oliveira (2010), com as modificações provocadas nas pessoas,
será possível avaliar as necessidades de treinamento, desenvolvimento, evolução
de conhecimentos, níveis de autoridade, descentralização, comunicação e
procedimentos. Essas afirmações permitem, na visão de Foja (2009), sugerir que
trará significados para a empresa ao desenvolver e atrair pessoas que possam atuar
realizando as estratégias para atingir resultados.
As competências avaliadas no indivíduo servirão para deter um conjunto
de qualificações, aplicar o que ele sabe e mobilizar essas qualificações em um
contexto específico dentro da empresa, como constata Brandão (2001). Ao entrar
numa organização cada indivíduo ocupa uma posição e desempenha um conjunto
de atividades das quais será avaliado constantemente pela empresa. Ceconello
(2008) propõe um sistema de informações gerenciais que terão a finalidade de
apresentar indicadores sobre as atividades operacionais permitindo avaliações de
performance. O passo mais importante dado pela empresa é a compreensão do
contexto ambiental.
Gil (2010) informa que determinar o perfil do ocupante, fornecer dados
necessários para o levantamento do cargo são fatores fundamentais para a
implantação de uma avaliação dos possíveis potenciais daquela pessoa que pretende
ocupar determinado cargo.
Nesse sentido, algumas empresas estão utilizando estratégias para poder
205

Relações do Trabalho: Desafios da Educação

avaliar os indivíduos, sendo que, entre essas avaliações, estão os conhecimentos,
habilidades e atitudes de cada um. Brandão (2001) esclarece que essas competências
estão ligadas a esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à
consecução de um determinado propósito. Não somente em nível individual, mas à
equipe de trabalho e à organização como um todo.
Gil (2010) identifica que quanto mais habilidades os empregados adquirem,
acabam se tornando recursos mais flexíveis e são capazes de desempenhar múltiplos
papéis. Desenvolvem uma compreensão mais ampla do trabalho e de sobre sua
importante contribuição para organização.
Brandão (2001) distingue alguns níveis necessários para atingir a avaliação.
O nível funcional está ligado a interesses em objetivos e metas de cada unidade
produtiva da empresa; o grupal concentra-se nos projetos e processos de trabalho;
e o individual tem como objeto avaliado o resultado do trabalho do indivíduo
e comportamento. Santos (2011) diz que essas ferramentas permitem clarear
o posicionamento da organização em relação a determinados assuntos como
remuneração, carreira, qualidade de vida no trabalho, entre outros. Isso permite
direcionar o alinhamento entre expectativas dos profissionais e da empresa. Dessa
forma, é possível, segundo Brandão (2001), rever estratégias, objetivos, processos
de trabalho e política de recursos humanos para poder corrigir desvios e dar sentido
de continuidade e sustentabilidade à organização.
2.1 GERAÇÃO Y
A geração Y hoje é considerada um desafio às regras de atração e retenção
de talentos nas grandes empresas, na concepção de Santos (2011). A informalidade
é um ponto marcante nessa geração tanto para contato com a chefia quanto em suas
relações. Esse grupo é conhecido como geração Y, para Lombardia (2008), formado
por profissionais nascidos entre meados dos anos 80 e 90, ou com idade entre 18
anos e 30 anos, tendo como características marcantes a impaciência, sendo menos
fiéis e não se importando com certos protocolos da hierarquia. A busca do equilíbrio
é tida como uma característica básica dos trabalhadores mais jovens.
Esses indivíduos nasceram numa sociedade preocupada com segurança. As
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crianças dessa geração são alegres, seguras de si e com muita energia. Tapscott
(1999) dá ênfase à Inovação como característica da cultura N-Gen. Eles têm o
hábito de investigar tudo e de contestar, de forma que isso se faz importante para a
economia. A geração Y executa a partir de suas decisões, não polemizam, apenas
agem.
Santos (2011) analisa a importância de observar as características desses
jovens para identificar a compatibilidade com as exigências do cenário organizacional
atual, pois se para muitos gestores é complicado adaptar-se ao novo contexto, para
esses jovens, que já cresceram nessa realidade, a aderência é quase natural. Foja
(2009) supõe que o conflito será inevitável no ambiente de trabalho, pois devido
à vivência e exposição marcados pelo contexto inserido apresentam expectativas
diferentes nas relações. A tradicional lealdade à empresa, como gratidão por uma
carreira e um emprego vitalício não existe mais na opinião de Tapscott (1999),
pois cada N-Gener espera múltiplas carreiras, muda toda sua base de conhecimento
várias vezes durante a vida. A relação de trabalho não será aquela entre chefe e
empregado, e sim entre cliente e um fornecedor de serviços. Os novos motivadores
são metas, inovações e ser parte da criação de algo significativo.
Santos (2011) comenta que uma das características mais difíceis de direcionar
no gerenciamento dessa geração é a carreira, pois eles seguem um discurso de que
cada pessoa é responsável pela sua própria carreira. Demonstram comprometimento
desde que percebam que a relação está gerando resultados positivos.
No quesito carreira, Foja (2009) atribui as constantes mudanças do ambiente
competitivo como fator que rompe com responsabilidade de gerenciamento, o que
sugeria um vínculo de tempo superior, dando lugar ao “autodesenvolvimento”,
permitindo manter um grau de mobilidade e independência das duas partes. Foja
(2009) diz também que o comprometimento será uma opção do indivíduo, que o
levará a assumir responsabilidades e a defender os interesses da organização. Isso
fará com que ele se enquadre nas regras e normas das empresas agindo de forma
coerente com os interesses das mesmas, segundo seu código moral na busca de
resultados por ela definidos.
A geração Y, para Rocha (2009), representa um perfil analítico que leva
os jovens a pensarem nos fatos antes de tomarem decisões, mesmo que não
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acostumados com preocupações sobre estabilidade em cargos. Os N-Geners, no
entendimento de Tapscott (1999), estão preparados para expor seus pensamentos
mais íntimos e compartilhar suas ideias. Por esse motivo, a organização precisa ser
aberta, favorecer relacionamentos igualitários, mudar seus conceitos de autoridade.
Desse modo, a livre expressão de opiniões interligará com o conhecimento que
esses jovens possuem e podem transmitir para a empresa.
A comunicação interna seria uma estratégia para esses profissionais, pois, de
acordo com Assis (2012), possibilita conhecer as metas, anseios e particularidades
dessa geração, despertando interesses em efetivar-se dentro da organização,
mantendo-os bem informados sobre ações e políticas das empresas. Para tanto,
deve-se priorizar a implantação de programas de comunicação.
Segundo Foja (2009), são as competências dos indivíduos que realizam a
estratégia da organização. Esse fato justifica a preocupação com a localização e
retenção dos talentos nas organizações, o que significa reconhecer o perfil desse
grupo, bem como identificar suas expectativas e anseios na construção e manutenção
dos vínculos. Santana (2010) destaca que a geração Y se caracteriza por um perfil
inovador com tendências à volatilidade de comportamento e liderança baseada em
confiança e resultados, como também pela juventude de experiências demonstram
necessidades do domínio-próprio em seu estado de liderança.
As empresas enxutas, com menos níveis hierárquicos, estariam mais aptas,
conforme Filho (2008), a prosperar nesse cenário e a atrair os jovens que, socializados
com a velocidade proporcionada pelas tecnologias, abraçariam arranjos de trabalho
mais flexíveis, soando com uma opção mais estimulante para os integrantes da
geração digital. Santos (2011) também indica que encontrar o equilíbrio na relação
entre as diferentes gerações parece ser a melhor solução.
3 METODOLOGIA
Para a realização do trabalho foi utilizado uma pesquisa qualitativa
exploratória, pois a mesma proporciona um aprimoramento de ideias consideradas
mais flexíveis, assumindo uma forma de estudo de caso com uma amostra pequena
e não representativa. Para Gil (2008), a pesquisa pode ser definida como um
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procedimento racional e sistemático que proporciona respostas aos problemas
propostos.
Bardin (2011) salienta que existem várias maneiras de fazer uma entrevista.
A entrevista utilizada para realizar o estudo foi em profundidade através de um
roteiro semiestruturado que, para o autor, é considerada mais fácil e curta, sendo
que foi registrada através de áudio e transcrita para ter validação. A duração média
de cada entrevista foi de aproximadamente uma hora cada. Essas entrevistas foram
realizadas entre os meses de maio e junho de 2012, sendo que foram entrevistados
o responsável pelo recursos humanos da empresa, o diretor e seis pessoas da equipe,
estas com idade de 19 a 28 anos e que fazem parte da geração Y. Esse meio de
coleta permite explorar o discurso, seja ele formal ou informal designando qualquer
linguagem no contexto social ou cognitivo.
A pesquisa qualitativa trabalha dados verbais coletados na entrevista
semiestruturada. Flick (2004) informa que a entrevista semiestruturada permite
assegurar que todos os tópicos importantes serão mencionados durante a entrevista.
Ao mesmo tempo, oportuniza que o entrevistado introduza assuntos novos
relevantes à pesquisa. Esse modelo de entrevista inclui conhecimentos que são
explícitos e pode ser expresso espontaneamente ao responder a pergunta aberta,
transformando a entrevista semiestruturada em uma estrutura que permite sua
validação comunicativa.
Conforme Bardin (2011), a entrevista é mais um discurso espontâneo do
que um discurso preparado. A maneira subjetiva de cada pessoa está presente na
sua linguagem e permite a identificação de valores e representações. A entrevista
não diretiva é importante, pois o entrevistado demonstra a sua estrutura temática de
imediato e quase sem querer. Com esse propósito, utilizou-se para a interpretação
dos dados coletados a análise de conteúdo, pois a mesma permite explorar o discurso
do participante da pesquisa. Nesse processo de análise de conteúdo utilizaram-se
categorias baseadas no referencial teórico e nos objetivos da pesquisa, tais como
plano de carreira e geração Y.
O estudo de caso, no ponto de vista de Gil (2010), permite um detalhamento
e esclarecimento do conhecimento obtido através da pesquisa. Seus resultados são
apresentados em aberto na condição de hipóteses e são vistos como um delineamento
209

Relações do Trabalho: Desafios da Educação

para investigação de fenômenos contemporâneos.
4 ESTUDO DE CASO
Em respeito ao aspecto de confidencialidade e por questões estratégicas,
a empresa estudada reserva-se o direito de não divulgar o nome. Portanto, neste
trabalho será denominada empresa Gama. Situada na Serra Gaúcha, iniciou suas
atividades em meados de 1915. A empresa Gama foi uma das pioneiras na Serra
Gaúcha nessa atividade de armazém de secos e molhados, onde permanece com
suas instalações até os dias de hoje.
A empresa Gama é uma empresa que, na visão de seus clientes, representa
confiança, credibilidade, ótima localização, segurança, conforto. Nesse quesito,
cita-se também a questão da tradição, pois é uma empresa com mais ou menos 90
anos no mercado que atende várias gerações de uma mesma família.
Atualmente, a empresa conta com aproximadamente 3.500m² de área
instalada. Comercializa mais de seis mil itens, entre nacionais e importados,
compreendidos desde a linha de aviamentos e miudezas até moda e artigos de
decoração. A equipe de funcionários é constituída de aproximadamente noventa
pessoas.
5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A empresa Gama estabelece critérios de acompanhamento e controle que
garantam o planejamento dentro do que é esperado pelos indivíduos que nela
compõem. Essas práticas formais e não formais serão citadas abaixo e possibilitam
para a empresa proporcionar o desenvolvimento dessas pessoas e um aprimoramento
conforme as necessidades da mesma.
Também, definem demandas variadas para o mesmo profissional, fazendo
com que atuem em diversas áreas. A mesma proporciona segurança e confiança em
seus colaboradores, possibilitando autonomia em suas decisões como, por exemplo,
folgas e negociações.
Em relação a mudanças, a empresa demonstra disposição e implementação.
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Para que isso de fato ocorra, utiliza de estratégias como recursos motivadores,
reconhecimento do trabalho e relacionamento interpessoal, fato ilustrado com
tempo disponibilizado pelo diretor da empresa para atender os funcionários.
Porém, são passivos em adotar um processo de informações que possibilitem
visualizações dos fatos que ocorrem na empresa e que permitam essa troca de
ideias entre equipe, RH e direção. A comunicação se torna fator importante, pois
através dela a equipe se sentirá segura, de maneira que esta acaba se tornando um
motivador para execução de tarefas com independência, colocando toda criatividade
e potencial em prática.
Para a empresa Gama, os funcionários são avaliados através de critérios
objetivos e subjetivos, os quais seguem abaixo:
a) Critérios objetivos: os funcionários são avaliados semestralmente
através da ferramenta “Nível de Índices”, que englobam margem de
contribuição (metas), retorno no pré-venda, comprometimento, pósvenda, acuracidade, negociação, entre outros.
b) Critérios subjetivos: implantou-se o método CHA (Conhecimento,
Habilidade, Atitudes) para fins de avaliação do comprometimento
do colaborador. Ressalta-se a importância que o alinhamento do
colaborador com a missão, valores e visão definidos no planejamento
estratégico é pressuposto fundamental para a sua permanência na
empresa.
c) Geração Y: denominada pela empresa como dinâmica, desafiadora,
arrojada, imediatista, exigente de retornos (feedback) e resultados
mais rápidos, aberta para novos conhecimentos. Estão em busca de
empresas que compartilhem o mesmo ritmo; para isso a empresa Gama
está procurando inovações para que essas pessoas sintam interesse de
continuar trabalhando e dispondo de seus recursos intelectuais.
d) Cada indivíduo é responsável por seu próprio trabalho e carrega
informações que, quando não estão agregadas ao mesmo, são
transmitidas pela empresa através de treinamentos e desenvolvimento
de seus potenciais. A empresa também incentiva seus profissionais
para que se qualifiquem através de cursos externos e gerencia esse
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aprendizado através da prática dentro da organização.
e) Os cargos estão sendo redefinidos com a utilização de equipes
multifuncionais, incentivando a integração do pessoal em várias áreas,
o que abrange maior conhecimento e diferenciação. Essa flexibilidade
de atuar em diversas áreas possibilita trabalhar as inúmeras habilidades
dessa geração.
f) A empresa desenvolve o autogerenciamento dos indivíduos de forma
que cada profissional seja responsável pelos seus atos. Esse fator vem
de encontro com as características dessa geração, pois os mesmos
gostam de desafios, assumir responsabilidades e pensar que estão no
comando da situação por serem dinâmicos e ousados.
Em relação a normas e regras, esses jovens costumam respeitar e manter a
hierarquia, os padrões e regras do sistema, adotando uma postura formal diante das
pessoas e das relações de autoridade. São pessoas que assumem desafios gradativos,
analisando a viabilidade dos mesmos para alcançar suas metas pessoais. Buscam
atender as expectativas das pessoas para serem reconhecidas, demonstrando com
presteza no trabalho e dedicação. Estão sempre em prontidão das tarefas solicitadas
e executam diversas atividades com disposição para atuar nas diversas áreas.
Também buscam alternativas que permitam a implementação do novo.
Dentro das competências CHA o conhecimento é observado pela empresa
através da aptidão técnica; a habilidade será através da aplicação CO (prática),
flexibilidade e integração; já na atitude entra o profissionalismo, a proatividade, a
paixão e a vontade.
Essa avaliação irá determinar através da pontuação adquirida pelo indivíduo
qual nível de carreira ele pertence em determinado momento. Aqui quando se
fala em carreira percebe-se o diferencial daquele modelo padrão estabilizado nas
empresas. Esse molde de carreira é determinado por afinidades de valores, um bom
ambiente de trabalho, autogerenciamento e uma possibilidade de equilíbrio entre as
partes.
São pessoas focadas em resultados, demonstram comprometimento com
o trabalho acordado. É visível que o sistema de regras e padrões são respeitados
mesmo quando buscam o novo, a mudança com a capacidade de atuar nos diferentes
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níveis de áreas quando exigidos pela empresa, esperando reconhecimento de suas
competências. Demonstram equilíbrio nas situações e capacidade de negociação
para resolver divergências e decisões.
Não costumam planejar suas carreiras nem tem um plano de carreira definidos
para seu futuro na empresa. Esperam que a mesma possibilite e direcione para que
assumam novas posições. Para a empresa ser assertiva na contratação e retenção do
talento Y, a mesma poderia estudar essas gerações no que diz respeito ao contexto
em que cresceram, conhecer suas motivações, seus valores e tendências culturais.
Também necessitaria aplicar uma gestão participativa no sentido de envolver os
colaboradores em decisões que afetem seu trabalho, dando a eles percepção que
colaboraram para atingir os objetivos da organização.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É muito importante e necessário as organizações avaliarem e analisarem
seus talentos através da busca interna ou externa. Dessa forma e, a partir disso,
conhecer e reconhecer o que faz com que essa nova geração se comprometa com
uma ou outra organização. Nesse sentido, poderá criar um modelo de gestão que
permita que esses talentos possam se desenvolver constantemente e disponibilizem
suas capacidades a favor das realizações da empresa.
Para permanecer neste mercado competitivo, as organizações e os gestores
precisam estar preparados, buscar profissionais mais qualificados, pois essa geração
já vem com alguns pré-requisitos que possibilitam isso para que, então, consigam
entregar novas atribuições e responsabilidades de demandas.
De acordo com Oliveira (2004), o sucesso e a competência das empresas
estão ligados à fronteira entre o comportamento das pessoas e colocá-los eficazmente
em ação na busca de soluções satisfatórias e de novos serviços inovadores. Na
prática de valorização da diversidade, estimula a interação através de trocas de
experiência, desenvolve ideias inovadoras através do diálogo, gerando postura
inclusiva, ambiente flexível e criativo.
Ao gestor fica a tarefa de prever mudanças e se antecipar a essas, avaliando
caminhos alternativos e decidindo o rumo específico para alcançar seus objetivos.
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Para conseguir isso, deve-se utilizar de estratégias com os recursos disponíveis
dentro da empresa – humano, técnico e financeiro. Ao fazer a análise desses recursos
ficará mais fácil programar quais ações ajudarão a obter os resultados que buscam.
O conhecimento passa a ser um recurso fundamental para a empresa e ao indivíduo
ao ser alinhado com os objetivos da mesma e às expectativas do profissional.
Os acompanhamentos dos planejamentos e estratégias utilizados para focar
essa geração a desempenhar melhor seus talentos também se fazem importantes,
pois esses darão um direcionamento a seguir e mostrarão quais as mudanças que
serão necessárias fazer conforme a necessidade e realidade da empresa. Esse
controle e direção enriquecerá o trabalho realizado.
O sentido do trabalho se dá quando o mesmo traz realizações e
reconhecimentos de que se pode contribuir com algo e, dessa forma, receber algo em
troca. As pessoas hoje não sabem o que está acontecendo no mercado de trabalho,
não lhes são esclarecidas as novas regras do jogo nos negócios e, consequentemente,
estão atuando de maneira inadequada na visão da empresa.
Um dos aspectos importantes a esclarecer seriam as configurações dos
cargos para poder direcionar as pessoas, que, assim, estabeleceriam relações mais
transparentes que estimulariam as pessoas crescer a partir da individualidade. A
questão da comunicação entre equipe e empresa destaca a facilidade para transmitir
conhecimentos, pois permite ouvir sugestões de mudanças e um trabalho com
delegação e autonomia dos colaboradores para realizar atividades, proporcionando
resultados esperados por ambos.
A comunicação interna seria uma estratégia para esses profissionais,
porque, de acordo com Assis (2012), possibilita conhecer as metas, anseios e
particularidades dessa geração, despertando interesses em efetivar-se dentro da
organização, mantendo-os bem informados sobre ações e políticas das empresas.
Por esse motivo, deve-se priorizar a implantação de programas de comunicação.
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RESUMO
A responsabilidade social é tema de constante discussão no meio acadêmico e empresarial. Esse tema
não é de responsabilidade apenas do governo, mas também passou a ser discutido pela sociedade,
empresas, entidades e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). A difusão do
conceito de responsabilidade social nas organizações se deu com maior abrangência com a criação
de entidades que disseminam e apoiam em suas ações a responsabilidade social. As ações sociais
desenvolvidas pelas entidades tem um papel fundamental na integração de segmentos da sociedade
que encontram-se em vulnerabilidade social, como é o caso da Casa Anjos Voluntários, que atende
crianças e jovens da comunidade de Caxias do Sul. Para tanto, este estudo consiste em analisar as
ações sociais desenvolvidas pela Casa Anjos Voluntários, assim como identificar as necessidades
a partir da demanda pertinente. A metodologia utilizada trata-se de uma pesquisa qualitativa, de
caráter exploratório, sob a forma de um estudo de caso. No que tange os resultados, as ações sociais
desenvolvidas pela Casa Anjos Voluntários são de suma importância para a comunidade de Caxias
do Sul, pois atualmente são atendidas 145 crianças e adolescentes que encontram-se em situação
de vulnerabilidade social, e suas famílias, assim como houve um total de 761 atendimentos e
acompanhamentos de familiares dessas crianças no ano de 2012.
Palavras-chave: Responsabilidade Social. Benefícios. Casa Anjos Voluntários.

1 INTRODUÇÃO
A responsabilidade social vem sendo discutida constantemente nos últimos
anos devido às várias transformações que vêm ocorrendo no mundo dos negócios
(SEVERO et al., 2009). Esse tema não é de responsabilidade apenas do governo, mas
também passou a ser discutido pela sociedade, empresas, entidades e Organizações
não Governamentais (ONGs), hoje reconhecidas como Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP). A difusão o conceito de responsabilidade social
nas organizações se deu com maior abrangência com a criação de entidades que
disseminam e apoiam em suas ações a responsabilidade social.
As ações sociais desenvolvidas pelas entidades tem um papel fundamental
na integração de segmentos da sociedade que encontram-se em vulnerabilidade
social, como é o caso da Casa Anjos Voluntários, que atende crianças e jovens
da comunidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Neste cenário, o estudo
consiste em analisar as ações sociais desenvolvidas pela Casa Anjos Voluntários,
assim como identificar as a partir da demanda pertinente.
Além desta seção introdutória, o artigo está organizado nas seguintes
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seções: referencial teórico, abordando os temas inerentes à responsabilidade social
e às Organizações da Sociedade Civil; metodologia empregada; estudo de caso;
resultados e discussões e considerações finais.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Responsabilidade Social
A responsabilidade social é o estágio mais avançado no exercício da
cidadania corporativa, as organizações visam demonstrar sua função social perante
a comunidade na qual estão inseridas (MELO NETO; FROES, 2001; ASHLEY,
2005; BELU; MANESCU, 2013). Tudo iniciou com a prática de ações filantrópicas.
Empresários, bem sucedidos em seus negócios, decidiram retribuir à sociedade parte
dos ganhos que obtiveram em suas empresas. Conforme Melo Neto e Froes (2001)
esse comportamento reflete uma vocação para a benevolência, um ato de caridade
para com o próximo. Neste sentido, a responsabilidade social é vista uma ação
coletiva, que visa o fomento da cidadania. A responsabilidade social centra-se no
dever cívico e se estende a todos, por isso demanda gerenciamento, periodicidade,
método e sistematização.
Para Ashley (2005) ser socialmente responsável é um dos pilares de
sustentação dos negócios, tão importante quanto a qualidade, a tecnologia e a
capacidade de inovação. Quando a organização é socialmente responsável atrai
novos consumidores e aumenta o potencial de vendas, um sinal de reputação
corporativa e da marca.
Carroll (1991) apresenta a natureza da responsabilidade social empresarial, a
representação é vista como uma pirâmide (Figura 1) composta por quatro categorias
distintas:
a) econômica: as organizações foram criadas como entidades
econômicas destinadas a oferecer bens e serviços aos membros da
sociedade. O lucro foi estabelecido como o principal incentivo para o
empreendedorismo;
b) legal: esperava-se que as organizações operassem não somente com
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vistas a obter lucro, mas que as leis e regulamentações promulgadas
pelos governos federal, estadual e local sejam cumpridas, numa espécie
de contrato social. Hoje a expectativa com relação às organizações
é que elas atuem também com base em responsabilidades éticas e
filantrópicas;
c) ética: refletem uma preocupação com o que os consumidores,
colaboradores, acionistas e a comunidade consideram justos e em
sintonia e respeito com as partes interessadas. Essa responsabilidade,
pode ser de difícil negociação, uma vez que o conceito de ética pode
estar mal definido e em continua discussão sobre sua legitimidade.
d) filantrópica: abrange os atos da empresa para com a sociedade
participando ativamente de atos ou programas que proporcionem o bem
estar humano. Essas ações repercutem na imagem que os membros da
sociedade fazem da organização. Espera-se que a organização contribua
com recursos humanos e financeiros para a comunidade melhorar sua
qualidade de vida.
O desafio encontrado trata-se da conciliação desses quatro pilares numa
definição global de responsabilidade social, em que há a interação das funções
econômica e legal com as funções éticas e filantrópicas, representando um desafio
para as organizações da atualidade.
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Responsabilidade
Filantrópica
Responsabilidade Ética

Responsabilidade Legal

Responsabilidade Econômica

Figura 1 – Os quatro tipos de responsabilidade social nas organizações
Fonte: Carrol (1991).

2.2 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
Conforme Ferreira (2005) apesar das organizações não governamentais
já existirem a algum tempo foi a partir da década de 1980 que passou a ter um
significativo crescimento no Brasil, assumindo um papel de destaque na sociedade,
com isso as organizações se popularizaram promovendo assim um notável
crescimento quantitativo e no impacto da ação por elas realizada. Vale ressaltar que
atualmente as organizações não governamentais são denominadas de Organizações
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), título fornecido pelo Ministério da
Justiça do Brasil, cuja finalidade é facilitar o aparecimento de parcerias e convênios
com todos os níveis de governo e órgãos públicos (federal, estadual e municipal).
Um aspecto interessante ressaltado por Ferreira (2005) trata-se de que
inicialmente as organizações não governamentais eram percebidas como iniciativas
de apoio a causas específicas, com alicerces no trabalho voluntário, e focadas em
busca de iniciativas em prol de justiça e solidariedade.
De acordo com Neder (1998) a sociedade Brasileira passou a enfatizar o
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foco na reconstrução da sociedade civil, onde, vários movimentos surgiram junto,
com intuito de recomposição dos mecanismos de dominação e destruição de
segmentos expressivos das camadas populares no país, visto que poderia aumentar
o distanciamento entre democracia política formal, e a crise social, sendo que a
parte mais fraca seria a sociedade de baixa renda.
Neder (1998) também afirma que para evitar essa degradação da sociedade
mais pobre, se faz necessário realizar uma inovação social de forma a propor
novos modelos de regulação social e econômica que busque o bem maior, e o
desenvolvimento da sociedade.
Para Teixeira (2003) as organizações não governamentais dão ênfase na
cultura, buscando regatar valores democráticos na população. Neste contexto,
Ferreira (2005) destaca que atualmente o cenário que se apresenta é que, embora
ainda existam organizações pequenas, com gestão praticamente amadora e ações de
impacto restrito, existem várias bem profissionalizadas que ocuparam um espaço
(político, econômico e social), que normalmente seria preenchido pelo Estado e por
grandes corporações privadas.
De modo geral, as OSCIP atuam nas mais diversas áreas, sendo que
algumas gerenciam centenas de trabalhadores e movimentam milhões de reais
por mês, de acordo com o destaque feito por Ferreira (2005). Contudo, muitas
crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social
são beneficiadas pelas ações disponibilizadas por estas entidades, impactando
positivamente na qualidade de vida dessas crianças e adolescentes.
3 METODOLOGIA DA PESQUISA
A metodologia utilizada neste estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa,
de caráter exploratório, sob a forma de um estudo de caso. Conforme Malhotra et
al. (2005), a pesquisa qualitativa proporciona uma melhor visão e compreensão do
contexto e do problema de pesquisa. Neste contexto, a pesquisa qualitativa pode ser
caracterizada como sendo exploratória, onde a mesma é utilizada com a finalidade
de explorar um tópico quando suas variáveis e bases teóricas são desconhecidas
(CRESWELL, 2007).
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De acordo com Yin (2005) o estudo de caso trata-se de uma investigação
empírica, uma vez que se propõe a descrever e analisar um fenômeno, dentro do seu
contexto real. Para tanto, nesta pesquisa será utilizado o estudo de caso único, pois
se propõe a investigar o contexto de uma organização do terceiro setor.
Os meios de investigação utilizados para a coleta de dados abrangeu a
pesquisa documental no web site da organização, a análise do Relatório Anual
de Atividades (2012), assim como a entrevista semiestruturada em profundidade,
considerando o perfil do entrevistado. Para tanto, foram entrevistadas a Assistente
Social e a Presidente da Instituição. As entrevistas ocorreram no mês de maio de
2013, e tiveram aproximadamente 50 minutos de duração.
Posteriormente, conforme ressalta Gibbs (2009), para facilitar o processo de
análise e interpretação, as entrevistas foram transcritas, conferidas com versão em
áudio como forma de proporcionar precisão, fidelidade e interpretação dos dados.
Para a análise e interpretação dos dados coletados, o método utilizado
aconteceu de acordo com a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2004), que consiste
em levantar os elementos que permitem a apreciação das comunicações e fornecem
informações suplementares.
4 A CASA ANJOS VOLUNTÁRIOS
A fundação da Casa Anjos Voluntários aconteceu no fim da década de
1990, por iniciativa de uma voluntária, residente do bairro Planalto Rio Branco, em
Caxias do Sul, conhecida como Tia Chica, que dá origem à história da Casa Anjos
Voluntários. Em um pequeno porão cedido pela paróquia Nossa Senhora Imaculada
Conceição, 25 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social foram
acolhidas para receber alimentação, cuidados e orientações sobre higiene, saúde e
espiritualidade. Entretanto, um assalto faz com que a casa permaneça fechada por
alguns meses. Ao retomar as atividades, em 2000, um espaço maior é alugado para
abrigar o número crescente de crianças auxiliadas pela entidade (CASA ANJOS
VOLUNTÁRIOS, 2013a).
Em 2002, o espaço antes ocupado pela Escola Municipal Fermino Ferronato
passa a ser sede da instituição. O local foi cedido pela Prefeitura Municipal de Caxias
do Sul em consenso com a Associação de Moradores do Bairro Charqueadas. Com
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a mudança, o número de crianças e adolescentes beneficiados aumentou ainda mais.
Assim, buscar novos parceiros para o projeto foi necessário. Em 2003, a entidade
foi oficialmente fundada e intitulada Casa Anjos Voluntários, como sociedade civil,
sem fins lucrativos, de direito privado e de caráter assistencial.
Em 2009, a Casa Anjos Voluntários passa a ser caracterizada como Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes. Neste
contexto, por meio de atividades socioeducativas e assistenciais, passa a ser para a
comunidade um espaço de inclusão social. O trabalho desenvolvido pela entidade
é voltado para a garantia de direitos, por meio da prevenção, promoção, proteção
e socialização de crianças e adolescentes, e também de seus familiares (CASA
ANJOS VOLUNTÁRIOS, 2013a).
A Casa Anjos Voluntários tem como missão cultivar sonhos, romper barreiras
sociais e contribuir para o planejamento de uma vida melhor, assim como promover
vidas através de ações socioeducativas, fortalecendo vínculos e convivência com as
famílias e a comunidade.
Atualmente a entidade atende 145 crianças e adolescentes com idade entre 06
e 15 anos e onze meses, assim como suas famílias em situação de vulnerabilidade e
risco pessoal e/ou social. O horário de atendimento ocorre das 07:30h às 17:30h, de
segunda à sexta-feira. Os alunos recebem quatro refeições (café da manhã, almoço,
lanche e pré-janta).
As turmas são divididas em grupos, com aproximadamente 23 participantes,
que levam em conta os seguintes critérios:
i) Manhã: T1: 6 e 7 anos e/ou crianças não alfabetizadas; T2: 7 ou 8 anos e/
ou crianças inseridas no ensino regular nos 1º ano e 2º anos do ensino fundamental;
T3 e T4: 8 ou 9 anos e/ou crianças inseridas no ensino regular nos 3º e 4º anos do
ensino fundamental;
ii) Tarde: T5: 10 e 11 anos e/ou crianças inseridas no ensino regular no 5º
ano do ensino fundamental; T6 e T7: 11 e 12 anos e/ou crianças inseridas no ensino
regular nos 6º e 7º anos do ensino fundamental, conforme Lei nº 10.172/2001 ou
5º e 6º séries do ensino fundamental conforme Lei 5.692/71; T8: 13 e 14 anos e/ou
adolescentes inseridos no ensino regular nos 8º e 9º anos do ensino fundamental,
conforme Lei nº 10.172/2001 ou 7ª e 8ª séries do ensino fundamental conforme
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lei nº 5.692/7; T9: 14 a 15 anos e 11 meses e/ou adolescentes inseridos no ensino
regular nos 8º e 9º anos do ensino fundamental, conforme Lei nº 10.172/2001 ou
7ª e 8ª séries do ensino fundamental conforme Lei nº 5.692/7 e/ou ensino médio
(CASA ANJOS VOLUNTÁRIOS, 2012, 2013a).
4.1 Equipe de Trabalho da Casa Anjos Voluntários
Para realização das atividades a Anjos Voluntários, conta com uma equipe
onde cada um tem um papel e uma responsabilidade determinada conforme
orientação da diretoria da instituição, sendo que a diretoria é eleita por voto de toda
comunidade o período de gestão é de dois anos. O organograma funcional da Casa
Anjos Voluntários está apresentado na Figura 2.

Figura 2 - Organograma Funcional da Casa Anjos Voluntários
Fonte: Dados da pesquisa (2013).

4.2 Títulos e Qualificações
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A entidade recebeu reconhecimento Federal através dos títulos e
qualificações, garantindo que as contribuições são exclusivamente para promover o
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a minimização
de situações de vulnerabilidade, risco pessoal e social das famílias (CASA ANJOS
VOLUNTÁRIOS, 2012, 2013a). Títulos:
a)
b)
c)
d)

Utilidade Pública Federal Lei Nº 2.163 de 13/11/08;
Utilidade Pública Estadual Lei Nº 002423 de 02/10/2007;
Utilidade Pública Municipal Lei Municipal Nº 6.544 27/06/2006;
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social do Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS;
e) Registro na Secretaria Estadual do Trabalho, Cidadania e Assistência
Social;
f) Registro no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;
g) Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – COMDICA.
4.3 Captação de Recursos
A entidade capta seus recursos através de busca de parcerias com empresas,
governo e pessoas físicas. No que tange as Doações, durante o ano todo, a Casa
Anjos Voluntários recebe donativos da comunidade. Uma importante fonte de
recursos são pessoas físicas que doam 6% do Imposto de Renda devido, o qual
pode ser revertido para a entidade por meio do Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente.
As Pessoas Físicas podem contribuir com:
a) contribuições mensais: podem ser feitas contribuições mensais a
entidade doando valores a partir de R$ 20,00 via carnê adquirido direto
na instituição;
b) apadrinhamento: por meio de um sistema de apadrinhamento
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desenvolvido pela Anjos, uma criança ou adolescente é escolhido
para receber contribuições mensais de R$ 80,00. A partir da adesão ao
projeto, o padrinho passa a receber informações do desenvolvimento
do afilhado e acompanhar seus progressos tanto no ambiente escolar
quanto no familiar;
c) trabalho voluntário: A Parceiros Voluntários, em parceira com a Anjos,
é a responsável pelo encaminhamento de pessoas que desejam atuar
como voluntários;
As Pessoas Jurídicas podem contribuir por meio das Empresas colaborando
através da destinação de 4% do seu Imposto de Renda, ou 5% do ICMS, por meio
do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1 Ações Sociais Desenvolvidas pela Casa Anjos Voluntários
A Casa Anjos Voluntários desenvolve, no turno contrário ao da escola, ações
socioeducativas e assistenciais voltadas para crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social e risco pessoal.
Todas as ações promovidas, desde seu planejamento até a execução, fazem
uso de uma metodologia, de acordo com Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (2010), a Proteção Social Básica do SUAS (Sistema Único de Assistência
Social) destaca seu caráter fundamental: ampliação das trocas culturais e de
vivências entre as pessoas, visando e trabalhando o desenvolvimento do sentimento
de pertença e de identidade, por meio do fortalecimento de vínculos familiares e
sociais, incentivando a participação social e o convívio comunitário [...]. Não há
fortalecimento de vínculos de forma neutra, portanto, as atividades realizadas pela
OSCIP se dividem em oficinas que desenvolvem valores que podem ser decisórios
na reflexão e na vida, podendo transformar o futuro e a realidade das crianças e
adolescentes atendidos pela entidade.
As oficinas oferecidas são voltadas para a Cultura de Paz e obedecem
seis princípios: i) Respeito à Vida; ii) Rejeição da violência; iii) Generosidade;
iv) Ouvir para compreender; v) Preservação do planeta; e, vi) Redescobrimento
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da solidariedade. As oficinas realizadas pela entidade são (CASA ANJOS
VOLUNTÁRIOS, 2013a):
a) Oficina Mundo da Imaginação: leitura;
b) Oficina Arte de Aprender: auxilio e reforço;
c) Oficina Artes e Rabiscos: arte e suas possibilidades na prática;
d) Oficina Movimento e Ação: habilidades desportivas, coordenação
motora, socialização;
e) Oficina de Inclusão Digital: informática (Figura 3);
f) Oficina de Comunicação e Expressão: expressão verbal e oral;
g) Oficina de Produção Textual: português, leitura e escrita;
h) Oficina de Mate-Mágica: raciocínio lógico, resolução de situações
problemas;
i) Oficina Som e Voz: respiração, técnica vocal, músicas infantis, etc.
j) Oficina Arte da Vida: teatro, expressão corporal, disciplina, postura;
k) Oficina Conversando Mundo a Fora: Língua Estrangeira;
l) Oficinas Acordes do Som: teoria e prática de violão e musicalização;
m) Oficina do Bem Estar: cuidado pessoal;
n) Oficina de Artesanato: coordenação motora e habilidades artísticas;
o) Oficina de libras;
p) Oficina de padaria;
q) Oficina de culinária;
r) Oficina de espanhol.
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Figura 3 – Oficina de Informática Ministrada pela Instrutora Franciele
Fonte: Anjos Voluntários (2013b).

A Casa Anjos Voluntários também realiza palestras, conforme aponta a
Figura 4.

DIA/MÊS

TEMA
O Profissional do Século XXI

Abril

Eu estou trabalhando por amor
Fases da Adolescência (conflitos/auto conhecimento, estima, etc)

Maio

Vestibular/Profissões
Vivências em Orientação e Mobilidade
Valorizando as Oportunidades
Voluntariado

Junho
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Julho

DSTs

Outubro

Redes Sociais

Outras atividades

Visitas em empresas;
Lanche Festivo em comemoração ao dia da criança;
Voluntariado em ações sociais (tarde recreativa com os usuários menores,
confecção de jogos pedagógico);
Visita na Entidade Patina;
Visita no 12º Batalhão da Brigada Militar.

Figura 4 – Palestras na Casa Anjos Voluntários em 2012
Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Perante o exposto, a entidade realiza visitas técnicas e passeios pedagógicos,
datas comemorativas, encontros de formação e reflexão sobre valores com os
adolescentes, ações sociais, atividades lúdicas para as crianças. A Figura 5 ilustra o
passeio no Museu Municipal com a turma T6 e T7.

Figura 5 – Passeio Pedagógico de Visita ao Museu
Fonte: Anjos Voluntários (2013b).
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Além das oficinas, existe o Projeto Jovens Empreendedores para a T9 (14 a
15 anos e 11 meses) que realizam oficinas de formação, fortalecimento e capacitação
pré- profissionalizantes.
Para a T9 também são disponibilizadas as seguintes Oficinas: Técnicas de
Escritório; Desenho Arquitetônico; Matemática; Inglês; Português; Psicologia;
Cidadania; Comunicação e Expressão; Informática – HTML; Culinária (Figura
6); Música; Canto Coral; Oficina Brincando com Aquarela com o Artista Plástico
Antônio Giacomin.

Figura 6 – Oficina de Culinária com os Alunos da T9 Ministrada pela Presidente
Isamar Sartori
Fonte: Anjos Voluntários (2013b).
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5.2 Projetos Mantidos pela Casa Anjos Voluntários
Os projetos elaborados pela entidade visam a consonância com a Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais, Resolução Nº 109, de 11/11/2009 –
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos – Proteção Social Básica do SUAS.
De acordo com o relatório de atividades do ano de 2012, onde foi realizado
um estudo sobre abrangência da área de atuação da instituição, verificou-se que
as pessoas atendidas são de diversos bairros, sendo o que aparece com maior
participação o bairro Charqueadas com 20%, sendo seguido pelo Desvio Rizzo
com 19% (Figura 7).

Figura 7 – Área de Atuação

Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Os projetos promovidos pela entidade contribuem para a qualificação
dos atendidos e também para sua integração à comunidade. As ações têm por
objetivo proporcionar o desenvolvimento biopsicossocial, afetivo, cognitivo,
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cultural e esportivo das crianças e adolescentes beneficiados pela entidade. Com o
levantamento dos dados de 2012 foi possível verificar que além das 145 crianças
atendidas diretamente na casa, são realizados ao total de 761 atendimentos e
acompanhamentos dos familiares dessas crianças, conforme demonstra a Figura 8.

Figura 8 – Público Atendido
Fonte: Dados da pesquisa (2013).

As crianças e adolescentes atendidos pela Casa Anjos Voluntários muitas
vezes estão expostos a mais de uma situação de risco, sendo que a maioria sobre risco
social de fragilidade de vínculos familiares e comunitários com 24%, interessante
que 16% possuem baixa renda (Figura 9).
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Figura 9 - Vulnerabilidade e risco social
Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Visando a melhoria e o fortalecimento dos vínculos famílias a Instituição
promove várias ações que envolvam a família das crianças e adolescentes, conforme
dados abaixo:
a) Programa de Acompanhamento Familiar Sistemático – AFS. Promover
o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando
a minimização de situações de vulnerabilidade, risco pessoal e social.
Atendimento individual e sistemático, e realização de grupos mensais;
b) Elementos interventivos : acolhida, constituição do vínculo,
identificação do objeto; a coleta de dados (entrevistas, visitas
domiciliares, entre outros meios), organização, análise dos dados,
identificação de prioridades interventivas, devolução ao usuário;
planejamento, apoio, orientação, aconselhamento, encaminhamentos
– internos e externos, orientação, acompanhamento e monitoramento
dos encaminhamentos realizados; aprofundamento teórico; integração
multidisciplinar e interinstitucional; avaliação dos processos de
trabalho.
O Perfil dos atendidos pela Instituição (Figura 10) mostra que a maioria tem
o comportamento agitado (24%) seguido pelo atendimento psicológico (23%).
Promover espaço de trocas culturais e de vivências, visando e trabalhando
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o desenvolvimento do sentimento de pertença e de identidade, por meio do
fortalecimento de vínculos familiares e sociais, incentivando a participação social
e o convívio comunitário [...] conforme Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (2010).
As Oficinas buscam construir significados, atribuindo valores que podem
ser mobilizantes na reflexão e na ação da vida das crianças e adolescentes, podendo
estes transformar seu futuro e realidade. Projetos Apoiadores: FMAS (Fundo
Municipal de Assistência Social); FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social);
FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente); FUMDEL
(Fundação Municipal de Desporto e Lazer); RECRIA Fazendo Arte Educação;
Jovens Empreendedores, Unimed; Justiça Federal; Ministério Público; Padaria e
Confeitaria, Emenda Parlamentar.

Figura 10 - Demandas

Fonte: Dados da pesquisa (2013).

5.3 Necessidades e Demandas da Casa Anjos Voluntários
Conforme relata a Presidente, a Casa Anjos Voluntários carece de
parcerias com empresas da região para encaminhar os alunos que fecham o ciclo
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de atendimento na Instituição (16 anos). Estes alunos poderiam ser incluídos nas
empresas como estagiários ou aprendizes.
No que tange os atendimentos prestados pela Instituição, tanto a Presidente
quanto a Assistente Social, enfatizaram que há necessidade de voluntários e
parcerias para atendimentos nas áreas de odontologia, psicologia e de técnicas para
o empreendedorismo.
Atualmente a Casa Anjos Voluntários visa ministrar um curso de
Empreendedorismo para os alunos que estão na T9. No entanto, a Assistente Social
destaca que a entidade necessita de voluntários comprometidos que possam ministrar
o curso, palestra ou oficina para os alunos. A Assistente Social também relata que
a entidade recebe visitas de pessoas, futuros voluntários, que estão interessadas em
conhecer as instalações e o trabalho da entidade, mas quando se deparam com o
comprometimento quanto as questões de horário, em relação a agenda e cronograma
das atividades, acabam não formalizando o voluntariado.
Conforme ressalta a Presidente, no que diz respeito aos donativos e recursos,
a Instituição está aberta para doações de empresas e pessoas físicas que queiram
doar ou apadrinhar um aluno.
5.4 Proposta de Intervenção
A proposta de intervenção visa proporcionar uma maior captação de recursos
e de parcerias para a entidade. Neste sentido, propõe-se um programa de visitação
as empresas da região de Caxias do Sul para parceria de contratação dos jovens
aprendizes preparados pela Instituição. Em contrapartida a Instituição comprometese em formar os conhecimentos mínimos exigidos pelas demandas das empresas.
Vale ressaltar que a região de Caxias do Sul é reconhecida mundialmente, pelo
seu alto índice de empreendedorismo mundial, estima-se que exista um índice
aproximado de 14 habitantes por empresas na cidade de Caxias do Sul (SEVERO
et al., 2012). Assim, existe uma boa oportunidade de se efetuar a presente parceria.
Esta parceria com as organizações poderá ocorrer através da Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços e Caxias do Sul (CIC), a qual já é uma Entidade
apoiadora de Projetos Sociais na comunidade e parceira da Casa Anjos Voluntários.
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Visto que os adolescentes ao completarem os 16 anos passam a não fazer mais parte
dos alunos atendidos na Casa Anjos Voluntários, pois a faixa etária máxima é 16
anos.
Dessa forma a Casa Anjos Voluntários, ajudaria os jovens, já fazendo a
inserção deles no mercado de trabalho, encaminhando para as empresas parceiras.
Sendo esta uma excelente alternativa para as empresas locais que receberiam os
jovens para atuar em rotinas operacionais, tais como: auxiliar de alimentação
(preparo e serviços); auxiliar de produção industrial; comércio e varejo; conservação
e limpeza; cooperativismo; gestão pública; logística; ocupações administrativas;
práticas bancárias; tele serviços; e, turismo.
Outra proposta de intervenção específica trata-se do desenvolvimento
de uma parceria com Instituições de Ensino Superior (IES) da Serra Gaúcha, as
quais possuem profissionais especializados em Odontologia e Reestabelecimento
Físico e Psíquico. A partir da infraestrutura proporcionada pelas IES, os estudantes,
supervisionados pelos respectivos professores, poderiam prestar atendimentos as
crianças e adolescentes, já que se trata de uma demanda necessária para a formação
profissional dos acadêmicos.
Outra oportunidade percebida diz respeito às demandas de acompanhamento
psicológico das crianças e adolescentes da Instituição, assim como de profissionais
com Know Houw em empreendedorismo. Para suprir esta necessidade, uma
parceria com as IES, pois as mesmas necessitam de estágios supervisionados para
os alunos do curso de Psicologia e Administração, bem como a entidade apresenta
uma grande demanda de atendimentos às crianças, jovens e seus familiares, assim
como de voluntários para a área de empreendedorismo.
No que tange o apadrinhamento de alunos, e a arrecadação de donativos
e doações, uma proposta seria de fazer a divulgação da ideia, junto às empresas
parceiras, para que estas divulguem internamente entre o seu quadro de colaboradores,
clientes e fornecedores, visando alcançar um número significativo de pessoas.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ações sociais desenvolvidas pela Casa Anjos Voluntários são de suma
importância para a comunidade de Caxias do Sul, pois atualmente são atendidas
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145 crianças e adolescentes que encontram-se em situação de vulnerabilidade
social, assim como houve um total de 761 atendimentos e acompanhamentos dos
familiares dessas crianças no ano de 2012.
A partir do levantamento das necessidades da Casa Anjos Voluntários,
realizou-se uma proposta de intervenção, que visa proporcionar uma melhoria nos
serviços de atendimento às crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, que
necessitam de recursos financeiros para sanar as suas necessidades.
Vale ressaltar que muitas crianças e adolescentes que se encontram em
situação de vulnerabilidade social são beneficiadas pelas ações disponibilizadas
pela entidade, o que impacta positivamente na melhoria da qualidade de vida, o que
segundo Melo Neto e Froes (2001) e Ashley (2005) visa o fomento da cidadania,
constituindo o exercício da cidadania corporativa, para o desenvolvimento da
sociedade.
Por fim, conclui-se que com a realização do presente estudo pode-se
perceber a importância do papel do administrador, de uma organização do terceiro
setor, em desenvolver soluções para a problemática social, através da gestão de uma
entidade que visa proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas. Neste
contexto, o administrador deve ser proativo, na busca de parcerias com empresas,
IES, Instituições Públicas, bem como sensível às demandas sociais da comunidade.
As limitações deste estudo estão atreladas à sua capacidade de generalização,
visto que foi explorada a realidade de uma entidade. Por conseguinte, sugere-se
uma análise mais abrangente, avaliando as ações sociais a outras entidades. Em
acréscimo, são pertinentes estudos que enfoquem a comparação entre regiões, ou
até mesmo diferente percepções entre diversos atores inseridos neste contexto.
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RESUMO
As organizações de pequeno porte lidam com a concorrência de mercados de diferentes tamanhos,
muitas vezes sem ter acesso a ferramentas de gestão para suas organizações. A deficiência de acesso
a ferramentas de gestão faz que as pequenas empresas percam potencial competitivo, diminuindo
sua capacidade de sobrevivência. Para fortalecer as microempresas existem programas vinculados a
entidades, como as universidades, que promovem a disseminação de controles gerenciais voltados
a este porte de organizações. O acesso as ferramentas de gestão auxiliam as microempresas
a perceberem ou ajustarem seus produtos ou serviços, bem como aspectos relacionados ao
atendimento das necessidades de seus clientes. O método utilizado na pesquisa teve abordagem
qualitativa, de natureza exploratória com pesquisa bibliográfica e documental, com base no estudo
do projeto desenvolvido pelo SEBRAE em 2011, no município de Caxias do Sul. As empresas em
estudo demonstraram clara deficiência nos aspectos básicos de controles gerencias. Por não terem
formação e instrução de ferramentas gerenciais, os programas para atendimento das microempresas
faz contato direto, com atendimento presencial, assim obtendo in loco, como a empresa se encontra.
Esta pesquisa demonstrou as ferramentas de gestão ofertadas às microempresas no município de
Caxias do Sul no Rio Grande do Sul.
Palavras-chave: microempresas; ferramentas de controle gerencial; competitividade.

1 INTRODUÇÃO
De acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE,
2005a), as micro e pequenas empresas tornaram-se cada vez mais importantes para
a economia brasileira. As empresas de pequeno porte combinadas as microempresas
são responsáveis por 99,2% do número total de negócios, 57,2% dos trabalhos
totais, e 26,0% da massa do salário.
Em consequência do aumento expressivo no número de trabalhos
gerados sobre dois anos por estes negócios, havia um aumento real em uma
massa do salário de 57,3% em micro negócios e de 37,9% em empresas de
pequeno porte (SEBRAE, 2005a).
Um grande número de empreendedores não consegue o sucesso, sendo que
uma das razões principais para a elevada taxa de mortalidade é a falta de habilidade,
dos empreendedores, de desenvolver e controlar seus negócios (SEBRAE, 2005c).
Isto sustenta a importância de compreender a dinâmica do empreendimento e o
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papel do empreendedor como o ator principal neste processo. As empresas de
pequeno porte tornaram-se cada vez mais importantes na condução econômica e no
desenvolvimento social no mundo. Além de ser uma fonte principal de criação de
emprego, as empresas de pequeno porte são igualmente uma fonte para a inovação.
O processo empreendedor baseado no modelo de Moore, Bygrave (2004)
apresenta o processo empreendedor como um jogo dos estágios e dos eventos que
seguem: a ideia ou a concepção do negócio, o evento que provoca as operações, a
execução e o crescimento.
Em seu modelo do processo empreendedor, Bygrave (2004) destaca os
fatores críticos que conduzem ao desenvolvimento do negócio em cada estágio. De
acordo com Bygrave (2004, p. 5), como na maioria do comportamento humano,
os traços empreendedores são formados por atributos pessoais e pelo ambiente.
Os atributos pessoais são as características dos empreendedores que os fazem
diferentes dos não-empreendedores.
Em decorrência de um cenário globalizado, muitas empresas procuram gerir
seus negócios de maneira a garantirem sua continuidade. Os controles internos se
demonstram efetivamente importantes dentro de uma organização, uma vez que
protegem os ativos, previnem erros e fraudes, e ainda tornam as demonstrações
contábeis mais concisas, auxiliando na tomada de decisão, fazendo com que as
empresas apresentem maior sustentabilidade. O desconhecimento, por parte dos
gestores, de como controlar segmentos de sua empresa, por meio de controles
internos que os auxiliem na gestão financeira, pode acarretar em danos irreparáveis
de tomada de decisão, e em decorrência disto, pode levar à falência precoce do
empreendimento (AUGUSTIN, 2006).
Esta pesquisa teve como escopo, identificar quais as principais ferramentas
de gestão que podem qualificar a gestão das microempresas, que oferecem, segundo
o SEBRAE (2005), maior número de falência, pela falta de controles internos de
gestão em seu ambiente organizacional.
A abordagem sobre controles vem sendo desenvolvida desde o início do
século XX. Nomes como Frederick W. Taylor, Frank Gilbreth e Henri Fayol,
contribuíram com estudos sobre controles que repercutem até hoje.
Na última década as organizações enfrentaram uma concorrência
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globalizada independente de seu porte. Os consumidores passaram a ter muitas
informações sobre produtos, serviços e mercados, desejando produtos de qualidade
e preço baixo. As de pequeno porte, também inseridas neste mercado globalizado,
passam a ter que adaptar-se a este processo. Elas precisam estar preparadas para
eventuais modificações nos seus produtos ou serviços, desenvolver as capacidades
individuais e organizacionais, aumentando assim a habilidade de identificar e
solucionar problemas, gerando um embasamento sólido para a tomada de decisões
estratégicas, vitais para a sobrevivência das empresas (AUGUSTIN, 2006).
Devido à sua estrutura flexível e ao grande número de atividades, as
microempresas desenvolveram muitas oportunidades de emprego e renda.
Há evidências que as microempresas exercem um papel muito importante na
estabilização econômica, e qualquer declínio no setor afetará a taxa de crescimento
econômico mais cedo ou mais tarde (AUGUSTIN, 2006).
Estas empresas apresentam deficiências na sua gestão que podem
comprometer sua sobrevivência no mercado, que sinaliza o ensejo de buscar
soluções adequadas à atual realidade de sua gestão, assim gerando perspectivas
promissoras e necessárias para um desenvolvimento futuro (LONGENECKER et
al., 1997).
A escolha por estudar ferramentas administrativas baseou-se no Projeto
Negócio a Negócio realizado no ano de 2010, pelo Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), em parceria com a Universidade de Caxias
do Sul (UCS). A principal tarefa do projeto foi prestar consultoria às microempresas
da região. Fazendo seu diagnóstico e consequentemente identificando as carências
de gestão. Na sequência eram ofertadas ferramentas de gestão para suprir as
necessidades previamente identificadas pelo diagnóstico empresarial.
Diante do exposto, a pesquisa visou identificar e descrever as ferramentas
de gestão mais procuradas pelas microempresas da cidade de Caxias do Sul no mês
de setembro de 2010.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Gestão de microempresas
A pequena empresa é formada, na sua maioria, de empresas administradas
pelo proprietário, heterogêneas e independentes, e de empresários cuja ordem
estratégica do dia acomoda objetivos de orientação estratégica empresarial e
sociopsicopessoal (KETS DE VRIES, 1985).
Kets de Vries (1996) analisa algumas das características psicológicas
dos proprietários de pequenos negócios e menciona sua necessidade de “micro
administração”.
No Brasil, das quase 6 milhões de empresas, 99% são consideradas micro e
pequenas. O setor de indústria responde por cerca de 18% do total de empresas, o
de comércio por 45% e o de serviços por 37%, conforme Figura 1.
PORTE

INDÚSTRIA

COMÉRCIO

SERVIÇO

TOTAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

MICRO

939.267

17,8%

2.414.652

45,8%

1.923.389

36,4%

5.277.308

PEQUENA

48.314

19,7%

88.941

36,2%

108.203

44,1%

245.458

MÉDIA

9.856

33,3%

5.724

19,4%

13.999

47,3%

29.579

GRANDE

1.580

7,0%

2.955

13,2%

17.899

79,8%

22.434

TOTAL

999.017

17,9%

2.512.272

45,1%

2.063.490

37,0%

5.574.779

Figura 1 – Classificação de Empresas
Fonte: Revista FAE BUSINESS (2004).

É destinado às pequenas empresas o papel de agentes de mudança industrial
e inovação, veículos para geração de emprego (BIRCH et al., 1993), criação de
riqueza e crescimento econômico (STOREY, 1994). Segundo Kruglianskas (1996,
p. 7), um significativo número de micro e pequenas empresas traz homogeneidade
de mercado e melhor distribuição de renda obtendo estabilidade social e política.
Isso possibilita maior dinamismo e aumenta as chances de alocação de recursos
mais condizente com a demanda.
As pequenas empresas têm papel de destaque no desenvolvimento econômico
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de todas as economias e são caracterizadas com atos empresariais de inovação e
novas iniciativas empresariais (BANK OF ENGLAND 2000; REYNOLDS et al.,
2000; AUGUSTIN 2006).
A importância pode ser demonstrada por meio de pesquisa realizada pelo
SEBRAE (2004), onde projetados os percentuais de taxas de mortalidade sobre o
total de empresas registradas de 2000 a 2002, estima-se o fechamento de 772.679
empresas nos três anos, além da perda de 2,4 milhões de ocupações, contribuindo
para o aumento das taxas de desemprego e da atividade informal. Os desperdícios
potenciais de R$ 19,8 bilhões de inversões na atividade econômica decorrem do
encerramento das atividades empresariais desse período (AUGUSTIN, 2006).
2.2 Fatores de insucesso e de crescimento em micro e pequenas empresas
Vários são os fatores de insucessos e de crescimento das empresas, são
inúmeros e podemos chamar de variáveis: localização, planejamento, recursos
humanos, capital, estudo de mercado. De acordo com Rebouças (1991), os fatores
de êxito são dispostos em duas análises: o ambiente empresarial (conjunto estável
e dinâmico de forças externas) e a situação interna (estudo das qualidades e
deficiências da empresa, produção, administração, estrutura financeira).
De Mori (1998) aponta três fatores que afetam a sobrevivência das pequenas
empresas: condições características do meio ambiente da empresa, características
estruturais e estratégias do negócio e características individuais do empreendedor.
Lezana (1995) dividiu as causas dos sucessos ou fracasso em categorias
distintas e inter-relacionadas: fatores externos, fatores internos e fatores relacionados
ao empreendedor.
Os fatores externos são os macroeconômicos e do ambiente e efetivamente
a empresa não pode atuar sobre eles (DE MORI, 1998).
Lezana (1995) afirma que podem ser classificados os fatores externos:
demanda (procura por parte dos consumidores da satisfação de suas necessidades
de mercado, oferta (são diversos bens e serviços oferecidos por empresas por
determinado preço com avaliação de fornecedores e concorrentes), fatores
de produção (recursos humanos, naturais, científicos, técnicos, financeiros),
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características regionais (o sucesso de empresas de pequeno porte trará
desenvolvimento regional). Já os internos, que são relacionados ao funcionamento
da empresa e podem ser modificados por ela: direção e gestão (capacidade de lidar
com as incertezas), produção (corresponde a parte técnica), recursos humanos
(gerenciar pessoas, treinamento), finanças (números e desempenho), área comercial
(tendências, avaliar concorrência, preços, distribuição e assistência técnica), fatores
relacionados ao empreendedor (necessidades, conhecimento, habilidades, valores)
(YONEMOTO, 1999).
A ausência de ações gerenciais é realidade nas pequenas empresas que lutam
para sobreviver, rendendo quantias insignificantes para seus proprietários. Isso mostra
que estas empresas são apenas conduzidas e administradas (LONGENECKER et
al., 1997). As pequenas empresas enfrentam dificuldades para sobreviverem no
mercado, por serem atingidas por forças competitivas causando diminuto poder de
barganha (RHODEN, 2000).
Storey (1994) postula que o crescimento de pequenas empresas é dirigido
interando três grupos de variáveis: calibre dos sócios-gerentes e recursos empresariais
(motivação, educação, perícias administrativas, habilidades, idade, história
familiar), perfil empresarial (idade, tamanho, setor alta-tecnologia/baixa-tecnologia,
exportação-intensidade, forma legal, e regime de propriedade), planejamento
estratégico (posicionamento de mercado, pesquisa e desenvolvimento, exportação,
financiamento externo, administração de recursos humanos e desenvolvimento,
sucessão planejada) (AUGUSTIN, 2006).
As pessoas estão ligadas por laços sociais e familiares que afetam certas
tomadas de decisões em pequenos empreendimentos onde a procura de mercado
global para seus produtos/serviços torna-se imprescindível. A capacidade de
administração, as atitudes de mudança e sucessão possuem papel significante no
sucesso empresarial (YONEMOTO, 1999).
2.3 Ferramentas administrativas para micro e pequenas empresas
O Projeto Negócio a Negócio desenvolvido pelo SEBRAE visa atender
as microempresas. Estas, após receberem o primeiro atendimento denominado de
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diagnóstico empresarial, são analisadas suas carências de gestão. Na segunda fase é
entregue ao empresário as ferramentas de gestão que foram relatadas no diagnóstico
empresarial. A terceira fase acontece a avaliação para entender se as ferramentas de
gestão foram ou não implementadas.
Estas ferramentas estão divididas em três grandes grupos que estão
relacionados com planejamento, mercado e finanças. Segue apresentação de grandes
grupos e suas respectivas ferramentas.
a) Planejamento: o objetivo deste item é apresentar as ferramentas
relacionadas a planejamento utilizadas no Projeto Negócio a Negócio.
Nesta área estão relacionadas cinco fermentas denominada: planilha
norteadora, análise de mercado, informações da concorrência, matriz
meu negócio e a concorrência e ações para neutralizar os concorrentes.
b) Mercado: no item mercado foram trabalhas oito ferramentas: cadastro
de clientes, cadastro de fornecedores, cálculo da produtividade,
check-list do ponto de venda e roteiro para ações de marketing, matriz
fidelização de clientes, informações trabalhistas, análise da qualidade e
gerenciamento da equipe de vendas.
c) Finanças: na área de finanças foram oferecidas dez ferramentas, que
seguem: controle de estoque, previsão de vendas, controle diário de
vendas, controle mensal de contas a receber, rotineiro básico de crédito,
diário de caixa, controle mensal de contas a pagar e fluxo de caixa.
3 METODOLOGIA
A pesquisa se constituiu numa pesquisa exploratória qualitativa, de natureza
bibliográfica, com a aplicação do método da análise de conteúdo. Cooper e Schindler
(2003) afirmam que estão entre os principais objetivos da pesquisa exploratória:
aumentar o entendimento do problema de administração; saber como outras
pessoas resolveram problemas similares ao seu; identificar informações que possam
ser usadas como questões investigativas; e identificar fontes reais que possam ser
usadas como questões de mensuração.
Para Lakatos e Marconi (2003) na pesquisa bibliográfica, ou de fontes
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secundárias, verifica-se que a bibliografia pertinente ao tema de estudo oferece
meios para definir e resolver não só problemas já conhecidos, como também
explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente. A
pesquisa bibliográfica tem por objetivo permitir ao pesquisador o “reforço paralelo
na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas informações”. Não se trata
de uma repetição do que já foi escrito sobre determinado assunto, mas propicia o
exame de um tema sob nova abordagem, sob uma ou mais óticas, trazendo consigo
novas conclusões.
O método utilizado para a investigação científica foi o método indutivo.
Richardson (1989) parte de premissas em que casos particulares foram observados
para se chegar a uma conclusão sobre casos ou acontecimentos não observados.
Para o desenvolvimento dessa pesquisa realizou-se uma pesquisa bibliográfica, por
meio de livros, revistas, periódicos, teses, entre outros.
Após realizou-se uma análise exploratória dos dados, onde de acordo com
Malhotra (2001), o objetivo da análise é possibilitar a compreensão do problema
enfrentado pelo pesquisador. A pesquisa exploratória procura explorar um problema
ou uma situação para prover critérios e compreensão. Nesse caso ela permitiu
identificar as ferramentas administrativas utilizadas por micro e pequenas empresas.
No que se refere ao porte das empresas, optou-se por utilizar a classificação
adotada pelo SEBRAE, que considera como micro e pequena no ramo industrial
àquelas que possuem de vinte a noventa e nove funcionários, e ramo de comércio
e prestação de serviços as que possuem menos de quarenta e nove empregados. A
escolha desse critério se justifica pelo fato de a maioria das empresas, fornecerem
dados referentes ao seu volume de vendas ou faturamento.
4 DISCUSSÕES E ANÁLISE DOS DADOS
4.1 Ferramentas utilizadas pelos empresários das microempresas
O período analisado foi o mês de setembro de 2010. Das 1.392 empresas
visitadas foram ofertadas 8.352 ferramentas finalizando uma média de 6 ferramentas
por empresa.
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Os tipos de ferramentas mais indicadas as micro empresas participantes do
projeto negócio a negócio, desenvolvido pelo SEBRAE e operacionalizado pela
Universidade de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, estão apresentadas a seguir.
Das empresas analisadas ocorreu a seguinte distribuição das ferramentas
ofertadas pelo projeto negócio a negócio: 11,95% das empresas receberam a
ferramenta Check List/Roteiro de Marketing, 7,72% Cadastro de Clientes, 6,85% a
ferramenta Cadastro de Fornecedores, 6,47% delas Cálculo da Produtividade, 6,41%
Controle de Estoques, 5,90% Matriz de Fidelização de Clientes, 5,75% receberam
a ferramenta Planilha Norteadora, 4,90% Análise de Mercado, 4,75% Planilha para
Análise da Qualidade, 4,72% Gerenciamento da Equipe de Vendas, 4,21% Cálculo
do Capital de Giro, 3,54 % Fluxo de Caixa, 3,45 Informações Trabalhistas, 3,39%
Cálculo do Preço de Venda, 3,15% Controle diário de Caixa, 3,08% Roteiro Básico
de Crédito, 3,03% Previsão de Vendas, 2,69% Elaboração de Ações para Neutralizar
a Concorrência, 1,92% Controle Diário de Vendas, 1,90% Matriz Meu Negócio e a
Concorrência, 1,88% Controle Mensal de Contas a Pagar, 1,77% Controle mensal
de Contas a Receber e 0,57% Planilha Informações da Concorrência.
A seguir são descritas as características básicas das ferramentas ofertadas
pelo Projeto Negócio a Negócio.
a) Check List/Roteiro de Marketing: é uma ferramenta que traz um
conjunto de questões que orientam o empreendedor a manter seu
ponto de venda atraente e uma rotina ativa de ações de marketing
para seu negócio. É utilizada para orientar, pequenos detalhes nas
ações de marketing podem causar grande impacto na satisfação dos
consumidores. Esta ferramenta ajuda o empreendedor a registrar
periodicamente informações que lhe auxiliarão a melhor atender seus
clientes. Isto ocorre através de uma lista de questões referentes ao seu
ponto-de-venda: você já reparou o quão limpo, organizado ou bem
iluminado é o seu estabelecimento para seu cliente?
b) Cadastro de Clientes: ferramenta prática que auxilia o empreendedor
na gestão de sua clientela. Os empreendedores de micro e pequenas
empresas comumente administram seus clientes de maneira informal,
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sem quaisquer registros periódicos de seus contatos, perdendo a
grande oportunidade de melhor conhecer seus compradores. Assim,
esta ferramenta propõe uma maneira simples e rápida que ajuda o
empreendedor a adotar esse importante hábito de gestão da sua carteira
de clientes.
c) Cadastro de Fornecedores: planilha com informações essenciais para
o empreendedor registrar e administrar seus principais fornecedores.
Conhecer e cultivar bons fornecedores são ações importantes
para o sucesso de um negócio, por isso, esta ferramenta auxilia o
empreendedor a dar início a essa prática salutar.
d) Cálculo da Produtividade: é uma ferramenta que auxilia o
empreendedor a avaliar o quão interessante é o seu negócio em termos
de ganhos em relação a seus custos. A gestão da produtividade é
um grande desafio para muitos empreendedores, assim o Cálculo da
Produtividade surge como uma forma rápida de perceber o quão maior
é o faturamento da empresa em relação a seus custos totais para gerar
produtos e serviços.
e) Controle de Estoque: ferramenta de gestão que auxilia o
empreendedor a administrar seu estoque de produtos. A administração
do estoque auxilia o empreendedor a tornar mais eficiente a gestão dos
custos relacionados à aquisição antecipada de produtos. A ferramenta
propõe uma forma direta de registrar produtos que entram e saem do
estoque da empresa, registrando os valores associados.
f) Matriz de Fidelização de Clientes: ferramenta prática que auxilia o
empreendedor na fidelização de sua clientela. Empreendedores de micro
e pequenas empresas comumente administram seus clientes de maneira
informal, sem quaisquer ações periódicas objetivando sua fidelização.
Assim, esta ferramenta propõe uma maneira simples e rápida que
ajuda o empreendedor a adotar esse importante hábito de gestão da sua
carteira de clientes.
g) Planilha Norteadora: ferramenta que auxilia o empreendedor a definir
objetivos e estratégias para o seu negócio. Muitos empreendedores
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desenvolvem seus negócios sem ter uma ideia clara de qual direção
estão tomando ou aonde pretendem chegar. Esta ferramenta fornece ao
empreendedor um roteiro de questões para auxiliá-lo a direcionar o seu
negócio.
h) Análise de Mercado: ferramenta que apresenta um roteiro básico
de análise de mercado, permitindo ao empreendedor o rápido
conhecimento de seu negócio. Conhecer o mercado, as legislações
vigentes e como os clientes percebem o valor dos produtos da empresa
é fundamental para a elaboração de ações eficazes para se vender mais e
expandir os negócios.
i) Planilha para Análise da Qualidade: ferramenta que permite ao
empreendedor comparar a sua percepção de qualidade dos seus
produtos e serviços com a percepção de seus clientes. É importante
ouvir e compreender a percepção dos clientes frente aos produtos e
serviços da empresa. Essas informações podem auxiliar o empreendedor
a realizar correções estratégicas e maximizar os ganhos de seus
produtos e serviços.
j) Gerenciamento da Equipe de Vendas: ferramenta que oferece um
roteiro para auxiliar o empreendedor a formar uma equipe de vendas.
À medida que o negócio conquista mais clientes, maior poderá ser a
necessidade de pessoas especializadas em atividade de venda. Este
roteiro fornece os pontos essenciais que devem ser observados na hora
de formar uma equipe com esse objetivo.
k) Cálculo do Capital de Giro: ferramenta que auxilia o empreendedor
no cálculo de suas necessidades de capital de giro, tanto presentes
quanto futuras. É importante o empreendedor antecipar as necessidades
de recursos extras para a manutenção das operações periódicas de
sua empresa. Assim, esta ferramenta oferece um modelo simples para
cálculo das contas de capital de giro frente às despesas.
l) Fluxo de Caixa: ferramenta que traz um modelo de fluxo de caixa que
o empreendedor pode adotar para organizar o dinheiro que entra e que
sai da empresa. Administrar o fluxo de caixa é essencial para manter o
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negócio longe das dívidas impagáveis. Assim, esta ferramenta propõe
um modelo aplicável a negócios de qualquer segmento com sugestões
de tipos de receitas e despesas que uma empresa pode ter.
m)Informações Trabalhistas: ferramenta que traz um roteiro com
pontos básicos que o empreendedor deve observar ao contratar um
empregado ou gerenciar as relações trabalhistas de um empregado já
contratado. É muito importante conhecer e atender às leis trabalhistas
quando da contratação do empregado, trazendo segurança para ele
e para o empreendedor. Esta ferramenta de gestão levanta questões
importantes que devem ser lembradas para manter a contratação sempre
regularizada.
n) Cálculo do Preço de Venda: ferramenta de gestão para a formação
do preço de venda, levando-se em conta os custos fixos e variáveis
do negócio. A formação do preço de venda é uma das principais
dificuldades dos empreendedores. Assim, esta ferramenta ajuda o
empreendedor a definir custos importantes para conscientemente
elaborar seus preços com margens de lucro.
o) Controle Diário de Caixa: ferramenta simples para se controlar as
receitas e as despesas diárias de um negócio. Disciplina financeira é
um hábito importante, em especial, para empreendimentos em fase
de consolidação. Essa ferramenta mostra como qualquer um pode
rapidamente registrar e controlar diariamente as informações de seu
caixa.
p) Roteiro Básico de Crédito: ferramenta que ajuda o empreendedor a
decidir se vale a pena financiar vendas a prazo com recursos próprios.
Assim, algumas situações possam ser diferentes, vender a prazo sem as
garantias de um serviço bancário de financiamento pode gerar risco de
inadimplência, o que afeta diretamente o negócio do empreendedor.
q) Previsão de Vendas: planilha para registrar as previsões mensais de
vendas à vista e à prazo. A prática de estimativa de vendas incentiva o
empreendedor a conhecer melhor o potencial de seu mercado e de seu
negócio, assim como auxilia no planejamento do desenvolvimento da
255

Relações do Trabalho: Desafios da Educação

empresa como base em receitas previstas.
r) Ações para Neutralizar a Concorrência: ferramenta prática que
auxilia o empreendedor a planejar e organizar as ações para seu negócio
ser competitivo frente à concorrência. Planejar é um hábito importante
e pouco presente em boa parte dos empreendedores. Esta ferramenta
propõe uma maneira simples e rápida de começar a planejar seu negócio
para lidar com os desafios da concorrência.
s) Controle Diário de Vendas: ferramenta de gestão que apóia o
empreendedor na administração de suas vendas à vista e a prazo.
Uma venda nem sempre é garantia de entrada imediata de dinheiro
na empresa. Administrar os recebíveis diariamente é importante para
prever a quantidade de dinheiro que a empresa efetivamente receberá
em caixa.
t) Matriz Meu Negócio e a Concorrência: é uma matriz que permite
ao empreendedor comparar os diferenciais de sua empresa com os de
seus concorrentes e assim elaborar ações para neutralizá-los. Conhecer
muito bem as forças dos concorrentes e do próprio negócio auxilia o
empreendedor a posicionar sua empresa de forma mais competitiva,
maximizando as chances de vender mais e se manter lucrativa no
mercado.
u) Controle Mensal de Contas a Pagar: ferramenta de gestão que auxilia
o empreendedor a administrar as suas contas a pagar. Administrar
as dívidas de curto prazo é importante para a saúde financeira do
negócio, assim, esta ferramenta propõe uma maneira ágil de registrar
informações de dívidas mensais com fornecedores e outros credores.
v) Controle Mensal de Contas a Receber: ferramenta de gestão para
auxiliar o empreendedor a administrar os pagamentos que ele tem
a receber. Administrar e organizar as receitas previstas são hábitos
essenciais para gerir o crescimento de um negócio, assim, o controle
mensal de contas a receber torna-se uma forma rápida de se registrar as
entradas de receitas previstas mensalmente.
w) Planilha Informações da Concorrência: ferramenta de gestão que
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permite ao empreendedor sistematizar informações para melhor
conhecer seus clientes. Conhecer os concorrentes, seus diferenciais e
clientes é muito importante para que o empreendedor desenvolva ações
que posicionem a sua empresa de forma mais competitiva no mercado.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Das empresas analisadas do mês de setembro de 2010, observou-se uma
forte concentração nas ferramentas relacionadas a marketing, controles de cadastro
de clientes e cadastro de fornecedores. Destacaram-se também as ferramentas de
cálculo da produtividade, controle de estoques e matriz de fidelização de clientes.
Como apresentado na Figura q, observou-se uma concentração das
microempresas nos setores de comércio (45,8%) e serviço (36,4%). Por este motivo
podemos entender uma maior concentração de ferramentas de gestão voltadas a
marketing, clientes e controles relacionados a fornecedores e estoques.
As empresas desta pesquisa demonstraram satisfação em serem visitadas
e terem recebido as ferramentas de gestão indicadas. Apesar de não ser o escopo
da pesquisa, observou-se uma carência no atendimento as necessidades de gestão
destas microempresas.
Estudos futuros poderão ser desenvolvidos medindo o potencial de aplicação
destas ferramentas nas empresas visitadas.
6 NOTAS
A pesquisa não é inédita, tendo sido publicada no Congresso Virtual
Brasileiro no ano de 2011.
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RESUMO
O estabelecimento de relações interorganizacionais de formatos variados tem sido utilizado
como uma estratégia que proporciona às empresas o desenvolvimento de recursos, que gera
oportunidades de crescimento e contribui para o estabelecimento de vantagens competitivas. Por
meio de parcerias, alianças e redes, empresas procuram fortalecer-se competitivamente, suprindo
deficiências e fraquezas que individualmente elas teriam dificuldade em superar. Essa temática é
explorada no presente capítulo. Inicialmente são apresentados ao leitor os principais conceitos de
relações interorganizacionais e os modelos de redes baseados na colaboração entre agentes. A seguir,
apresenta-se uma breve contextualização histórica do surgimento das redes interorganizacionais, o
panorama das redes de empresas no Brasil e os principais benefícios que elas têm proporcionado aos
seus participantes. Concluímos o capítulo promovendo uma reflexão sobre os desafios que esses novos
modelos organizacionais apresentam tanto para o meio acadêmico quanto para a prática gerencial,
destacando novas oportunidades de pesquisa sobre o tema relacionamentos interorganizacionais.
Palavras-chave: Relações interorganizacionais; redes de empresas; cooperação; colaboração.
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1 INTRODUÇÃO

O modelo de empresa que predominou no século XX está em processo
de extinção. A grande corporação integrada, que produzia todos os insumos
dos seus produtos e manufaturava todos os componentes que necessitava, está
desaparecendo. Não é o fim da grande empresa, mas sim do modelo que os livros
de Administração descreveram por quase uma centena de anos e para o qual os
estudiosos organizacionais direcionavam todos os seus esforços de pesquisa. A
transformação, ainda em curso, faz com que as empresas antes estruturadas em
modelos tradicionais – integradas, verticalizadas e hierárquicas – se pareçam cada
vez mais com uma rede interorganizacional que conecta múltiplos nós e por meio
da qual ocorrem fluxos de recursos, conhecimentos e pessoas. O século XXI é o
século da organização em rede.
Essa mudança está em processo há mais de três décadas, como resultado
de uma conjunção de fatores. O desenvolvimento acelerado das tecnologias da
informação alterou as relações interpessoais e interorganizacionais, tornando
possível o fluxo de dados em tempo real de um ponto ao outro do mundo. A
globalização da economia e do capital, com maior força a partir da década de 1990,
pressionou a competitividade de empresas habituadas a operar em mercados fechados
e aumentou a vulnerabilidade dos governos nacionais. O mundo transformou-se em
uma aldeia global, em que ser competitivo localmente não era mais suficiente diante
de concorrentes instalados em qualquer parte. Lugares desconhecidos com nomes
exóticos revelavam concorrentes que, de repente, tinham vantagens competitivas
significativas e desafiavam empresas tradicionais e bem sucedidas há décadas.
Ao mesmo tempo em que os mercados cativos, protegidos por muros,
praticamente deixaram de existir, as empresas compreenderam que provavelmente
seriam incapazes de controlar internamente todos os recursos necessários à
competição. Além disso, perceberam que o modelo organizacional hierárquico não
proporcionava a agilidade necessária para reconfigurar suas operações diante da
velocidade das mudanças tecnológicas e das expectativas do mercado. O modelo
bem sucedido do último século, que levou empresas como Ford, General Motors
e IBM ao topo do mercado, parecia equivaler a um paquiderme tentando se
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movimentar em uma piscina cheia de tubarões. Nesse cenário, o estabelecimento
de relações interorganizacionais e redes de empresas tornou-se uma estratégia cada
vez mais comum.
É possível afirmar que, nos dias de hoje, tanto empresas quanto governos
não podem competir sem redes que lhes deem acesso a recursos ou mercados
(Kleindorfer et al, 2012). Segundo esses autores, “toda organização é afetada pelo
avanço das redes. Já não há quase lugares sossegados onde os gestores possam
confortavelmente encarar seu trabalho de uma perspectiva centrada na empresa.
Isso implica a todos os setores, a todos os tamanhos de empresa e a todos os países”
(p. 7). Como ressalta Castells (1999, p. 225), “as redes são e serão os componentes
fundamentais das organizações, capazes de expansão em todas as avenidas e becos da
economia global”. Por meio delas torna-se possível adquirir, acessar e desenvolver
capacidades, informações e conhecimentos fundamentais para a competição.
Entretanto, gerenciar a empresa em rede também envolve competências e estratégias
novas, que desafiam a visão predominante nos cursos de Administração.
Neste capítulo, discutimos os principais conceitos de relações
interorganizacionais e os modelos de redes baseados na colaboração entre agentes,
como sugere o título do capítulo. Também apresentamos um breve histórico do
surgimento das redes interorganizacionais e os benefícios que elas têm proporcionado
aos seus participantes, assim como os riscos inerentes. Concluímos o capítulo com
uma reflexão sobre os desafios que esses novos modelos organizacionais apresentam
tanto para o meio acadêmico quanto para a prática gerencial. Destacamos o amplo
campo de estudos que se apresenta para todos aqueles que desejam se aventurar no
tema das relações interorganizacionais, e instigamos gestores a refletir sobre como
esse novo cenário implica na necessidade de desenvolver novas competências e
ferramentas gerenciais que deem conta da complexidade das redes.
2 ESTRATÉGIAS INTERORGANIZACIONAIS: CONCEITOS E
TIPOLOGIAS
As empresas buscam crescimento, desenvolvimento e, consequentemente
lucratividade. Organizações não governamentais e agências públicas buscam
atender demandas crescentes da sociedade, de maneira eficiente e eficaz. No
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entanto, de forma isolada é mais difícil alcançar esses resultados no atual ambiente
competitivo. As novas demandas do mercado por produtos de alta qualidade e a
necessidade de inovar constantemente para responder às mudanças nas expectativas
dos clientes são exigências que as empresas tradicionais têm dificuldade em atender.
Silva, Schroeder e Hoffmann (2004) ressaltam que as relações interorganizacionais
proporcionam oportunidades para o desenvolvimento das organizações, ampliando
suas chances de atingir objetivos que individualmente teriam dificuldades para
alcançar. Especialmente em ambientes turbulentos, com alto nível de competição e
marcados pela mudança, colaborar é uma alternativa para aumentar as chances de
sobrevivência e crescimento. Desta forma, observa-se que a cooperação vem sendo
utilizada por empresas que, devido a restrições de ordem econômica e tecnológica,
não podem dispor em curto prazo de todos os recursos suficientes para alcançar
seus propósitos.
Em um sentido mais amplo, todas as organizações fazem parte de um
complexo conjunto de relações interorganizacionais com seus fornecedores,
parceiros, concorrentes, atores do mercado e agentes reguladores, que afetam sua
competitividade. Como destaca Hall (2004), a relação de uma organização com
o ambiente se dá especialmente através dos relacionamentos desta com outras
organizações: “o ambiente legal se faz presente por meio das ações de agências
fiscalizadoras e reguladoras; o ambiente econômico, por meio de organizações
concorrentes, organizações que fazem doações, e assim por diante” (Hall, 2004,
p. 206). No entanto, se é inegável que qualquer organização está imersa em um
conjunto de relações interorganizacionais que afetam sua competitividade, algumas
decidem estabelecer estratégias cooperativas de forma deliberada. Por meio de
relacionamentos interorganizacionais planejados ocorrem trocas de conhecimento,
informações e o envolvimento dos participantes na construção de estratégias que
lhes permitam concorrer no ambiente competitivo (Hall, 2004). É no alinhamento
da estratégia de uma empresa com a estratégia dos seus parceiros ou com a sua rede
que reside o ponto-chave para a realização de ações em conjunto (Perucia, Orsolin
e Bortolaso, 2010). Assim, as relações interorganizacionais estrategicamente
construídas fortalecem as empresas participantes, que, por consequência, conseguem
ampliar sua competitividade, aumentando sua rentabilidade e criando vantagem
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competitiva frente aos concorrentes.
2.1 Cooperação e relações interorganizacionais
A cooperação surgiu da necessidade das empresas unirem esforços
para desenvolver vantagens competitivas. O conceito de cooperação difundido
pela Comissão Europeia refere-se “à relação entre parceiros independentes que
combinam seus esforços e recursos num processo conjunto de criação de valor.
Portanto, a cooperação refere-se à integração entre os parceiros, sendo esses
integrados por uma estrutura que promove a parceria” (Gerolamo et al., 2008, p.
353). A partir do desenvolvimento de ações cooperativas entre várias empresas
parceiras, torna-se viável a construção de uma rede, com vistas ao desenvolvimento
de ações conjuntas, para o fortalecimento das organizações participantes.
Conforme Cropper et al (2008) é possível encontrar um grande número de
termos para caracterizar relações interorganizacionais. As organizações envolvidas
podem ser públicas, privadas ou sem fins lucrativos, e os relacionamentos
podem variar de diádicos, envolvendo somente duas organizações, até múltiplos,
envolvendo um grande número de organizações. Embora seja mais comum
encontrar relações entre empresas privadas, elas podem ocorrer entre empresas e
agências governamentais, empresas e organizações não-governamentais, empresas
públicas e empresas privadas, ou ainda entre vários desses atores. Trata-se, portanto,
de um conceito amplo que pode assumir variadas configurações, de acordo com os
participantes envolvidos.
Quando relações interorganizacionais envolvem mais de dois atores podese caracteriza-las como redes. Estas consistem em grupos de empresas que se
relacionam com o propósito de trocar competências, conhecimento e informações
colaborativamente, o que vai além das transações comerciais de compra e
venda (Bremer e Ortega, 2000). Olivieri (2003) define as redes como sistemas
organizacionais capazes de juntar indivíduos e empresas, em torno de causas afins
a todos que fazem parte dela, o que é facilitado por terem suas estruturas flexíveis e
pelas eficazes formas de trabalho exercidas pelos integrantes da rede.
A cooperação consolida a ideia de que o mundo contemporâneo se
estrutura através de complexas teias de relacionamentos socialmente imbricadas
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e economicamente motivadas, nas quais há pouco espaço para ações individuais
de agentes isolados (Castells, 1999). Em síntese, as relações interorganizacionais
referem-se a todas “as transações relativamente constantes, fluxos e ligações que
ocorrem entre e no meio de uma ou mais organizações em seus ambientes (Oliver,
1990, p. 241)”. Portanto, os relacionamentos interorganizacionais são motivados
pela busca de eficácia e podem ser vistos como uma maneira de negociação, na qual
cada empresa procura maximizar sua vantagem na busca e na alocação de recursos
que são vitais para sua sobrevivência.
2.2 Tipologias de relações e redes interorganizacionais
As redes interorganizacionais se apresentam de várias formas, e diversos
autores propõem tipologias com o sentido de classifica-las e facilitar seu entendimento.
Uma classificação comum é dividi-las em redes verticais e horizontais, de acordo
com o tipo de relacionamento estabelecido entre os participantes. Na Figura 1
apresentamos um “guarda-chuva de tipologias de relações interorganizacionais”,
divididas nas duas grandes categorias citadas. Nas Redes verticais as relações
interorganizacionais acontecem entre uma empresa e seus parceiros comerciais
(produtores, fornecedores, distribuidores e prestadores de serviço). Por sua vez, as
Redes horizontais são constituídas por organizações potencialmente concorrentes,
que resolvem de maneira conjunta desenvolver certas atividades de cooperação,
com o propósito de se fortalecer individualmente. Em cada uma dessas grandes
categorias podem surgir diferentes tipos de redes e relações interorganizacionais,
com graus variados de cooperação entre os participantes, deslocando-se no eixo
do grau de cooperação da figura. Quanto maior o grau de cooperação, maior o
fortalecimento dos relacionamentos existentes na rede, o que por consequência
pode gerar maior vantagem competitiva para ambas as partes.
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Figura 1: Guarda-chuva das tipologias de relações interorganizacionais
Fonte: elaborado pelos autores (2013).
Batalha e Silva (2001) descrevem um conjunto de redes interorganizacionais
amplamente encontradas no mercado e que podem ser classificadas como verticais
ou horizontais, e enquadradas de acordo com o grau de cooperação entre as
partes: joint ventures (caracterizadas pela união de duas ou mais empresas para
criar uma terceira empresa com a finalidade de iniciar ou realizar uma atividade
econômica comum); alianças estratégicas (geralmente estabelecidas entre duas
empresas); grupos de negócios; franchising (utilizado para designar uma relação
contratual entre o proprietário de uma determinada marca - franqueador - e um
ou mais franqueados); consórcios de pesquisa; contratos relacionais; acordos de
fornecimento (delegar serviços a terceiros) e parcerias.
Grandori e Soda (1995) apresentam outra tipologia de redes de empresas
baseada no grau de formalização das relações e na simetria/assimetria de poder
entre os participantes, isto é, em que medida uma empresa ou organização da rede
centraliza o poder e a definição estratégica ou ela é dividida entre os participantes.
Nessa tipologia simplificada, apresentada na Figura 2, há três grandes tipos de
redes: as redes sociais, redes burocráticas e redes proprietárias.
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Figura 2: Tipologia de Redes de Empresas
Fonte: elaborado pelos autores adaptado de Grandori e Soda (1995).
As redes sociais são redes em que as relações entre os atores não são
administradas por nenhum tipo de contrato formal, configurando-se pelas relações
sociais dos envolvidos, como por exemplo, grupos de profissionais ou redes
setoriais não formalizadas, em que ocorrem interações entre os participantes mas
não existe um contrato formal de cooperação ou parceria. As redes sociais podem
ser simétricas (quando há equilíbrio de poder entre os participantes) ou assimétricas
(quando um ou alguns participantes possuem níveis maiores de poder em relação
aos demais).
As redes burocráticas são definidas pela existência de um contrato formal
que coordena a organização da rede e as condições de relacionamento entre seus
integrantes. Uma rede formada por uma empresa líder com seus fornecedores e
parceiros, como no caso das montadoras de automóveis, por exemplo, caracterizase como uma rede burocrática assimétrica, devido à sua formalização contratual e
o fato de a grande empresa liderar e determinar o funcionamento da rede. Como
exemplo de redes burocráticas simétricas pode-se citar as redes de cooperação
formadas por pequenas empresas, em que cada participante tem o mesmo poder e
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direito de participação nas decisões estratégicas.
Já as redes proprietárias apresentadas por Grandori e Soda (1995)
são caracterizadas pelo direito de propriedade entre os acionistas das empresas,
através de acordos coletivos. As grandes redes de lojas com filiais, por exemplo,
caracterizam-se como redes burocráticas simétricas, pois fazem parte da mesma
rede sob uma propriedade central. No caso de redes proprietárias assimétricas podese citar o caso das franquias, em que há uma clara estrutura hierárquica, com poder
centralizado nos direitos do franqueador, mas a propriedade está dividida entre os
franqueados da rede.
Um dos modelos de redes que tem chamado a atenção tanto do meio
acadêmico quanto do mercado é o de redes de cooperação, também denominadas
como redes associativas e, em alguns casos, como centrais de negócios (geralmente
vinculadas a redes do varejo). Na literatura sobre redes de cooperação, encontramse evidências de que a formação de redes é uma característica própria de mercados
competitivos, em que empresas criam parcerias, a fim de atingir os seus objetivos
em conjunto. O propósito central das redes de cooperação é reunir atributos que
permitam uma adequação das organizações ao ambiente competitivo, sem que
elas precisem se vincular a grandes empresas como subfornecedoras e perder sua
autonomia e independência.
De maneira geral, as redes de cooperação podem ser caracterizadas como
organizações compostas por um grupo de empresas formalmente relacionadas, com
objetivos comuns, prazo de existência ilimitado e escopo múltiplo de atuação. Nas
redes cada membro ou associado mantém sua individualidade, tem o direito de
participas das reuniões e das decisões e todos os benefícios e ganhos alcançados pela
rede são coletivos e divididos (Balestrin e Verschoore, 2008). Embora mantenham
sua independência legal, a partir da formação de uma rede os participantes passam
a ser interdependentes, já que as ações de cada membro afetam os demais e ações
oportunistas podem prejudicar o grupo a ponto de inviabilizar a continuidade da
cooperação. Essa interdependência exige alto nível de cooperação e confiança entre
os participantes para que a rede possa se desenvolver.
São exemplos de redes de cooperação as redes formadas por empresas de
um mesmo segmento, da indústria, varejo ou serviços, que têm como objetivo
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central a geração de competitividade entre as empresas associadas. As redes de
cooperação na sua maioria são formadas por pequenas e médias empresas (PMEs),
devido às dificuldades enfrentadas por essas empresas no mercado. “Os custos
elevados, escala reduzida, pouca informação, desconhecimento de mercado,
necessidade de treinamento de mão de obra e atualização tecnológica, linhas de
crédito caras ou inacessíveis e principalmente, a pouca utilização de instrumentos
de gestão” (Balestrin e Verschoore, 2008, p. 105), são alguns dos fatores que
limitam a competitividade das pequenas empresas e tornam vantajosa a cooperação
e formação de redes.
A amplitude de modelos de relações interorganizacionais e redes de
empresas apresentada nesta seção demonstra que não existe um tipo de rede que
seja apropriado ou ideal para todas as organizações. Essa escolha é contingente
a um conjunto de fatores, como as características das organizações envolvidas, a
relação vertical ou horizontal entre as empresas, a simetria ou assimetria de poder
existente entre os participantes e o nível de cooperação que esses atores são capazes
de estabelecer entre si. Na próxima seção apresentamos um histórico do surgimento
das redes interorganizacionais em diversos contextos e, também, um panorama das
redes de cooperação no Brasil.
3. HISTÓRICO

E PANORAMA DAS REDES INTERORGANIZACIONAIS

Embora no Brasil as redes interorganizacionais tenham se tornado tema de
grande interesse acadêmico e gerencial a partir dos anos 2000, em determinados
países e regiões a cooperação interorganizacional e a formação de redes já ocorrem
há várias décadas, em alguns casos há mais de um século.
Castells (1999), no seu clássico livro “A sociedade em rede”, destaca que
as formas de organização econômica não se desenvolvem em um vácuo social, mas
estão enraizadas na cultura e nas instituições de cada sociedade. Nesse sentido,
a cultura, a história e as instituições do leste asiático fizeram com que naquela
região emergissem modelos organizacionais e sistemas empresariais baseados em
rede, distintos do padrão tradicional que vigorou no ocidente. “O alicerce desses
sistemas não é a empresa ou o empresário individual, mas são as redes ou os
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grupos empresariais de diferentes tipos” (Castells, 1999, p. 234), um modelo de
organização que o autor configura como a empresa em rede. Portanto, o que no
Ocidente se convencionou como novos modelos organizacionais, historicamente
faz parte das práticas empresariais das economias do Leste Asiático.
No Japão, por exemplo, os grandes grupos empresariais são organizados
em redes horizontais e verticais. As redes horizontais (zaibatsu) são baseadas em
conexões de mercado entre grandes empresas que atuam em vários segmentos
econômicos, como Mitsui, Mitsubishi e Sumitomo. Redes verticais (keiretsu) são
constituídas ao redor de grandes empresas especializadas que incluem centenas ou
até milhares de fornecedores, como Toyota, Nissan, Matsushita e Toshiba. O poder
econômico dessas redes é tamanho que elas controlam boa parte da economia japonesa,
“organizando uma densa rede de obrigações mútuas, interdependência financeira,
acordos de mercado, transferência de pessoal e informações compartilhadas”
(Castells, 1999, p. 235). Essa forma organizacional lhes proporciona agilidade e
significativo compartilhamento de conhecimentos para aprimorar as operações,
com vantagens que fazem empresas como a Toyota, altamente competitivas.
No mercado coreano, as redes multissetoriais existem há várias décadas
e permeiam a economia do país. Denominadas chaebols, caracterizam-se pela
lógica hierárquica e são controladas por uma pessoa e sua família, que indica
membros familiares, conhecidos da região e amigos íntimos para os altos cargos
administrativos de toda a rede (Castells, 1999). As relações internas do chaebol são
muito mais baseadas na disciplina, na hierarquia da rede e nas decisões estratégicas
dos controladores, do que em estratégias de cooperação e reciprocidade, como
ocorre nas redes japonesas. Ainda assim, as quatro maiores redes de organizações
– Hyundai, Samsung, Lucky Goldstar e Daewoo – têm uma longa história, atuam
em diversos segmentos de negócio e representam uma parcela significativa da
economia coreana, tendo alcançado nível de competitividade que as transformou
em players globais em vários segmentos.
Mais recente, o fenômeno da cooperação e da formação de redes
interorganizacionais na Itália chamou a atenção a partir da década de 1970 pela
sua capacidade de ampliar a competitividade das empresas participantes, muitas
delas de pequeno e médio porte. Um caso emblemático e amplamente estudado
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é o da fabricante de roupas Benetton (Jarillo, 1993), que transformou-se em uma
grande rede global de fornecedores e distribuidores presente em centena de países.
A organização em rede proporcionou à Benetton a capacidade de reorganizarse rapidamente, repor estoques com extrema agilidade e adaptar suas coleções à
demanda do mercado com grande velocidade, em um mercado dinâmico como
o da moda. Casarotto e Pires (1999) também descrevem a experiência italiana,
destacando o papel da cooperação entre pequenas empresas de indústrias tradicionais
como têxtil, vestuário, calçados, móveis e cerâmica na Terceira Itália. Por meio do
estabelecimento de redes e consórcios, essas empresas conseguiram aumentar sua
competitividade ao mesmo tempo em que se mantiveram independentes, sem a
necessidade de se transformar em sub-fornecedores de grandes corporações.
Na Alemanha, o estabelecimento de redes entre empresas de pequeno porte
também já ocorre há mais de cem anos. A partir da revolução industrial no século
XIX, o desenvolvimento de grandes fábricas de produtos industrializados reduziu
o papel dos pequenos produtores locais que vendiam seus produtos diretamente ao
consumidor final. Com isso, os varejistas passaram a exercer um importante papel
como intermediários entre grandes produtores e consumidores. Especialmente os
pequenos varejistas eram fundamentais como canal de distribuição, atendendo sua
região de atuação. Por outro lado, com o crescimento e especialização dos varejistas
surgiram novos modelos de negócio, atuando nacionalmente e que ameaçaram os
pequenos varejistas locais. A compra centralizada e em grande escala desses grandes
varejistas representava significativas vantagens na negociação com a indústria, com
as quais os pequenos varejistas atuando individualmente não podiam concorrer
(Kretschmer, 2006).
O aumento do poder de negociação no lado dos grandes varejistas teve
como resposta a constituição de cooperativas de consumidores. Eles perceberam
que unindo esforços poderiam obter para si parte das margens que estavam com a
indústria e com os distribuidores. O processo de estabelecimento de cooperativas de
consumidores desenvolveu-se com a criação de uma rede cada vez mais próxima:
em 1896 já havia cerca de 1.400 cooperativas de consumo em toda a Alemanha, das
quais 474 ligadas a uma associação geral.
A ameaça representada por essas cooperativas e pelos grandes varejistas foi
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inicialmente subestimada pelos pequenos varejistas, que demoraram a perceber que
também poderiam obter vantagens estabelecendo relações de cooperação. Somente
nas décadas de 1880 e de 1890 a noção de cooperação dos pequenos comerciantes
passou a ganhar força. No início a associação entre as pequenas empresas era
limitada, devido ao desejo de não abrir mão de sua total independência. Aos
poucos, a fim de obter melhores resultados, as associações locais passaram a reunirse em associações regionais para reduzir as desvantagens em relação às grandes
empresas e seu modelo de filiais (Olesh e Ewig, 2003). No final do Século XIX
havia associações de varejistas em todas as regiões da Alemanha.
Com o tempo, essas redes passaram de simples centrais de compras
(no início do século XX) para centrais de serviços e recentemente para redes
informacionais, com alta integração e interdependência dos participantes, como
apresentado na Figura 3. Nesse conceito, as empresas da rede continuam legalmente
independentes, mas estão de tal forma integradas que se apresentam ao mercado
como uma empresa única. Também integram seus processos e sistemas de maneira
que a gestão da rede possui informações em tempo real para tomar decisões que
possam beneficiar o grupo e obter novas vantagens na relação com os fornecedores
de produtos e serviços. Algumas dessas redes inclusive extrapolaram o mercado
nacional e expandiram suas atividades para outros países da Europa, preservando
seu caráter cooperativo e ampliando sua escala com a criação de associações
parcerias que coordenam a cooperação em cada país.

Figura 3: Evolução das redes interorganizacionais na Alemanha
Fonte: Elaborado pelos autores com base em Kretschmer (2006)
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Atualmente, cerca de 200.000 empresas do varejo na Alemanha participam
de arranjos cooperativos, reunidas em mais de 320 redes empresariais em 45 ramos
de atividade, que geram 2,4 milhões de empregos e representam um faturamento
anual de 350 bilhões de euros (Veltmann, 2009). Entre os setores com o maior
número de redes de pequenas empresas destacam-se o setor de varejo de alimentos
(38 redes), móveis (32 redes), materiais de construção (24 redes), vestuário (24
redes), autopeças e acessórios (24 redes), eletrodomésticos e comunicação (22
redes). Atuando em segmentos altamente competitivos, redes como Edeka (varejo de
alimentos), Intersport (materiais esportivos) e Anwr (calçados) alcançaram espaço
destacado no mercado e possuem milhares de associados, a quem proporcionam
um conjunto de serviços de alto nível para competir com multinacionais e redes
proprietárias de grande porte. Essas redes atuam com executivos contratados e uma
organização administrativa da rede, responsáveis pela proposição de estratégias
discutidas com as empresas participantes.
A experiência brasileira na formação de redes entre pequenas empresas,
embora recente, gerou resultados expressivos. Estimativas indicam que desde o
início dos anos 2000 foram criadas aproximadamente 1.000 redes de empresas, em
todos os estados do país (Sebrae, 2008, 2012; Sedai, 2010). Muitas dessas redes
receberam o suporte de programas públicos que, baseados em uma metodologia
específica e parcerias com universidades regionais, estimularam a formação de
grupos de empresários interessados em cooperar (Verschoore, 2004). Atualmente
há redes em 79 diferentes segmentos de negócios, nos setores indústria, comércio e
serviços. Os destaques são os setores supermercadista (25,84% das redes), farmácias
(9%), multissegmento (7,97%) e materiais de construção (7,84%), em que os ganhos
de escala proporcionados pela cooperação influenciam significativamente a geração
de vantagens para as empresas participantes (Sebrae, 2012).
4 BENEFÍCIOS

DA COOPERAÇÃO

A cooperação e o estabelecimento de relações interorganizacionais tem
proporcionado um conjunto de benefícios às organizações envolvidas, reforçando
as vantagens de atuar de maneira coletiva, e não individual. Os benefícios
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proporcionados passam a ser uma vantagem competitiva para as organizações
que cooperaram para gerá-los e podem configurar-se como benefícios coletivos e
exclusivos (Olson, 1999). São considerados benefícios coletivos porque pertencem
a um conjunto de empresas, e exclusivos porque não são ampliados a outras
empresas ou grupos. Deste modo nota-se que a cooperação traz vantagens para
seus participantes que passam a usufruir destes benefícios, tornando-se mais
competitivos, frente aqueles que não fazem parte de uma rede.
Como destacam Balestrin e Verschoore (2008, p. 113), dentre os benefícios
alcançados pelas redes destacam-se “a abertura de mercados, a redução de custos,
as melhorias administrativas, aprendizagem, poder de barganha, acesso a tecnologia
e inserção internacional”. Esses benefícios formam os fatores competitivos que as
redes estão aptas a desenvolver, a fim de se manterem atrativas para os associados
e atrair outras empresas.
Um desses ganhos é a obtenção de maior escala e
poder de mercado, resultante da união do volume de compras de um conjunto
de empresas. Quanto mais participantes a rede tiver, maior será a capacidade de
gerar ganhos e poder de mercado, e como consequência os membros terão poder
de barganha, relações comerciais amplas e legitimidade no mercado. Outro
ganho é a geração de soluções coletivas, que diz respeito ao acesso a todos os
serviços, produtos e infraestrutura gerados e disponibilizados pela rede para o
desenvolvimento conjunto de seus membros (Balestrin e Verschoore, 2008, p.
122). Dentre os benefícios que podem ser advindos desses ganhos podem-se citar
capacitação, consultoria especializada, marketing compartilhado e garantia de
crédito. A eficiência dos serviços oferecidos pela rede pode ser fator determinante
para que as empresas associadas desenvolvam aspectos chave do seu negócio,
tenham acesso a recursos críticos e possam tornar-se mais competitivas e obter
melhor desempenho.
De acordo com Antunes, Balestrin e Verschoore (2010), a redução de
custos e riscos também é um ganho importante proporcionado pela cooperação,
baseado na divisão dos custos e riscos de determinadas ações entre os associados.
Investimentos realizados coletivamente têm o seu custo diluído entre os participantes
e, por consequência, representam riscos menores para cada envolvido. A cooperação
também proporciona acúmulo de capital social dos participantes, que está
278

Relações Interorganizacionais

relacionado ao grau de envolvimento dos indivíduos e o nível de confiança entre os
participantes. O ambiente interno da rede deve ser construído de tal forma a facilitar
as relações de confiança entre os membros, por meio do estímulo à participação em
atividades coletivas em que se fortalecem os laços interpessoais.
A cooperação também oportuniza Aprendizagem coletiva, gerada por
meio da troca de conhecimentos que ocorre entre os empresários envolvidos em
relações interorganizacionais. Cada empresário leva para a rede o conjunto de
conhecimentos acumulados ao longo da tua trajetória de empreendedorismo, suas
experiências de sucesso, alternativas para lidar com problemas e formulação de
estratégias de mercado. A rede proporciona espaços de interação em que essas
informações podem ser trocadas e combinadas, potencializando a construção de
novos conhecimentos e gerando aprendizagem individual e coletiva. Os ganhos de
aprendizagem gerados pela cooperação têm sido citados pelos empresários como
um dos benefícios fundamentais das redes de empresas (Balestrin, Vargas e Fayard,
2005; Wittmann, Dotto e Wegner, 2008).
Diretamente relacionado com o ganho de aprendizagem está a
possibilidade das redes de estimular a inovação. Como explica Powell (1990),
as redes interorganizacionais podem fornecer acesso a uma grande quantidade de
conhecimento para o processo de inovação, proporcionando melhores resultados
de inovação em relação às empresas que trabalham de maneira individual. Kraatz
(1998) salienta que por meio do desenvolvimento de competências e habilidades
coletivas, ocorre o processo a transferência de aprendizagem na rede, o que facilita
o desenvolvimento de estratégias coletivas de inovação. A inovação colaborativa
está nas ações desenvolvidas pelas empresas de maneira coletiva e inovadora,
envolvendo centros de pesquisa e demais agentes que atuam neste processo. Os
benefícios estão nos novos produtos e serviços, no conhecimento compartilhado e
no estabelecimento de novos modelos de negócios. Deste modo, percebe-se que o
ambiente em rede é propício para a criação da inovação.
O Quadro 1 sintetiza os principais ganhos competitivos e benefícios
que podem ser obtidos a partir da cooperação entre organizações.
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G a n h o s Definição
competitivos
Maior escala e Benefícios obtidos em decorrência do crescimento do número de
poder de mercado participantes da rede. Exemplos de benefícios para os participantes: Poder
de barganha, relações comerciais amplas, representatividade, credibilidade.
Geração
de Os serviços, os produtos e a infraestrutura disponibilizados pela rede
soluções coletivas
para o desenvolvimento de seus participantes. Exemplos de benefícios
para os participantes: Capacitação, consultoria empresarial, marketing
compartilhado, prospecção de oportunidades.
Redução de custos A vantagem de dividir entre os associados os custos e riscos de determinadas
e riscos
ações e investimentos que são comuns aos participantes. Exemplos de
benefícios para os participantes: Atividades compartilhadas, divisão de
custos em novos investimentos, complementaridade.
Acúmulo de capital Diz respeito ao aprofundamento das relações entre os indivíduos, ao
social
crescimento da sensação de pertencer ao grupo e à evolução das relações
sociais, além daquelas puramente econômicas. Exemplos de benefícios
para os participantes: Limitação do oportunismo, ampliação da confiança,
laços familiares, reciprocidade.
A p r e n d i z a g e m A socialização de conhecimentos entre os associados e o acesso a
coletiva
conhecimentos externos fortalecem o processo de aprendizagem coletiva
entre as empresas da rede. Exemplos de benefícios para os participantes:
Socialização de informações e experiências, acesso a novos conhecimentos
externos.
I n o v a ç ã o Ações de cunho inovador desenvolvidas em conjunto por empresas, centros
colaborativa
de pesquisa e demais agentes, por meio de um modelo de inovação aberto,
integrado e em rede. Exemplos de benefícios para os participantes: Novos
produtos e serviços, adoção de novas práticas organizacionais, acesso a
novos mercados.

Quadro 1: Ganhos competitivos das redes de cooperação
Fonte: Adaptado de Balestrin e Verschoore (2008).
Observa-se que são diversos os benefícios oriundos da cooperação. Desta
forma entende-se que participação em redes de empresas gera diversas oportunidades
aos participantes, visto que a partir da cooperação as empresas têm melhores
condições de manterem-se competitivas e rentáveis. Ao participarem de uma rede,
podem reduzir custos, compartilhar seus recursos de produção e atualizar-se mais
rapidamente, conseguindo, desta forma, concentrar seus esforços em atividades
nas quais são mais eficientes (Casarotto e Pires, 1999), aumentando assim a sua
competitividade. Em síntese, a cooperação em rede promove um ambiente favorável
ao desenvolvimento das organizações.
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5. O CAMPO DE ESTUDOS SOBRE REDES INTERORGANIZACIONAIS
Apesar dos esforços de muitos pesquisadores e gestores para compreender o
funcionamento das redes interorganizacionais, refletido em grande número de livros
e artigos publicados nas últimas décadas, ainda existem significativas oportunidades
para quem deseja se aventurar por esse campo. Tanto acadêmicos quanto gestores
ainda têm um longo caminho a percorrer para compreender a lógica subjacente
à cooperação em redes interorganizacionais, contribuindo para que as empresas
participantes alcancem os objetivos estabelecidos e a rede seja capaz de alcançar
altos níveis de desenvolvimento no mercado.
De maneira geral, até o presente a ênfase dos estudos acadêmicos recaiu
principalmente sobre os motivos que levam as organizações a estabelecer relações
umas com as outras, bem como sobre os benefícios que podem ser alcançados
por meio da cooperação. Por outro lado, ainda há significativas lacunas no que se
refere ao que denominados de “caixa preta da cooperação”, isto é, seu modo de
organização interno, mecanismos de governança e práticas de gestão, e como estas
influenciam os resultados alcançados pelas redes. Dado o caráter cooperativo que
caracteriza a maioria das relações interorganizacionais, é importante compreender
como organizar o processo de tomada de decisões, que regras de incentivos e sanções
podem ser usadas para fazer com que os participantes sigam padrões desejados de
comportamento e ação, e como controlar se de fato as regras estão sendo cumpridas.
Nunca é demais lembrar que redes cooperativas precisam funcionar sem o benefício
da hierarquia que caracteriza as empresas individuais.
Tal aspecto conduz a outro tema ainda pouco explorado nesse campo de
estudos: o papel da liderança e as características esperadas dos líderes em redes
interorganizacionais. Quando se trata de grupos formados por dezenas ou mesmo
centenas de empresas que cooperam voluntariamente e têm o direito de participar
da definição dos rumos da rede, o papel da liderança muda significativamente.
Conforme Popp et al (2013), a natureza das redes colaborativas faz com que elas
não possam ser centralizadas e fortemente controladoras. Isso não significa que elas
não podem exercer controle e direcionar as ações dos participantes, mas implica na
necessidade de encontrar um equilíbrio entre dirigi-las e deixar que as estratégias
281

Relações do Trabalho: Desafios da Educação

emerjam. Pode-se supor que a habilidade de estimular a interação dos participantes,
monitorar suas expectativas e traduzi-las em estratégias e objetivos seja fundamental
para um líder nessa posição. Também é seu papel acomodar interesses distintos e
estimular a manutenção de um ambiente de trocas e interação. O excesso de controle
pode eliminar um dos componentes principais da cooperação interorganizacional: o
potencial de troca de informações e geração de conhecimento.
Também há um grande campo de estudos para compreender os motivos
que levam ao insucesso da cooperação interorganizacional. Embora autores como
Park e Ungson (2001), Khanna et al (1998), Brouthers et al (1995) e Wegner et
al (2011) tenham se debruçado sobre esse tema, é importante replicar estudos
para compreender se os fatores identificados efetivamente se aplicam à realidade
brasileira e aos modelos de redes interorganizacionais utilizados pelas empresas
locais. Dados do Sebrae divulgados em 2012 informam que aproximadamente 25%
das redes que haviam sido mapeadas quatro anos antes estão inativas ou não existem
mais (Sebrae, 2012), reforçando a importância de analisar os motivos que levaram
a essa alta taxa de insucesso. Portanto, esse é um foco de estudo cujos resultados
podem contribuir significativamente com a teoria organizacional e para a prática
dos gestores, preocupados em compreender que caminhos são mais promissores
e que armadilhas devem ser evitadas quando se trata da gestão de redes. Uma
das formas de alcançar esses objetivos é a realização de pesquisas longitudinais,
que acompanhem o desenvolvimento de redes de empresas ao longo do tempo,
indicando as mudanças pelas quais elas passam e que estratégias as tornam bem
sucedidas.
Do ponto de vista gerencial também há significativos desafios que precisam
ser superados. Comparadas com exemplos internacionais de sucesso na cooperação
interorganizacional, as redes brasileiras ainda são extremamente pequenas (em
número de participantes e volume de negócios), possuem baixo grau de integração
e utilizam modelos de governança e gestão que limitam sua expansão. O grande
número de redes criadas no Brasil em pouco mais de uma década – cerca de mil
– revela o interesse das empresas pela cooperação para tentar superar problemas e
limitações relacionadas ao pequeno porte. No entanto, também indica a importância
de iniciar um processo de consolidação em nível suprarregional e que leve à criação
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de redes com maior poder de barganha, especialmente no varejo. Esse processo
pode se dar por meio da intercooperação de redes do mesmo setor, ou ainda através
de fusões de redes menores para obter sinergias, como apresentado por Wegner e
Padula (2011).
Modelos menos ortodoxos de redes interorganizacionais também já
vem sendo utilizados com sucesso em outros países, como forma de expandir a
cooperação e ampliar resultados. Embora redes cooperativas, franquias e lojas
próprias sejam modos distintos de atuação no mercado, há exemplos bem sucedidos
de aproximação desses modelos. A mesma rede comporta empresas associadas,
empresas franqueadas e lojas próprias (Wegner e Padula, 2010). Lojas próprias
possibilitam a expansão da rede em cidades onde não foi possível, até aquele
momento, encontrar candidatos com o perfil adequado para participar da rede.
Além de gerar receitas para a rede, tais lojas podem ser utilizadas para testar novas
campanhas e implementar ferramentas e tecnologias antes de dissemina-las pela
rede toda. Já a formatação de um modelo de franquia dentro da rede pode ser outra
estratégia de expansão, especialmente se a rede optar pela criação de um segmento
específico de atuação que não conflita com o negócio dos seus filiados. A franquia
possibilita a determinação de padrões rigorosos que devem ser seguidos e podem
ser mais facilmente controlados pela rede.
Finalmente, mas não menos importante, soma-se a isso a necessidade de
criar e adaptar instrumentos de gestão adequados às necessidades de redes e que
deem conta dos desafios gerados pelo crescimento. Se crescer é um imperativo
– por meio da atração de novos integrantes, pela fusão e cooperação com outras
redes e pela criação de novos modelos – também é imprescindível que os gestores
conheçam e utilizem instrumentos de gestão adequados à complexidade gerencial
das redes e que garantam a manutenção do seu caráter cooperativo e participativo.
Em um país continental como o Brasil, estabelecer redes de âmbito interestadual
ou nacional exigirá grandes esforços por parte de empresários, gestores e entidades
de apoio, mas constitui-se em importante caminho para a consolidação das redes,
como demonstram os exemplos de redes que já adotaram essa estratégia.
Neste capítulo, apresentamos um conjunto de informações relevantes sobre
redes interorganizacionais, desde seu surgimento, tipologias propostas pela literatura
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e benefícios que podem proporcionar às empresas envolvidas. Dada a variedade de
formatos interorganizacionais e as peculiaridades de cada um – levando a diferentes
dinâmicas e distintas exigências em termos de gestão – não é possível determinar
receitas que sirvam a todos esses modelos indistintamente, tampouco foi essa a
pretensão deste texto. Finalizamos com reflexões sobre os desafios para o campo
de estudos e para a prática gerencial de redes interorganizacionais. Essas reflexões
podem ser úteis para aqueles que desejam explorar a temática academicamente ou
venham a atuar como gestores organizacionais.
Concluímos com os argumentos de Kleindorfer et al (2012, p. 5): “(...) as
redes impõem novos riscos e desafios que precisam ser administrados. (...) Num
mundo a tal ponto interligado, precisamos compreender mais profundamente
a natureza das redes para impulsionar o desenvolvimento e administrar os
riscos. Precisamos entender o que as faz funcionar”. A visão tradicional da
firma verticalmente integrada, que dominou boa parte do século XX e definiu o
modo de pensar a gestão e a estratégia, já não serve mais como modelo em um
mundo caracterizado por conexões e redes dinâmicas de pessoas e organizações.
Nesse contexto, as competências mais importantes podem não ser aquelas que a
organização possui internamente, mas aquelas que ela pode acessar por meio de
seus parceiros e conexões estratégicas. É desafio dos administradores compreender
a lógica das redes e desenvolver habilidades e competências para gerenciá-las. Esse
é um imperativo para os profissionais da área de gestão.
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Sugestões de websites para consulta
Sebrae – Centrais de Negócios
http://www.sebrae.com.br/customizado/acesso-a-mercados/sebrae-mercado/
centrais-de-negocios
Rede Edeka – líder do segmento supermercadista na Alemanha
http://www.edeka-gruppe.de
Rede Intersport – rede do setor de materiais esportivos presente em mais de
40 países
www.intersport.com
Mosqueteiros/Intermarché – aliança internacional do segmento supermercadista
http://www.mosqueteiros.com/

Exemplos de redes brasileiras de sucesso
Redlar (varejo de móveis): http://www.redlar.com.br
Redemac (varejo de materiais de construção): http://www.redemac.com.br/
Rede Âncora (varejo de autopeças): www.redeancora.com.br
Exemplos de alianças estratégicas
Star Alliance (setor de aviação comercial): http://www.staralliance.com/pt
One World (setor de aviação comercial): http://www.pt.oneworld.com
Sky Team (setor de aviação comercial): http://www.skyteam.com
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RESUMO
A visão de estratégia puramente competitiva e individual encontrada em teorias organizacionais
vem sendo complementada por uma literatura que apresenta uma perspectiva de estratégia coletiva.
A definição de estratégias coletivas e os possíveis benefícios de ações conjuntas são mediados por
estruturas e mecanismos de governança, assim como de práticas de gestão. Partindo-se de uma
fundamentação teórica sobre Estratégias Coletivas, Redes de Cooperação e Governança de Redes
são apresentadas quatro proposições sobre o relacionamento entre estratégias coletivas e governança
interorganizacional em um contexto de redes de cooperação de pequenas e médias empresas. Na
discussão observa-se que nesse formato de rede, que se caracteriza por ser criada de forma proposital,
sem prazo para término e constituída por firmas autônomas, porém interdependentes, a definição de
estratégias coletivas constitui-se em uma ação complementar às estratégias dos agentes individuais.
A participação em uma rede de cooperação pode trazer benefícios aos agentes através de ações
coletivas, porém há a necessidade de criação e manutenção de formas de governança.
Palavras-chave: Estratégias Coletivas; Redes de Cooperação; Governança de Redes.
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1 INTRODUÇÃO
A competição entre empresas é um modelo que sustenta muitas teorias na
área de Administração Estratégica. Considerando-se apenas esse ponto de vista,
as organizações deveriam competir pela sobrevivência, no sentido de lutar para
serem melhores que seus rivais, os quais se esperava que fossem derrotados.
Essa perspectiva é sustentada pelo Princípio da Exclusão Competitiva de Gause,
desenvolvido em 1934 por G. F. Gause, que observou que se os organismos fossem
de espécies diferentes eles poderiam sobreviver, mas isso não seria possível, caso
fossem da mesma espécie em função da luta pelos recursos ambientais escassos.
Para Astley (1984), esse paradigma da competição é encontrado, por exemplo,
na área da Organização Industrial representada, dentre outros autores, por
Michael Porter. Para os teóricos dessa área, os relacionamentos são vistos como
competitivos e antagônicos. Além da ênfase na competição, as análises da definição
da estratégia, por vezes, consideram apenas o ponto de vista da organização-foco.
A decisão estratégica, nesse cenário, é vista como resultado de ações independentes
e de motivações auto-interessadas dessa unidade de análise (ASTLEY, 1984;
HENDERSON, 1989).
A teoria organizacional, sobretudo a partir da década de 1980, vem
resgatando uma importante variável nos relacionamentos organização-ambiente:
a cooperação ou a ação conjunta de organizações sobre questões de importância
estratégica. Um dos primeiros autores que trouxe a importância da cooperação
para o ambiente de uma organização-foco foi Chester Barnard (1979). Na obra
“As funções do executivo”, publicada em 1938, o autor afirma que a cooperação se
justifica como um meio de superar as limitações que restringem o que os indivíduos
podem fazer. As limitações citadas referem-se a questões biológicas ou capacidades
dos indivíduos e a fatores ambientais. Além disso, o papel do líder é essencial para
criar e manter um sistema de esforços cooperativos.
Para Astley (1984), a cooperação integra a “estratégia coletiva”, em que
as organizações formulam estratégias de forma conjunta com outras organizações,
estabelecendo ações coletivas. Astley e Fombrun (1983) apresentam que, além das
estratégias individuais e competitivas, as organizações desenvolvem estratégias em
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um nível coletivo em função de complexas interdependências organizacionais. Nesse
sentido, de acordo com Bresser e Harl (1986) e Bresser (1988), o gerenciamento
de um ambiente turbulento, que resulta de tais interdependências, é o principal
argumento favorável à adoção de estratégias coletivas, que se caracterizam tanto
em ser reativas como proativas, e podem ser utilizadas de forma complementar às
estratégias competitivas. Corroborando, Barnett (2006) concluiu que as empresas
buscam vantagens competitivas tanto através de ações estratégicas individuais
como coletivas. Assim, a lógica da competição pura não é mais a única regra; há,
portanto, a possibilidade de utilizar estratégias puramente competitivas, coletivas e
competitivas, além de unicamente coletivas.
Considerando-se que para o estabelecimento de estratégias há a presença
de cooperação nas ações a serem empreendidas pelo coletivo visando a objetivos
comuns, então é possível supor que os membros sejam capazes de realizar todos
os esforços necessários para o alcance de tais objetivos? A partir da constatação
da possibilidade de realização de esforços conjuntos e da cooperação entre as
partes, Wegner (2011) questiona para quê haveria, então, a necessidade de criação
de estruturas e de mecanismos de governança, que são entendidos como regras,
controles, incentivos e sanções. O autor conclui que o foco da governança envolve
o uso de estruturas para coordenar e controlar a ação conjunta. Os mecanismos de
governança, portanto, são empregados para organizar a ação coletiva (WEGNER,
2011).
O objetivo do ensaio é apresentar uma análise do relacionamento entre
governança interorganizacional e estratégias coletivas definidas em redes de
cooperação. Além disso, apontam-se as principais teorias e autores que embasam
a análise desse relacionamento. Para isso, o artigo encontra-se estruturado em
quatro seções. Nessa primeira apresentam-se a introdução ao tema e o objetivo.
A seção 2 apresenta uma revisão teórica sobre Estratégias Coletivas, Redes de
Cooperação e Governança de Redes. Na seção 3, apresentam-se proposições acerca
do relacionamento entre estratégias coletivas e governança, além de uma análise
das principais teorias apresentadas na literatura sobre estratégias coletivas. Na parte
final, são descritas as conclusões do estudo.
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2 REVISÃO DA TEORIA
Apresenta-se uma revisão acerca de estratégias coletivas, redes de
cooperação e governança de redes.
2.1 Estratégias Coletivas
O conceito de “estratégia coletiva” aparece na literatura com os estudos
de Astley e Fombrun (1983) e de Astley (1984). Para os autores, a estratégia não
necessita limitar-se às estratégias competitivas formuladas do ponto de vista de uma
organização-foco, uma vez que há a possibilidade de se desenvolverem estratégias
em conjunto com outras organizações. Em 1988, Richard Nielsen apresentou o
conceito de “estratégia cooperativa”, que mesmo considerando o pressuposto de
estratégias desenvolvidas em ambientes coletivos, apresenta um embasamento
teórico diferenciado em relação aos trabalhos de Astley e Fombrun (1983) e de
Astley (1984). E, ainda, Brandenburger e Nalebuff (1995) trouxeram a ideia da
“co-opetição”, em que as organizações podem empregar tanto estratégias coletivas
como competitivas, observando-se os benefícios e riscos do uso dessas estratégias.
Para Astley e Fombrun (1983), a definição de estratégias coletivas deveria
ocorrer de forma complementar à definição das estratégias competitivas e individuais.
Os autores conceituam estratégia coletiva como a mobilização coletiva de ações e
de recursos orientados ao alcance de objetivos compartilhados pelos membros de
redes interorganizacionais, e é vista como uma resposta sistêmica por um conjunto
de organizações que colaboram com o intuito de absorver a variação apresentada
pelo ambiente interorganizacional. Em estudo posterior, Astley (1984) conceituou
estratégia coletiva como a formulação conjunta de políticas e a implementação de
ações por membros que participam de coletivos interorganizacionais. Portanto, o
foco da análise da vantagem competitiva é deslocado, de acordo com Dyer e Singh
(1998), para o relacionamento entre firmas.
Astley e Fombrun (1983) trazem uma análise da Teoria da Ecologia das
Populações, Teoria da Dependência de Recursos, Ecologia Social e Ecologia
Humana. Dessas teorias, destacam a Teoria da Ecologia Humana para a análise
de relacionamentos interorganizacionais, por ser capaz de enfatizar a importância
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do coletivo e de formas proativas de adaptação organizacional ao ambiente. Os
autores apresentaram, também, um framework para análise de ações estratégicas.
Nielsen (1988), por sua vez, apresentou o termo “estratégia cooperativa” e utilizou
uma abordagem com base na Administração Estratégica, na Biologia Evolucionária
e na Teoria dos Jogos para propor uma taxonomia de estratégias cooperativas.
Para Oliver (1988), que aplicou a tipologia desenvolvida por Astley e Fombrun
(1983), há a necessidade de considerar as Teorias da Ecologia Populacional, do
Institucionalismo, de DiMaggio e Powell (1983), e da Escolha Estratégica, de Child
(1972).
Astley e Van de Ven (2005) classificam as principais escolas de pensamento
da teoria organizacional, considerando-se duas formas de orientação (voluntarista
e determinista) e dois níveis de análise (micro e macro). Na visão voluntarista,
os indivíduos e as instituições são agentes autônomos, proativos e autodirigidos
enquanto que na visão determinista há o enfoque nas propriedades estruturais do
contexto em que ocorrem as ações e o comportamento individual é entendido como
determinado por restrições estruturais.
Sobre o funcionamento de grupos econômicos e das razões que levam os
atores a agir coletivamente ao invés de uma forma individual, Olson (1999) discute
que os indivíduos, movidos pelo interesse individual, buscam a formação de grupos
não pelo simples ato voluntário de querer participar, mas pela obtenção de algum
retorno através dessa participação. O acesso a benefícios coletivos torna-se uma
razão para a formação e a inserção em grupos econômicos. Dentre os agentes, pode
existir uma atribuição de um valor maior ou mais significativo à obtenção de um
determinado bem e que estarão dispostos a contribuir para a sua aquisição. Porém,
tal comportamento nem sempre é observado em todos os membros, visto que alguns
podem querer o benefício, mas sem a devida contrapartida (OLSON, 1999). Nesse
aspecto, está a definição de mecanismos de controle para o grupo, ou, nos termos
de Wegner (2011), de mecanismos de governança.
Quanto à aplicação das ideias de Astley e Fombrun (1983) houve uma
continuidade de seus estudos, como o trabalho de Bresser e Harl (1986). Nesse
estudo, percebeu-se que o gerenciamento de um ambiente turbulento, resultante da
interdependência organizacional, é o principal argumento favorável à adoção de
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estratégias coletivas. Essa interdependência existe devido às limitações de controle
de todas as condições necessárias para o alcance de resultados e das incertezas
na tomada de decisão por parte das organizações, dado que há a necessidade
de se considerar as ações dos demais. Assim, estratégias coletivas reduzem
essas incertezas, visto que pode haver um aumento na previsibilidade das ações
(BRESSER; HARL, 1986).
Tanto o trabalho de Bresser e Harl (1986) como o de Bresser (1988)
tem como foco a análise de estratégias coletivas entre organizações em situação
de oligopólio. Uma perspectiva de outra realidade econômica é apresentada por
Dollinger (1990) que analisou o desenvolvimento de estratégias coletivas em
indústrias fragmentadas, formadas por um grande número de empresas de menor
porte. Para o autor, estudos sobre estratégias coletivas nesses formatos de empresas
têm sido negligenciados, em função, sobretudo, de um paradoxo entre o fato de
ser uma indústria formada por uma grande quantidade de empresas menores, que
poderia configurar-se como um cenário em que as estratégias competitivas são mais
aparentes do que as coletivas, e da conotação do termo “coletivo”, que poderia
conduzir a uma ideia de arranjos interorganizacionais mais próximos e entre um
menor número de empresas (DOLLINGER, 1990).
2.2 Redes de Cooperação
O termo “rede” não apresenta uma definição precisa. De acordo com Grandori
e Soda (1995), esse termo, em si, é uma noção abstrata que se refere a um conjunto
de nós e de relacionamentos conectados. Provan e Kenis (2008) conceituam as redes
como grupos de três ou mais organizações legalmente autônomas que trabalham de
forma conjunta para alcançar não apenas metas individuais, mas também coletivas.
Elas podem ser iniciadas pelos próprios membros ou por mandato, contratação ou
incentivos governamentais, quando, por exemplo, há participação do setor público
na indução de formação de redes (PROVAN; KENIS, 2008).
As redes de cooperação empresarial apresentam-se como arranjos criados
de forma proposital, sem prazo para término e com múltiplos escopos de atuação,
entre organizações autônomas, porém interdependentes. Caracterizam-se, também,
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por apresentar uma estrutura dinâmica, ou seja, há movimentação de entrada e
saída de participantes, assim como o reposicionamento no interior da rede. Esse
coletivo é visto como uma nova configuração organizacional, portanto, as redes
de cooperação passam a ser constituídas como grupos de firmas coesas e interrelacionadas, orientadas a gerar e oferecer soluções competitivas de forma coletiva
e coordenada. Assim como em qualquer organização, os gestores de uma rede de
cooperação devem tomar decisões que envolvam as funções de planejamento,
organização, direção e controle, porém, tais decisões são pensadas em termos de
ações conjuntas. Essa nova organização necessita, portanto, de esforços de gestão e
de governança para o alcance dos resultados esperados (PROVAN; KENIS, 2008;
BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008; WEGNER, 2011).
O propósito de estabelecer relacionamentos interorganizacionais em
redes de cooperação está em reunir atributos que permitem que uma organização
se adapte melhor ao ambiente competitivo com possibilidades de resultados
positivos, como ganhos em escala. No formato de redes, a interação entre os
participantes não se traduz em mera adaptação passiva, pois os relacionamentos
abrangem o enfrentamento de dificuldades comuns e a busca de soluções de forma
conjunta (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008). Para Balestrin et. al. (2010),
uma das propriedades fundamentais de redes de cooperação está na geração de
competitividade para as empresas associadas.
As organizações, de acordo com Oliver (1990), estabelecem relacionamentos
interorganizacionais por uma série de motivos, descritos como: por necessidade,
questões de assimetria de poder, reciprocidade, eficiência, estabilidade e legitimidade.
Ring e Van de Ven (1994) comentam que os relacionamentos interorganizacionais
cooperativos podem emergir de uma ampla variedade de situações iniciais, como
a preexistência de laços de amizade, por mandato ou por uma busca de recursos
externos necessários à organização (RING; VAN DE VEN, 1994).
2.3 Governança de Redes
Os conceitos de Gestão de Rede e de Governança de Rede constituem, conforme
Roth et. al. (2012), dimensões distintas da análise de redes interorganizacionais, mas
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que se inter-relacionam. Para os autores, a gestão caracteriza-se pela flexibilidade e
adequação das práticas para atendimento às necessidades das estratégias coletivas.
Hibbert et. al. (2008) apresentam que a gestão de redes interorganizacionais
se refere a uma série de processos realizados por um grupo, com habilidades e
capacidades diversas, focado tanto na definição da direção a ser tomada por uma
entidade interorganizacional como na alocação e implementação de recursos. Ao
serem adotadas práticas de gestão, as ações coletivas possuem, de acordo com
Wegner (2011), maiores possibilidades de serem bem sucedidas, em função do
maior alinhamento de interesses individuais e coletivos.
Em redes interorganizacionais, o termo Governança de Rede é utilizado,
de acordo com Roth et. al.(2012), a partir de duas perspectivas: a) como forma
alternativa de governança, definida por Williamson (1975) como um modo híbrido
entre o mercado e a hierarquia; b) como forma de estrutura e de elementos de
organização e de coordenação de redes, apresentado, por exemplo, nos trabalhos de
Provan e Kenis (2008).
No primeiro caso, há uma governança formal mediada por contratos entre
os participantes, enquanto a segunda perspectiva apresenta como está estruturada e
organizada a rede (WILLIAMSON, 1975, 1991; PROVAN; KENIS, 2008; ROTH et.
al., 2012). Além de uma governança formal e estrutural, há a governança relacional,
em que a confiança, os relacionamentos e as normas sociais são essenciais para o
estabelecimento de cooperação entre as partes e atuam, de acordo com Poppo e
Zenger (2002), de forma complementar às normas e aos mecanismos formais.
2.4. Síntese dos constructos
As teorias apresentadas quanto a Estratégias Coletivas, Redes de Cooperação
e Governança de Redes podem ser sintetizadas através do esquema conceitual
apresentado na Figura 1.
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CONSTRUCTO

DEFINIÇÕES PRINCIPAIS

Estratégias Coletivas

Estratégia coletiva complementa-se à
competitiva e individual; Mobilização
coletiva de ações e recursos visando ao
alcance de objetivos comuns; normas,
costumes, leis orientam a ação coletiva.

Redes de Cooperação

Governança de Rede

AUTORES CONSIDERADOS

Astley e Fombrun (1983);
Astley (1984); Bresser e
Harl (1986); Bresser (1988);
Nielsen (1988); Oliver (1988);
Dollinger (1990); Astley e Van
de Ven (2005).
Arranjos
coletivos
criados
de Provan e Kenis (2008);
forma intencional, sem prazo de Balestrin e Vershoore (2008);
término; Agentes interdependentes e Wegner (2011)
autônomos; Estrutura dinâmica; Nova
configuração organizacional (“rede
como um todo”).
Forma estrutural que organiza como Williamson (1975); Provan e
as decisões são tomadas; Mecanismos Kenis (2008); Poppo e Zegner
formais e informais de controle (2002); Wegner (2011)
(normas, regras, sanções e incentivos);
Mecanismos informais relacionam-se
à Governança Relacional.

Figura 1: Esquema conceitual dos três constructos
Fonte: elaborado pela autora
3. Análise e discussão

O ambiente organizacional, por ser dinâmico, comporta que as organizações
alterem a sua forma de atuação ao longo do tempo. A visão puramente competitiva
de posicionamento estratégico por parte de organizações individuais vem sendo
complementada pela necessidade de cooperação e de trabalho coletivo. Para
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), com o crescimento de relacionamentos
cooperativos, a formação de estratégia deixa os limites da organização individual e
torna-se um processo conjunto, a ser desenvolvido com parceiros.
Como descrito na fundamentação teórica, o constructo de estratégias
coletivas é embasado em teorias organizacionais diversas. De acordo com Faulkner
e Rond (2000), no estudo de estratégias coletivas, várias teorias contribuem de
forma singular para o entendimento do comportamento cooperativo, embora
uma teoria unificadora seja, ainda, ausente. A Teoria da Ecologia Populacional é
apresentada nos estudos de Astley e Fombrun (1983) e de Oliver (1988). Para os
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autores, essa teoria enfatiza populações organizacionais que se encontram à mercê
de forças deterministas ambientais. Na interpretação de Oliver (1988), há uma
intensa competição entre os agentes por recursos escassos e o resultado é a exclusão
de competidores mais fracos e o isomorfismo entre as organizações remanescentes
que se ajustam ao ambiente. Além disso, o papel do gestor é considerado, de acordo
com a classificação proposta por Astley e Van de Ven (2005) como inativo, ou seja,
é a própria competição ambiental que predefine as estruturas organizacionais.
Por outro lado, Astley e Fombrun (1983) trazem as contribuições da Teoria
da Ecologia Humana, que trata da interação de populações em comunidades de
organizações que, de forma coletiva, são capazes de manter certa independência
em relação ao ambiente. Essa teoria utiliza ideias da Biologia, como os conceitos
de comensalismo e simbiose, e serviu como base para Astley e Fombrun (1983)
construir sua tipologia de coletivos de organizações de espécies similares ou não
que atuam entre si de forma direta ou indireta. A Teoria da Ecologia Humana
apresenta uma orientação voluntarista das organizações, conforme classificação de
Astley e Van de Ven (2005). Nessa visão, as organizações constroem um ambiente
social, regulado e controlado que atua como um mediador dos efeitos do ambiente
natural, propiciando capacidade de sobrevivência aos participantes organizados de
forma coletiva.
Os autores que apresentaram estudos sobre estratégias coletivas (Astley e
Fombrun, 1983; Astley, 1984; Bresser e Harl, 1986; Bresser, 1988; Oliver, 1988)
trouxeram, também, a contribuição da Teoria da Dependência de Recursos. Astley e
Fombrun (1983) explicam que essa abordagem permite entender os relacionamentos
como manipuláveis, no sentido das possibilidades de escolhas por parte dos
gestores na definição de suas fontes de recursos. Assim, o ambiente não é entendido
como um conjunto de restrições inflexíveis, podendo ser mudado e manipulado
por meio de negociações políticas para ajuste dos objetivos da gestão. Essa teoria
explica, também, a razão da existência das estratégias coletivas, ao perceber que
há interdependência organizacional quando um agente não controla totalmente os
recursos necessários para o alcance da ação ou resultado esperado (BRESSER,
1988; ASTLEY; VAN DE VEN, 2005).
Oliver (1990) apresenta, além da Teoria da Ecologia Populacional, as
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Teorias da Escolha Estratégica e a Teoria Institucionalista para explicar as razões
que conduzem à formação de relacionamentos interorganizacionais. Para a Teoria da
Escolha Estratégica, classificada por Astley e Van de Ven (2005) como de orientação
voluntarista e de nível micro de análise, as organizações são capazes de planejar
e alterar as suas estruturas em resposta às contingências ambientais. Na visão da
Teoria Institucionalista, as interações entre as organizações levam ao isomorfismo
organizacional e o ambiente é visto como determinístico na configuração das
formas organizacionais. DiMaggio e Powell (1983) distinguem três mecanismos de
isomorfismo: a) coercitivo, que resulta de pressões formais e informais exercidas
por uma organização sobre a outra; b) mimético, que induz uma organização a
imitar a estrutura e práticas de outras; c) normativo, que é exercido por trocas entre
categorias profissionais.
Nielsen (1988) introduziu o conceito de “estratégia cooperativa” e utilizou
teorias diferenciadas em relação aos autores que apresentaram estudos sobre
estratégias coletivas. Enquanto esses últimos destacaram as contribuições de teorias
que tratam da Seleção Natural e da Ação Coletiva, Nielsen (1988) apresentou o
constructo com base na Administração Estratégica, na Biologia Evolucionária
e na Teoria dos Jogos. Ao tratar da Administração Estratégica, o autor discute
sobre a visão competitiva e cooperativa e apresenta uma série de autores, como
as contribuições de Chandler, Porter e mesmo as contribuições de Astley e de
Fombrun. A contribuição de Herbert Simon também é considerada no trabalho de
Nielsen (1988), através da obra Reason in human affairs, de 1983, em que o autor
apresenta princípios da sociobiologia evolucionária para explicar a competição. As
ideias provenientes da Teoria dos Jogos aparecem com maior ênfase no estudo de
Nielsen (1988) ao criar uma taxonomia de estratégias cooperativas.
Conclui-se que as teorias que embasam o constructo de estratégia coletiva
consideram a importância do coletivo como forma e possibilidade de criação de
um ambiente social que permite às organizações participantes um fortalecimento
de sua posição perante o ambiente natural, caracterizado pela intensa competição
entre os agentes. A busca por recursos escassos ou complementares e as relações
de poder que decorrem do relacionamento entre organizações, assim como a
criação de formas isomórficas que aparecem em decorrência dessas interações são
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fontes para a explicação da formação de estratégias coletivas. Importa salientar,
também, que o conceito de estratégias coletivas, de acordo com Astley e Fombrun
(1983), apresenta a cooperação como condição necessária para que o conjunto de
organizações possa superar as variações e pressões encontradas no ambiente natural.
Nesse sentido, é possível considerar que as ideias desenvolvidas por Nielsen (1988)
complementam-se às de Astley e Fombrun (1983). Assim destaca-se a contribuição
de Axelrod (2011), trazida no estudo de Nielsen (1988), quanto à compreensão de
que a formulação e a implementação de estratégias coletivas requerem a cooperação
entre os agentes. Para Axelrod (2011), a cooperação é dependente da continuidade
de interação entre os agentes, pois a evolução da cooperação requer que existam
chances suficientemente grandes de que os parceiros continuem a relacionar-se no
futuro.
A aplicação do conceito de estratégia coletiva desenvolvido por Astley e
Fombrun (1983) e por Astley (1984) é observado em uma rede de cooperação quanto
ao planejamento e à formulação conjunta de ações visando objetivos comuns, assim
como a implementação dessas por parte dos agentes. Para Verschoore (2004), a
realização de ações conjuntas envolve um elevado grau de interdependência entre
os participantes e as organizações passam a ter novos direitos e deveres. Assim,
mesmo supondo que exista cooperação entre os participantes da rede, conforme
descrito por Wegner (2011), e que os membros farão todos os esforços para o
alcance dos objetivos, há a necessidade de criação de mecanismos de governança,
tais como regras, controles, incentivos e sanções. Esses mecanismos podem ser
formalizados através da criação de normas escritas, como, por exemplo, o estatuto
em uma rede de cooperação. Para Balestrin et. al. (2010), tais normas devem estar
sujeitas, de forma flexível, a aperfeiçoamentos contínuos e sistemáticos. Outros
mecanismos podem ser informais, oriundos da interação social entre os membros.
A definição da estrutura de governança apresenta a forma como a rede
está organizada, mostrando, por exemplo, como são tomadas as decisões ou como
ocorre a coordenação da rede, se existe ou não uma entidade administrativa com
representantes de participantes que coordene os esforços coletivos. Os elementos
que se relacionam a ações coletivas em uma rede de cooperação estão representados
na Figura 2.
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Figura 2 – Elementos relacionados à ação coletiva
Fonte: elaborado pela autora
Ao participar de uma rede de cooperação, os membros podem definir
e implementar estratégias coletivas, tais como, a definição de um mix básico de
produtos para aquisição pelos agentes ou o planejamento de ações conjuntas de
Marketing. Por outro lado, os participantes podem manter estratégias competitivas
individuais, como o atendimento de determinado público-alvo. Considerandose que as estratégias coletivas são complementares às estratégias competitivas,
conforme apresentado por Astley e Fombrun (1983), a definição de mecanismos de
governança diz respeito apenas às atividades coletivas, que impactam no resultado
do coletivo. Nesse sentido, é estabelecida a primeira proposição.
Proposição 1: As organizações, participantes de redes de cooperação, atuarão
conforme as suas estratégias competitivas individuais em relação a determinadas
ações e de acordo com as estratégias coletivas, em outras. Na formulação,
implementação e nos resultados obtidos da prática de estratégicas coletivas haverá
a definição e aplicação de mecanismos de governança apenas sobre os esforços do
coletivo.
Ao tornar-se associado de uma rede de cooperação, uma organização
busca resultados positivos gerados pelo coletivo, e que, por vezes, somente seriam
alcançados pela participação nesse grupo. Portanto, o fato de participar de uma
rede pode gerar ganhos coletivos que, idealmente, sejam compartilhados de forma
equivalente aos participantes. De acordo com Balestrin et. al. (2010), um ponto
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essencial é que os ganhos gerados em conjunto pelas empresas sejam distribuídos
da forma mais igualitária possível. Porém, mesmo que exista uma partilha
suficientemente igualitária, poderiam existir situações em que o ganho individual
de um membro em comparação a outro pode não ser o mesmo. Por exemplo, o
quanto o ganho decorrente de uma ação bem sucedida de Marketing é semelhante
entre as organizações participantes? Assim, apresenta-se a segunda proposição.
Proposição 2: A formulação e a implementação de estratégias coletivas
são favoráveis às organizações inseridas em uma rede de cooperação, pois há o
potencial de geração de ganhos coletivos, porém os ganhos individuais podem ser
diferenciados entre os membros.
Em uma rede de cooperação, o acesso a benefícios coletivos pode ser
entendido, por exemplo, como um aumento do poder de barganha em relação a
fornecedores, no caso de uma rede varejista de pequenas empresas, ou o acesso a
um mercado externo específico com a utilização de ações conjuntas de exportação.
De acordo com Olson (1999), o acesso a benefícios coletivos torna-se uma razão
para esforços em conjunto. Porém, esses esforços podem não ser os mesmos para
todos os agentes, visto que há a possibilidade de comportamentos oportunistas.
Considerando-se que uma das razões para que uma organização faça parte de uma
rede de cooperação está nos ganhos coletivos, apresenta-se a terceira proposição.
Proposição 3: Ao serem definidas estratégias coletivas, se faz necessária a
definição de mecanismos de governança para o monitoramento das ações coletivas.
As redes de cooperação empresariais são caracterizadas como arranjos
formais construídos de forma proposital, com prazo indefinido para término e
com múltiplos escopos de atuação. As firmas participantes são autônomas, porém
interdependentes. As redes caracterizam-se, também, por serem iniciadas pelos
próprios membros ou por mandato, incentivos governamentais ou contratação. Os
incentivos governamentais ocorrem, por exemplo, quando há participação do setor
público na indução de formação de redes. Sabe-se que há um incentivo a empresas
de pequeno e de médio porte para participar de redes de cooperação, em função,
sobretudo, das deficiências enfrentadas por elas para competir de forma isolada no
mercado.
O número de redes de cooperação entre pequenas empresas vem se
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expandindo rapidamente nas últimas décadas (BALESTRIN et. al., 2010). Conforme
relatado em Balestrin et. al (2010), no Estado do Rio Grande do Sul, mais de 200
redes já foram constituídas representando, no ano de 2010, uma participação de
4.600 empresas, que geraram 48 mil postos de trabalho. Nesse estado, destacase um programa específico do Governo que promove a geração de redes de
cooperação. Quanto ao modelo de coletivo, para Dollinger (1990), as pequenas e
médias empresas são consideradas como características de indústrias fragmentadas
e que sem um indutor que incentive a criação de coletivos, há maiores dificuldades
no estabelecimento de estratégias coletivas. Assim, considerando-se o caso de redes
de cooperação de pequenas e médias empresas que são criadas com o incentivo do
Governo e o fato de que essas redes podem ser consideradas, conforme o modelo
de Dollinger (1990), como características de indústrias fragmentadas, é descrita a
proposição 4.
Proposição 4: Redes de cooperação de pequenas e médias empresas
induzidas por instituições públicas apresentam maior facilidade no estabelecimento
de estratégias coletivas em função do apoio técnico dessas instituições nos estágios
iniciais de criação e estruturação da rede se comparadas àquelas criadas pelos
próprios membros sem um indutor.
As redes de cooperação são consideradas como uma nova configuração
organizacional. Verschoore (2004) comenta que a compreensão de redes como uma
forma organizacional possibilita um aprofundamento no conhecimento de questões
quanto à governança, e também à gestão, além de avançar para uma organização mais
apropriada aos desafios contemporâneos. Logo, os pressupostos de posicionamento
estratégico unicamente competitivo e individual não mais sustentam os desafios das
organizações na atualidade, sobretudo para empresas de menor porte. A formulação
de estratégias coletivas e o desenvolvimento de práticas de gestão conduzem
a possibilidades crescentes de que as ações coletivas empreendidas sejam bem
sucedidas. Essa busca de alinhamento de interesses coletivos leva à definição de
mecanismos formais ou informais de governança.
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4. CONCLUSÕES
Esse estudo buscou apresentar uma análise de possíveis inter-relações
entre governança interorganizacional e estratégias coletivas definidas em redes de
empresas. O conceito de estratégias coletivas foi desenvolvido no início da década
de 1980 e está presente nas decisões de gestores envolvidos em relacionamentos
interorganizacionais. Dessa forma, o artigo buscou, também, retomar esse conceito
e analisá-lo sob uma perspectiva de organizações inseridas em uma rede de
cooperação.
O conceito de Governança de Redes, por outro lado, refere-se tanto à
estruturação da rede, no sentido de como serão coordenadas as ações coletivas entre
os agentes, como a mecanismos de controle, tais como regras, normas, sanções e
incentivos. Esses mecanismos tanto podem ser formalizados entre os agentes como
implícitos nos relacionamentos sociais, através de relações construídas com base
em confiança e reputação.
As organizações ao participarem de redes de cooperação buscam vantagens
competitivas tanto através de ações estratégicas individuais como coletivas. Ao
serem definidas estratégias coletivas, espera-se que exista um melhor alinhamento
entre interesses dos participantes e os objetivos comuns sejam alcançados. Porém,
apenas a cooperação e a motivação para a implementação das ações coletivas não
são suficientes. Há a necessidade de monitoramento, controle e mesmo sanção para
comportamentos que possam prejudicar o resultado para o coletivo. Os gestores,
dessa forma, utilizam mecanismos de governança para organizar a ação coletiva.
As proposições apresentadas no artigo foram descritas com base na literatura
analisada e destacam apenas alguns aspectos do relacionamento entre estratégias
coletivas e governança em redes, como a aplicação e definição de mecanismos de
governança, aos ganhos individuais e coletivos e ao estabelecimento de estratégias
coletivas no caso de redes de cooperação induzidas. Outras questões também
existem e que não foram exploradas nesse trabalho. Dessa forma, outros trabalhos
podem considerar outros aspectos do relacionamento entre os constructos, assim
como a aplicação dessas proposições e de outras em estudo empírico.
Quanto às teorias que embasaram os estudos iniciais de Estratégias
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Coletivas, sabe-se que além dessas visões, há outros estudos, como o de Faulkner
e Rond (2000) que explorou outras vertentes teóricas, como a Visão Baseada em
Recursos, a Teoria do Agente e a Economia dos Custos de Transação, como fontes
para explicar o desenvolvimento de estratégias coletivas. O artigo utilizou como
referências, sobretudo, os trabalhos de Astley e Fombrun (1983), Astley e Van
de Ven (2005) e de Nielsen (1988), que apontam as estratégias desenvolvidas no
coletivo como um complemento ao desenvolvimento de estratégias competitivas e
individuais. Além disso, a opção por esses trabalhos apresenta algumas teorias que
não são apresentadas com tanta frequência, como a Teoria da Ecologia Populacional
e a Teoria da Ecologia Humana.
O desenvolvimento de estratégias coletivas e de estruturas e mecanismos de
governança apresentam-se como complexo para os gestores que estão envolvidos
em relacionamentos interorganizacionais. Assim, são necessários mais estudos que
contribuam para o conhecimento desses constructos.
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RESUMO
Delinear as relações entre as redes flexíveis, a teoria dos sistemas, da contingência e da inteligência
são fatores relevantes para criação e manutenção destas formas organizacionais. Sendo assim,
considerando que cada teoria busca explicar os acontecimentos e fatos organizacionais, o presente
artigo buscou ilustrar as características teóricas que possam esclarecer e fornecer subsídios para
análise e melhor compreensão destes arranjos coletivos sob a ótica destas três visões. Este artigo
tem como objetivo analisar as relações existentes ou não entre duas redes flexíveis e as teorias
dos sistemas, da contingência e da inteligência competitiva. A pesquisa realizada é exploratória e
descritiva, de natureza qualitativa. A estratégia de pesquisa foi o estudo de caso e como técnica de
coleta de dados, fez-se uso de entrevista semiestruturada e observações nas organizações objetos
do estudo. Os principais achados do estudo deram conta que as redes flexíveis estudadas tiveram
sua origem pautada na Teoria da Contingência e que estas redes demonstram fragilidades no que
diz respeito a captação e manipulação de dados e a consequente transformação destes dados em
informações capazes de elaborar sistemas administrativos mais complexos e efetivos.
Palavras chave: Redes Flexíveis; Teoria dos Sistemas; Teoria da Contingência; Inteligência
Competitiva.

1 INTRODUÇÃO
A utilização da Teoria dos Sistemas, da Contingência e da Inteligência
Competitiva nos estudos das redes flexíveis é propícia, dado o caráter relacional,
integrado e sistêmico presente nestes arranjos coletivos. A simplicidade e
complexidade vêm evoluindo de um paradigma mecanicista e simplificador para
outro de caráter sistêmico, integrador e complexo. Ao buscar compreender as
organizações, muitas vezes se esquece de interrogar o processo de construção que
obedece a princípios supra-lógicos implícitos de ordem filosófica, epistemológica e
pulsionais (MORIN, 1991).
A expressão “paradigma da simplicidade” cunhada por Morin (1991) refere
a um conjunto de princípios que constituem o fundamento do pensamento moderno
inaugurado por Descartes e que acompanha a humanidade até os dias atuais, cuja
visão simplificadora induz que o todo é um território demasiado grande para ser
compreendido por inteiro, necessitando ser dividido em partes cada vez menores,
com fronteiras bem definidas onde cada parte deve ser estudada individualmente
com profundidade.
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Não muito distante deste pensamento, Adam Smith (1776) apresentou seu
modelo de produção eficiente com base na divisão e especialização do trabalho. Meio
século mais tarde Charles Babbage (1835) propunha que as remunerações fossem
proporcionais ao nível de complexidade das funções laborais. Taylor no início do
século XX fundamentou seu pensamento em uma visão analítica, empiricista e
mecanicista da administração que Ford levou ao extremo com a especialização e a
racionalização da força de trabalho.
Os estudos clássicos da Administração enfocavam as partes sem a
preocupação com a visão do todo (MARTINELLI, 1995). A visão do todo passou
a ser compreendida primeiramente a partir da filosofia tendo como seu precursor
o estruturalismo, seguido pela biologia com o desenvolvimento metodologia
sistêmica, posteriormente transposta para a Administração. Hoje em verdade os
sistemas estão em toda parte, o conceito invadiu todos os campos da ciência. A
tecnologia foi levada a pensar, não em termos de máquinas isoladas, mas em termos
de “sistemas”. O desenvolvimento das tecnologias heterogêneas e complexas fez
com que as competências saíssem da posse de engenheiros treinados passando para
o domínio de inteligências de sistemas (BERTALANFFY, 2009).
Novos arranjos organizacionais formaram-se na ceara desta nova perspectiva.
Em meio às contingências e o surgimento de novos arranjos organizacionais
a formação de redes flexíveis surge como uma oportunidade de crescimento
(PARENTE, 2000).
A perspectiva de redes abriu novos rumos para as pesquisas que visam
entender a relação dos sistemas da contingência e da inteligência competitiva nestes
novos formatos que tangenciam as diferenças de conduta estratégica e desempenho
que existem entre as empresas (QUANDT, 2012).
Nestes termos o presente estudo se propõe a analisar a relação de duas redes
flexíveis sendo uma rede de restaurantes, a qual neste artigo será denominada como
Rede A e uma rede de redes de supermercados, doravante denominada como Rede
B em relação as teorias dos sistemas, da contingência e da inteligência competitiva.
A Rede A possui 21 redes associadas na Serra Gaúcha e a Rede B, 12 redes de
supermercados associadas que perfazem 506 lojas no Estado do Rio Grande do
Sul. Ambas as redes estão formatadas sob o prisma das redes flexíveis, onde o
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conceito adotado para este trabalho segue os preceitos de Leon (1998), visto que
as pequenas e médias empresas se unem para a formação de redes com o objetivo
inicial de reduzir riscos e incertezas, organizando atividades a partir da cooperação
entre organizações.
O artigo inicia com uma revisão no manancial teórico, seguido pela
metodologia e descrição do estudo dos casos das Redes A e B. Por fim, analisam-se
os resultados da pesquisa e têm-se as considerações finais e referências utilizadas.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Uma empresa, uma organização ou um arranjo organizacional são
organismos sócio culturais, conjuntos integrados de pessoas, funções e sistemas
(TACHIZAWA, 1997). Neste contexto, o referencial teórico inicialmente aborda
a teoria dos sistemas, da contingência e da inteligência competitiva e seus
desdobramentos enfatizando as raízes do pensamento administrativo em relação às
redes flexíveis.
2.1 TEORIA DOS SISTEMAS SEUS DESDOBRAMENTOS
Os estudos clássicos da Administração enfocavam as partes sem a
preocupação com a visão do todo (MARTINELLI, 1995). A visão do todo passou
a ser compreendida, primeiro a partir da filosofia tendo como seu precursor
o estruturalismo, seguido pela biologia com o desenvolvimento metodologia
sistêmica, mais tarde transposta para a Administração. Compulsando a literatura
existente sobre o tema, verifica-se que diversas definições de sistemas podem
ser encontradas, variando conforme interesses, formação e a especialização dos
autores. Para Mesarovic e Takahara (1975) sistema é uma transformação de entradas
(estímulos) em saídas (respostas).
Em verdade os sistemas estão em toda parte, o conceito invadiu todos os
campos da ciência. A tecnologia foi levada a pensar não em termos de máquinas
isoladas, mas em termos de “sistemas”. O desenvolvimento das tecnologias
heterogêneas e complexas fez com que as competências saíssem do comando
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de engenheiros treinados passando a posse para as inteligências de sistemas
(BERTALANFFY, 2009).
A teoria dos sistemas lança as bases de um pensamento de organização,
decorrendo que da visão sistêmica “o todo é mais do que a soma das partes”. A lógica
sistêmica opõe-se à lógica analítica cartesiana (RITTO, 2005). Entretanto somente
recentemente se tornou visível a necessidade da exequibilidade da abordagem dos
sistemas, resultante dos esquemas mecanicistas se mostrarem insuficientes para
resolver problemas teóricos das ciências biosociais e práticos propostos pelas
modernas tecnologias (BERTALANFFY, 2009).
Quando o sistema interage com o meio exterior, estamos diante do que
chamamos de sistema aberto. Assim, uma das grandes contribuições da Teoria dos
Sistemas para a Teoria da Administração foi fazer os administradores pensarem nas
suas organizações como sistemas abertos (RITTO, 2005).
2.2 TEORIA DA CONTINGÊNCIA E INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
Autores como Woodward (1958), Burns e Stalker (1961), Emery e Trist
(1965), Lawrence e Lorsch (1973), passaram a dar ênfase aos estudos organizacionais
que recaiam sobre entendimento dos fatores ambientais que interferiam em uma
organização, bem como na maneira pela qual uma organização reagia a essas
contingências.
A Teoria da Contingência reconhece a natureza sistêmica das organizações,
que em suas variáveis organizacionais estão relacionadas entre si e com e com
as condições do ambiente. A estrutura interna da empresa é concebida como um
conjunto combinado de três interfaces: a interface grupo para grupo, a interface
indivíduo para a organização e a interface empresa para ambiente (MARTINELLI,
1995). Ainda segundo Martinelli (1995) as organizações precisam ser desenhadas
de acordo com as tarefas que elas pretendem desempenhar.
De acordo com Aguilar (1967, p. 18), a atividade de monitoramento
do ambiente externo engloba “(...) a exposição à informação e a percepção da
informação”. Sendo que um dos motivos que leva uma organização a monitorar o
ambiente externo é a redução da incerteza durante o processo decisório.
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Neste contexto, surge o ciclo de inteligência que vem a ser o principal
modelo mental utilizado pela comunidade de inteligência competitiva. É por meio
dele que se dá o processo de transformação de um dado em inteligência, para que
seja utilizado pela organização. O processo se inicia com a definição dos itens de
monitoramento com relação ao ambiente externo que devem ser monitorados para
subsidiar decisões da organização (GANESH; MIREE; PRESCOTT, 2003).
Um dado sem interpretação é apenas um dado. Os dados processados
são como filmes fotográficos revelados. O processo de transformação de dados
em informação envolve a aplicação de procedimentos que incluem formatação,
tradução, fusão, interpretação (MORESI, 2000). As informações resultantes deste
procedimento geram características adicionais da situação em questão, hipóteses,
consequências das hipóteses, sugerem soluções, explanações e justificativas de
sugestões crítica de argumentos (WEGEN; DE HOOG, 1996). Já o nível mais alto
de informação, perfaz o que chamamos de inteligência que pode ser entendida como
a informação como oportunidade, isto é, o conhecimento contextualmente relevante
que permitirá atuar com vantagem competitiva no ambiente em que a empresa está
inserida (MORESI, 2000).
Segundo Terra (2005) a sociedade passa por um momento importante, onde
a gestão proativa do conhecimento passa a ter o papel central. É possível afirmar que
o conhecimento e a inteligência, atualmente são tidos como recursos competitivos
perante as organizações, assim como eram vistos como fatores de produção o
trabalho, o capital e a terra. Dessa forma pode-se dizer que vivenciamos a era da
Sociedade do Conhecimento, pois ele passou de um simples auxiliar de poder, para
a sua própria essência, e partir disso a batalha pelo domínio do conhecimento está
acirrada. (NONAKA & TAKEUCHI, 1997).
De acordo com Bukowitz e Williams (2002), gerir conhecimento e
inteligência seria o processo pelo qual a organização gera riqueza a partir do
capital intelectual. Essa riqueza provém no momento em que a organização utiliza
inteligência para gerar processos eficientes e eficazes e competitivos.
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2.3 AS REDES FLEXÍVEIS
A noção de rede é bastante antiga. Etimologicamente, a palavra vem do
latim rete, significando entrelaçamento de fios com aberturas regulares formando
uma espécie de tecido. As principais finalidades das redes eram a caça ou coleta de
animais e o apoio, o suporte ou a sustentação de coisas ou pessoas. No século XIX,
o termo rede adquiriu um sentido mais abstrato, denominando todo o conjunto de
pontos com mútua comunicação. Castells (1999) e Fombrun (1982) definem rede
como um conjunto de “nós” interconectados. Este conceito amplo permite que o
termo “rede” seja utilizado em diversas áreas do conhecimento.
Em meio ao contexto competitivo atual a formação das chamadas redes
flexíveis vem tomando corpo tanto no meio acadêmico como no empresarial. A
cooperação interorganizacional e horizontal são assuntos relevantes nos dias atuais
e esses arranjos organizacionais surgem em um primeiro momento como uma
oportunidade de crescimento (PARENTE, 2000).
Segundo Olave e Neto (2001), redes flexíveis são um modo de associação por
afinidade de natureza informal e que permite a cada uma das empresas participantes
ser responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Evidencia-se que é uma escolha
de estrutura que adapta-se bem às pequenas e médias empresas.
Destacam Hoffmann, Molina-Morales e Martínez-Fernández (2007) que as
redes de empresas apresentam certas características que lhes são particulares em
relação às empresas: relatividade nos papéis dos atores organizacionais; interação;
interdependência; especialização; complementaridade; e a própria competitividade,
na qual a influência das relações de poder e da governança nas redes torna-se de
fundamental entendimento para o desenvolvimento sustentável e crescimento das
mesmas.
De acordo com Verschoore e Balestrin (2008) o propósito central das redes
flexíveis é reunir atributos que permitam uma adequação ao ambiente competitivo em
uma única estrutura, sustentada por ações uniformizadas, porém descentralizadas,
que possibilite ganhos de escala sem perder a flexibilidade por parte das empresas
associadas.
Trata-se, dessa forma, de um modo de associação por afinidade de natureza
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informal e que deixa cada uma das empresas responsável pelo seu próprio
desenvolvimento (OLAVE; NETO, 2001). Desse modo, ao participar de uma rede,
a empresa busca alcançar objetivos que dificilmente seriam alcançados de forma
individualizada.
Para o pequeno e médio empresário integrar-se a esse tipo de arranjo
organizacional representa a possibilidade de acesso à informação e a novas
tecnologias além do ganho em escala que acaba por proporcionar melhores margens.
O apelo deste tipo de negócio está pautado na resultante da força das parcerias e
na preservação das identidades individuais do empresário envolvido neste sistema
(PARENTE, 2000).
2.4 AS TEORIAS DOS SISTEMAS, DA CONTINGÊNCIA E DA
INTELIGÊNCIA COMPETITIVA EM RELAÇÃO AS REDES FLEXÍVEIS
Se por um lado para o pequeno e médio empresário, integrar-se a um tipo
de arranjo organizacional como o das redes flexíveis pode representar possibilidade
de crescimento, acesso a novas tecnologias e ganhos em escala, por outro lado,
também pode representar um emaranhado de novas situações na convivência diária
sob o ponto de vista administrativo e de gestão (PARENTE, 2000).
Ser pertencente a uma rede flexível implica em interagir com sistemas
complexos, que são formados por muitas unidades simples, porém interligadas de
forma que uma influencia o comportamento das outras (RITTO, 2005).
Segundo Lévi-Strauss (1979), o sistema de direitos e de deveres recíprocos
é possível graças à própria estrutura do espírito humano, que funciona apreendendo
similitudes e diferenças, organizando o universo e resolvendo as contradições que
descobre nele.
De outra banda, em consonância com o ponto central da Teoria da Seleção
Natural de Darwin (1859) que afirma que somente os organismos mais bem
adaptados ao meio têm chances de sobrevivência, por analogia pode-se dizer
que em um sistema de redes flexíveis somente as empresas mais bem integradas
permanecerão sob esta égide.
Somado a isso, as redes são organismos vivos que precisam relacionar-se de
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rede para rede no seu âmbito externo, de associado para governança e de rede para o
ambiente perfazendo a necessidade de total sintonia entre os atores (MARTINELI,
1995).
De outro lado, as redes necessitam transformar dados em conhecimento
prático e isto requer além de correta captação de dados, de sistemas claros e precisos,
de bom compartilhamento de informações, do que vem antes, ou seja, treinamento
para os agentes transformadores (MORESI, 2000).
3 METODOLOGIA
De acordo com o objetivo proposto foi utilizado um modelo de pesquisa
exploratória e descritiva, de natureza qualitativa. A estratégia de pesquisa foi o estudo
de caso e como técnica de coleta de dados, fez-se uso de entrevista semiestruturada
e observações nas organizações objetos do estudo.
Com relação aos estudos de caso, os mesmos surgem do desejo de se
compreender fenômenos relacionados as teorias dos sistemas e da contingência,
permitindo uma investigação para se preservar as características holísticas e
significativas dos eventos da vida real (YIN, 2001). Como vantagem cita-se a
possibilidade de estudar as pessoas em seu ambiente natural diferente, por exemplo,
de um experimento, que é conduzido em um ambiente artificial e controlado
(ROESCH, 2005).
Quanto à coleta de dados, optou-se por realizar uma entrevista semiestruturada
com os presidentes das redes. A entrevista é uma das fontes mais importantes de
informação para o estudo de caso, sendo que a entrevista em profundidade permite
questionar aos respondentes sobre os fatos de um assunto, e também as opiniões
deles sobre os eventos (YIN, 2010).
As entrevistas com os presidentes foram realizadas entre os meses de
janeiro e fevereiro e efetivadas através de questionários semiestruturados aplicados
em entrevistas cujo tempo estimado foi de trinta minutos para cada entrevistado.
Posteriormente foram transcritas para a elaboração dos resultados.
Com isso, o objetivo da pesquisa é identificar como as teorias dos sistemas,
da contingência e da inteligência competitiva se relacionam com o dia a dia das
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redes flexíveis, sendo nas relações entre elas e na própria forma de impacto que
é gerada na gestão e nas estratégias de administração das redes. Os objetos deste
estudo se configuram em uma rede de restaurantes de alguns municípios da Serra
Gaúcha e outra rede de redes de supermercados no Estado do Rio Grande do Sul.
Também se realizou uma revisão na literatura existente acerca do tema, procurando
evidenciar conceitos e buscando parâmetros para a comparação com os dados
obtidos nas entrevistas realizadas.
4 REDE A
A associação pesquisada, aqui denominada Rede A, surgiu
oficialmente em 2004, com o objetivo dos restaurantes associados obterem um
diferencial competitivo, buscando o desenvolvimento das empresas de pequeno e
médio porte do setor gastronômico e com isso possibilitando a competitividade
perante as transformações socioeconômicas.
A Rede A teve início por meio da iniciativa dos empresários do
setor gastronômico da Serra Gaúcha, que se reuniam informalmente para troca de
informações e ideias, sendo mais tarde oficializada a Associação dos Restaurantes
da Serra Gaúcha. A Associação está baseada nos conceitos de cooperação mútua nos
moldes propostos pelo Programa Redes de Cooperação do Estado do Rio Grande
do Sul, programa este, iniciado em 2000, sendo uma alternativa para fomentar a
economia do estado através da constituição de redes organizacionais.
		
No aspecto organizacional, cada restaurante associado
é tutorado por uma equipe de trabalho, que planeja e desenvolve atividades tais
como: negociação com fornecedores, marketing, expansão e inovação. Há também
a diretoria que é eleita de dois em dois anos, pelo voto direto através de assembleia
ordinária.
Cada equipe desenvolve uma função específica. A equipe de
negociação planeja e desenvolve estratégias voltadas para obtenção de novos
fornecedores e parcerias, com qualidade e benefícios financeiros. As equipes de
marketing e expansão fomentam a divulgação e fortalecimento da rede junto à
sociedade e captação de novos associados e a equipe de inovação interage com
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as demais equipes na busca de novas oportunidades. Almejando, com isso maior
contato com o setor, vantagens competitivas e troca de experiências com os demais
empresários do setor gastronômico da Serra Gaúcha.
5 REDE B
A Rede B foi fundada em novembro de 2010, visando funcionar como
um “guarda-chuva” para as centrais de negócios e as redes associativistas de
supermercados que atuam no Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo principal
foi possibilitar o enfrentamento das redes associadas em relação às grandes redes
proprietárias supermercadistas e também propiciar um maior poder de barganha
nas negociações junto aos fornecedores, agindo prioritariamente como uma grande
central de compras.
A sistemática de operação escolhida pelos gestores foi o associativismo,
procedimento pelo qual, várias redes de supermercados podem se associar à Rede
B, mediante o desembolso de uma mensalidade que lhes garante a participação na
organização. Neste formato, a Rede B conta hoje com 12 redes de supermercados
associadas, perfazendo um total de 506 lojas no Estado do Rio Grande do Sul.
Almejando um melhor desempenho em relação às negociações com
fornecedores nacionais, em relação às importações e a um maior volume de compras,
foi concebida a Rede B formada a partir de redes horizontais de supermercados
associativistas e proprietárias de pequeno e médio porte.
6 ANÁLISE DOS DADOS
Conforme o depoimento do presidente da Rede A o objetivo central do
arranjo empresarial, ainda que de maneira informal, se concentra na troca de
experiências. O Presidente da Rede A refere que a organização está pautada no
Programa Redes de Cooperação do Estado do Rio Grande do Sul que ofereceu
suporte para a criação e desenvolvimento da gestão da associação; desenvolveu e
estabeleceu alguns critérios e regras, bem como estatutos para o funcionamento da
Rede. Assim, iniciaram-se as atividades com oito estabelecimentos gastronômicos,
320

Relações Interorganizacionais

que foram ampliados no decorrer dos anos para vinte e um associados entre diversos
segmentos.
Para o presidente da Rede A (...) “em um mercado gastronômico competitivo
estar a um passo à frente do seu concorrente e poder encurtar caminhos para a
qualificação nos serviços prestados pode gerar vantagens competitivas e financeiras,
assim, estando em uma rede onde é possível obter informações sobre as tendências
do setor - o que está acontecendo e para onde ele está se direcionando - é um
benefício substancial.” (...). Este depoimento corrobora com os autores Neto e
Truzzi (2002) quando ponderaram que a contingência é uma maneira de harmonizar
subsídios importantes pertinentes aos objetivos, conflitos e restrições ambientais.
De acordo com as ideias de Burns e Stalker (1961) em ambientes em constante
mudança é preciso formas mais flexíveis de se atuar. Assim, a afirmativa citada
pelos autores confirma a prática exercida pela Rede A em sua constituição, onde
empreendimentos do mesmo setor, muitas vezes vistos como concorrentes se unem
em prol de um benefício. Como cita o presidente da Rede A (...) “são segmentos,
propostas, filosofias e tamanhos diferentes que se unem para trocar ideias, solucionar
problemas e verificar tendências inovadoras do setor gastronômico da região” (...).
Para o presidente da rede A participar de uma rede pode muitas vezes
não trazer resultados imediatos e palpáveis, mas reforça e fortalece a instituição.
Ele relata que muitas vezes é difícil explicar ou mesmo entender e perceber a
importância de estar unindo forças com seus “concorrentes”, onde muitas vezes o
“coletivo” prevalece sob a opinião individual, pois as decisões são tomadas em prol
da rede e não para um estabelecimento. Corroborando com os preceitos da teoria da
contingência que é percebida como eclética, adaptando conceitos de várias teorias
da administração, podendo ser entendida mais como uma visão de mundo do que
como um procedimento a ser seguido (MORGAN, 2000).
Já para a Rede B, de acordo com o depoimento do gestor da rede de
supermercados, a união em formato de rede forma uma base que permite o
fortalecimento das empresas associadas diante da concorrência globalizada,
possibilitando que as pequenas e médias empresas mantenham-se competitivas.
Mas a formação das chamadas “redes das redes” envolve uma apurada
sistematização de métodos e procedimentos. A ramificação de interesses, objetivos e
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ações é aferida de forma exponencial na medida em que precisa conciliar propósitos.
Conforme os relatos do gestor da Rede B, a visão da rede como um todo
sistêmico encontra barreiras nas divergências de opiniões em relação à adoção de
novas práticas operacionais e de gestão por parte dos associados, na resistência em
abandonar o hábito de “estar sozinho para gerir o negócio” e principalmente no
estabelecimento da confiança entre os parceiros.
O sistema criado deveria envolver as redes que compõem a rede de forma
sistêmica e integrada de forma horizontal e as redes entre si de forma vertical
(CASAROTTO FILHO, 1998).
Neste sentido concordam Correa (1999) e Casarotto Filho (1998). Estes
autores afirmam que o nascimento e a sobrevivência de redes flexíveis no mercado
somente ocorrerão se este processo for calcado na discussão e no equacionamento
dos sistemas, das competências e da inteligência organizacional.
De outro lado, de acordo com o Presidente da Rede B, a subutilização da
informação perfaz outro grande entrave ao desenvolvimento das redes flexíveis.
Salienta-se que no dia a dia das atividades supermercadistas milhares de clientes
adentram as lojas para fazer suas compras, mas, no entanto, não é da cultura
do empresário deste setor se ater as características individuais desse cliente
(PARENTE, 2000). De acordo, com Parente (2000) o que no passado o dono do
estabelecimento fazia de forma empírica, cumprimentando os clientes pelo nome,
separando mercadorias e oferecendo-as a quem sabia que poderia interessar, hoje,
por certo deveria fazer de forma ordenada e planejada com um fim específico, a
obtenção de dados que trabalhados se transformassem em informação.
No caso das redes flexíveis de supermercados a dificuldade em obter e
tratar adequadamente as informações advindas de seus clientes ainda é maior. O
pequeno e médio empresário do setor não está habituado a proceder de forma a
captar informações e aproximar-se de seu cliente, bem como a governança das
redes além de se deparar com esta situação ainda enfrentam questões como a
diversidade de sistemas de informação dentro da rede e a ausência de um canal
único de comunicação (FGVCEV, 2012).
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o estudo dos dois casos a interpretação e comparação dos dados obtidos
e a análise do manancial teórico acerca da matéria, conclui-se preliminarmente,
que ambas as redes pesquisadas tiveram origem na sua formação visando a troca
de experiências ou o fortalecimento do negócio perante a concorrência, vindo ao
encontro dos preceitos emanados pela Teoria da Contingência (MORGAN, 2000).
Entretanto, verificou-se que a rede B, muito embora perseguisse o
fortalecimento como objeto de sua formação inicial, hoje, depara-se com as
mazelas provocadas pela ausência de sistematização dos procedimentos tanto em
nível horizontal – no nível da governança da rede das redes – como vertical – no
nível da governança da rede das redes em relação às redes integrantes – perfazendo
uma lacuna no arranjo organizacional posto em operação. De outro lado, carece por
consequência, de informação que possa vir a ser sistematizada.
Esta pesquisa pode evidenciar a fragilidade destes arranjos organizacionais
no que tange a captação e manipulação de dados e a consequente transformação
em informação que poderiam servir de subsídio para o estudo de sistemas
administrativos direcionados a este seguimento de negócio.
Como limitações, podemos citar que a pesquisa em voga foi realizada em
apenas duas redes de redes, sendo indicado para uma maior generalização dos dados
obtidos aplicar este estudo em um universo maior. Sugere-se a realização de estudos
futuros que abordem principalmente questões relativas a captação e manipulação de
informações em redes flexíveis.
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RESUMO
A inércia colaborativa é a ausência de resultados advindos da colaboração, ela representa o oposto da
vantagem colaborativa, que se configura nos frutos, ganhos ou benefícios relacionados ao processo
de pertencimento a uma relação interorganizacional. Tanto a vantagem colaborativa, quanto a
inércia dependem de certas características específicas pertencentes aos parceiros e estão vinculadas
ao contexto da organização. Este artigo tem por objetivo evidenciar quais são essas características
dos parceiros da rede que de fato direcionam o desempenho, sustentando vantagens e evitando a
inércia colaborativa em uma rede vitivinícola da Serra Gaúcha, através da confecção de um mapa
cognitivo causal interorganizacional.
Palavras-Chave: Inércia Colaborativa. Vantagem Colaborativa. Parceiros. Mapa Cognitivo.

INTRODUÇÃO
As pressões exercidas pelo ambiente cada vez mais competitivo, motiva
as empresas na busca de soluções coletivas, a fim de alcançar resultados positivos
que não seriam possíveis de se conseguir sozinho. Resultados positivos são
prováveis quando há “sucesso” na colaboração e, para tanto, a seleção de parceiros
é fundamental. Agir colaborativamente de forma contínua, com o passar do tempo,
requer algumas características diferenciadas em parceiros a fim de evitar a inércia
colaborativa, aquele estado em que os resultados da colaboração são muito lentos
ou mesmo não existem. Para Dacin et al. (2008), quem são os parceiros em relações
interorganizacionais, ou quem eles devem ser, é um dos fatores mais críticos para
explicar o “sucesso” de uma relação interorganizacional.
Muitos estudos tem se dedicado à determinação das características de bons
parceiros ou parceiros ideais. Alguns desses, criaram rankings de características
esperadas, como o de Kanter (2004), Elram (1995), Hoffman e Shlosser (2001) e
Dacin et al. (1997). Estes estudos apresentam modelos gerais que exibem os fatores
(por exemplo, confiança, compromisso, complementaridade, saúde financeira),
para determinar a atratividade do parceiro e, por sua vez, a probabilidade de seleção
ou continuidade de um acordo de colaboração com o mesmo. Contudo, em um
recente estudo divulgado no Handbook de Relações Interorganizacionais, Dacin et
al. (2008) destacaram que quanto à definição das características de bons parceiros,
a academia parece ter um conjunto de estudos com resultados significativos,
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mas a grande dificuldade a ser superada pelos pesquisadores tem a ver com a
determinação de quais características de fato direcionam o desempenho em um
acordo de colaboração.
Neste sentido, a presente pesquisa, visa justamente determinar quais são as
características da rede que de fato direcionam o desempenho, sustentando vantagens
e evitando a inércia colaborativa. Para tanto utilizou-se o estudo de caso desenvolvido
na rede APROVALE (Associação de Produtores de Vinhos Finos do Vale dos
Vinhedos). A rede APROVALE foi a primeira associação brasileira a conquistar um
selo de indicação geográfica no país. E a única a possuir um selo de denominação de
origem. Desde a sua fundação em 1995, com 6 integrantes, o número de associados
tem aumentado consideravelmente e hoje chega a 27 empresas. Além disso, todo
ano diversos vinhos de diferentes vinícolas associadas são premiados e reconhecidos
em eventos internacionais. Ainda, o Vale dos Vinhedos foi escolhido pela revista
americana Wine Enthusiast como um dos 10 melhores destinos enoturísticos para se
visitar em 2013, a lista reúne algumas regiões clássicas e bastante conhecidas, como
a Rioja (Espanha) e o Douro (Portugal).
Contudo, para poder estimar essa relação causal entre as características
percebidas pelos parceiros e o que elas têm proporcionado em termos de vantagem
colaborativa, percebeu-se que seria necessário capturar um conjunto de percepções
dos próprios sócios-administradores ou diretores sobre o que era realmente fruto
da colaboração e aquilo que poderia ter sido conquistado de forma individualizada.
Assim, buscou-se, no domínio do campo cognitivo, suportado pela estratégia
metodológica de mapas cognitivos, capturar as características que realmente
proporcionam ganhos reais de colaboração ou vantagens colaborativa e afastam a
inércia.
A construção dos mapas envolveu a exploração do ambiente, necessária
para poder estimar com precisão aqueles resultados que realmente foram frutos
da colaboração. Esta abordagem é diferente da tomada por outros pesquisadores
que visam elencar as características relevantes para o “sucesso” da colaboração,
o que se apresenta como um diferencial metodológico no campo de estudos das
relações interorganizacionais. Ainda, é importante enfatizar que a abordagem
metodológica utilizada atende a uma demanda constante nos eventos e artigos
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vinculados aos estudos de Relações Interorganizacionais que clama por novas
abordagens metodológicas para estudar os fenômenos ligados as redes.
Para poder fazer frente ao problema de pesquisa proposto, o artigo foi divido
em cinco partes. A primeira parte dedica-se a apresentação do embasamento teórico
para a pesquisa, já a segunda parte enfatiza o método empregado no levantamento
dos dados e na elaboração do mapa cognitivo causal interorganizacional. Na
sequencia são apresentados o contexto e objeto de estudo bem como são discutidas as
principais impressões do mapa apresentado e por fim, elencam-se as considerações
finais do estudo.
2. BACKGROUND TEÓRICO
2.1 Inércia Colaborativa: A colaboração em repouso
O conceito de inércia representa para os estudiosos da física a propriedade
que têm os corpos de persistir no estado de repouso, ou de movimento, enquanto
não existem forças que alterem esse estado. Logo, inerte é aquele que está sem
movimento, sem atividade, inativo ou preguiçoso.
Foi nesse mesmo sentido, de falta de movimento ou atividade, que Huxham
(1996) introduziu na literatura interorganizacional, em seu artigo intitulado
“Advantage or Inertia: Making Collaboration Work” o conceito de inércia
colaborativa. A inércia colaborativa é entendida como um progresso muito lento
onde poucos resultados são tangíveis. Quando um acordo interorganizacional
encontra-se em inércia colaborativa, os resultados advindos da colaboração são
imperceptíveis ou desprezíveis (HUXHAM e VANGEN, 2004).
Para obter uma vantagem colaborativa, ou seja, aqueles ganhos que não
seria possível auferir sozinho é necessário que todos os membros envolvidos em
uma rede apresentem capacidade de colaboração. O processo de colaboração
interorganizacional em uma rede de empresas assemelha-se a uma série de processos
de tomada de decisão envolvendo a interação entre as firmas. Neste processo de
interação, a insuficiente compreensão ou a falta de comprometimento de uma
das partes pode levar a uma variedade de erros e vieses, e afetar a estabilidade do
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processo cooperativo, e em alguns casos a continuidade da rede (CHAO, 2011). Ou
seja, a insuficiência de capacidade de colaboração pode levar à inércia colaborativa
(HUXHAM e VANGEN, 2000; HUXHAM, 2003). Neste sentido, parece possível
enfatizar que os processos de interação entre os parceiros e os ganhos relacionais
recebem importância no processo de cerceamento da inércia colaborativa.
Gray (2008; 2005) destaca a noção de forças, explorada por Kurt Lewin
(1951), enfatizando que existem tanto forças direcionadoras, quanto restritivas que
afetam as alianças colaborativas. Dentre as principais forças restritivas apontadas
no estudo estão a visão compartilhada limitada, conflitos internos, históricos de
desconfiança e desentendimentos. Estas forças limitadoras atrasam ou inibem
a formação ou continuação de relacionamentos colaborativos (HUXHAM e
VANGEN, 2004), transformando-se em obstáculos para o sucesso da colaboração,
fazendo com que a rede se transforme em uma organização inerte, sem resultados.
Para Huxham e Vangen (2000) o conceito de inércia colaborativa caminha
lado a lado com o conceito de vantagem colaborativa. Uma vez que a inércia é a
ausência de resultados advindos da colaboração, ela representa o oposto da vantagem
colaborativa, que se configura nos frutos, ganhos ou benefícios relacionados ao
processo de pertencimento a uma relação interorganizacional, e será discutida na
próxima seção do trabalho.
2.2 Vantagem Colaborativa: a interação em ação
Para que seja possível auferir as diversas vantagens da colaboração, ou
conquistar a vantagem colaborativa (EDEN e HUXHAM, 2001), a firma precisa
ter habilidade de encontrar um parceiro que tenha recursos complementares e
capacidade para colaborar, vontade de ter uma parceria efetivamente (DIER e
SINGH, 1998), podendo assim sustentar o “sucesso” na colaboração. Destaca-se a
vontade de colaborar em virtude de que as ações dos atores envolvidos em uma rede
são mais do que a simples adaptação passiva, já que os relacionamentos englobam
o enfrentamento das dificuldades comuns e a busca de soluções conjuntas através
das diversas capacitações reunidas e daquelas originadas pela sinergia coletiva
(VERSCHOORE e BALESTRIN, 2006). Destarte, seja qual for à duração e os
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objetivos do negócio, um “bom parceiro” se tornou um dos principais ativos
empresariais, ou seja, uma vantagem da sociedade colaborativa (KANTER, 1994).
Para tanto, atribui-se o “sucesso” das alianças, como sendo função da qualidade e
quantidade do relacionamento entre os parceiros.
Dyer e Singh (1998) apresentam uma abordagem que se centraliza na
vantagem competitiva interorganizational. Essa visão, que os autores denominaram
de visão relacional, oferece prescrições normativas para a estratégia da firma,
diferentes daquelas prescrições oferecidas pela visão baseada em recursos ou pela
estrutura da indústria. Eles explicam que todos os estudos de estratégia, em linhas
gerais, destacam a forma como as empresas exploram um diferencial de performance.
Contudo, para Dyer e Singh (1998), tanto Porter (1980) no tratamento dado à
estrutura da indústria, quanto os teóricos da RBV (BARNEY,1991, WERNERFELT,
1984) no que tange aos recursos e capacidade internos da firma, negligenciaram em
suas abordagens o imbricamento nas redes de relações, rejeitando que as ligações
idiossincráticas interfirmas são fonte de renda relacional e vantagem competitiva.
De acordo com essa visão, a escolha dos parceiros e as suas características
constituem um determinante do sucesso da colaboração.
Em complemento a abordagem de Dyer e Singh (1998), Kanter (1994)
destaca que ter um “bom parceiro” pode implicar vantagem colaborativa. Para ela,
na economia global, um “bom parceiro”, aquele que possui habilidade para criar
e sustentar colaborações frutíferas proporciona à companhia um incremento da
competitividade.
Colaborações frutíferas, “sucesso” na colaboração, vantagem competitiva
interorganizacional ou qui ça vantagem colaborativa, são sinônimos de benefícios
derivados de uma relação interorganizacional, do imbricamento entre parceiros.
Para Balestrin e Verschoore (2008), dentre os ganhos competitivos das redes de
cooperação estão: maior escala e poder de mercado, geração de soluções coletivas,
redução dos custos e riscos, acúmulo de capital social, aprendizagem coletiva e a
inovação colaborativa. De forma complementar, Doz e Hamel (1998) descrevem
três motivações genéricas por trás das muitas alianças por eles estudadas: coespecialização, co-opção e co-aprendizagem; outros ainda, como Pittaway et al.
(2004) destacam uma infinidade de benefícios vinculados à inovação, Macke et al.
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(2012a), Macke et al. (2012b) e Faccin (2010) destacam os benefícios vinculados à
busca de informações técnicas.
Para Kanter (2004), o sucesso das relações interorganizacionais, depende,
assim como em um casamento, de alguns critérios. Ela aponta oito características para
o “sucesso” da colaboração: excelência individual, interdependência, investimento,
informação, integração, institucionalização e integridade. Estudos como o de Kanter
(2004), que buscam fornecer recomendações a gerentes e descrever os diversos
esquemas organizativos, formando uma lista organizada para a tomada de decisão
sobre a seleção de parceiros, tem recebido grande atenção de pesquisadores (DACIN
et al.,2008). Para Dacin et al. (2008), mesmo na pior das hipóteses da pesquisa nesta
área, é difícil contestar a ideia de que um parceiro “desejável”, “compatível” ou
“atrativo” é preferível a um parceiro que não tenha estas características. Para eles,
estimar a existência destas características, bem como, determinar se elas de fato
direcionam o desempenho são questões diferentes que devem ser avaliadas.
2.3 Uma proposta para determinar quais são as características que
proporcionam vantagens e evitam a inércia colaborativa: Foco nos aspectos
cognitivos
Considerou-se que a abordagem mais adequada para evidenciar a percepção
dos membros do grupo em relação às características mais importantes de seus
parceiros e como elas sustentam vantagens competitivas, deveria ser a visão de
“ação situada”, “construtivista” de cognição (NOTEBOOM, 2008; COHEN e
SPROULL,1996). Isso porque, na visão construtivista de cognição, as categorias
cognitivas ou modelos mentais, são construídos através das formas que se percebe,
se interpreta e se avalia os fenômenos em interação com o ambiente físico e
principalmente, social (NOTEBOOM, 2008; POLANYI, 1962). Buscou-se então,
no domínio do campo cognitivo, suportado pela estratégia metodológica de mapas
cognitivos, a exploração do ambiente, para destacar as características que são
realmente importantes de acordo com as vivências compartilhadas entre os membros
(WEICK e BOUGON ,1986).
Assim sendo, este estudo aposta nas características regularmente percebidas,
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para explorar e compreender as percepções, as visões e a forma como os construtos
são compartilhados pelos membros da rede APROVALE, para determinar as
características que de fato direcionam o desempenho e evitam a inércia colaborativa
em rede.
3 DELINEAMENTO

METODOLÓGICO E CONDUÇÃO DA PESQUISA

Para que fosse possível obter respostas ao problema de pesquisa proposto
e, portanto, atingir ao objetivo da presente pesquisa, utilizou-se a confecção de
mapas cognitivos. Os mapas cognitivos têm sido crescentemente utilizados como
ferramentas para representar estruturas e processos cognitivos que ajudam a
compreender decisões e ações que configuram uma organização. Neste caso, o mapa
cognitivo foi usado para compreender quais são as características dos membros
da rede APROVALE que sustentam as vantagens colaborativas, bem como quais
são estas vantagens e suas relações causais, definindo qual característica leva à
determinado resultado. Os mapas causais fornecem, uma compreensão dos vínculos
que os indivíduos estabelecem entre ações e resultados ao longo do tempo, assim
como os pressupostos subjacentes aos julgamentos de que uma ação levará a um
resultado esperado (NICOLINI, 1999). Para Bougon (1983), mapa cognitivo é
um termo usado de forma bastante genérica para representar possíveis padrões
de relações entre conceitos. As palavras e frases que os indivíduos enunciam para
expressar ideias ou conceitos em um dado contexto constituem os blocos para a
construção do mapa cognitivo.
A composição do mapa cognitivo com as características que um “bom
parceiro” deve ter para evitar a inércia colaborativa e conferir “sucesso” na
colaboração, começou pela condução de entrevistas individuais semiestruturadas
que aconteceram do dia 17 de dezembro 2012 até o dia 20 de janeiro de 2013.
O pesquisador entrevistou os gestores de 7 das 27 empresas associadas à rede
APROVALE.
Durante a entrevista os respondentes foram convidados a estabelecer as
relações causais entre conceitos, bem como a indicar quais construtos influenciavam
outros, positiva ou negativamente e em que medida (muito, pouco...), ainda, durante
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a entrevista o pesquisador esboçava as relações causais, já na forma de mapa, para
que o respondente pudesse validá-las. Com base nestes dados foram elaborados
mapas conceituais individuais para cada uma das empresas participantes. Por vezes
os respondentes eram provocados, postos à prova pelo entrevistador, para ter certeza
de que os resultados auferidos realmente não poderiam ter sido conquistados de
forma autônoma, bem como, para entender a relação causal com a característica dos
parceiros que fora descrita. Assim, como sugeriu Nicolini (1999) em seu estudo, os
mapas foram organizados de forma que os fatores causais ficaram a esquerda, e os
efeitos à direita.
O “mapa interorganizacional” foi elaborado com base em um pequeno
número de conexões entre os mapas individuais. Assim, como sugeriu Bougon
(1983), o pesquisador utilizou uma oitava empresa, que não respondeu a entrevista
para avaliar os chamados “nós” que viriam a proporcionar a união das características
dos parceiros e dos resultados, no mapa coletivo. Assim, após a confecção do mapa
coletivo, o mesmo foi encaminhado por e-mail para todas as 27 empresas da rede
APROVALE. Junto ao mapa o pesquisador encaminhava uma breve explicação
sobre a condução da pesquisa e solicitava uma avaliação. Dos 27 e-mails enviados,
8 empresas, que não participaram das entrevistas iniciais, retornaram enfatizando
que concordavam com as características expostas no mapa, o que permite inferir
que o mapa capturou e representou bem o sentimento coletivo sobre o que eles
esperam uns dos outros.
O mapa encaminhado por e-mail, continha todas as conexões encontradas
pela autora no decorrer das entrevistas, incluindo conexões entre características e
entre resultados. Contudo, para evidenciar o atendimento ao objetivo proposto de
determinar quais são as características dos parceiros da rede que de fato direcionam
o desempenho e evitam a inércia colaborativa, no mapa apresentam-se apenas as
relações entre as características e os resultados que as mesmas proporcionam.
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4 ANÁLISE

DOS RESULTADOS

4.1 O contexto da rede APROVALE
O cluster produtivo da Serra Gaúcha é responsável por 80% da produção
nacional de vinhos (FENSTERSEIFER, 2007) e se constitui na maior área vitícola
do Brasil, com aproximadamente 34.000 hectares de vinhedos plantados (UVIBRA,
2006). A APROVALE está situada na zona rural do município de Bento Gonçalves,
que ostenta o título de “capital brasileira da uva e do vinho” e conforme dados do
cadastro vitícola possui a maior área de vinhedos do Estado, com 5.926,36 hectares
plantados (JORNAL GAZETA, 2009, p. 4). A Associação foi fundada em 1995
para atender às exigências legais da Indicação Geográfica. Assim, seis vinícolas
se associaram e iniciaram este processo. Com o tempo as funções da associação
se ampliaram e, consequentemente, expandiram os objetivos. Hoje a APROVALE
conta com 27 vinícolas associadas e 35 associados não produtores de vinho, entre
hotéis, pousadas, restaurantes, artesanatos, queijarias e outros (APROVALE, 2013).
O Vale dos Vinhedos, localidade onde se situa a APROVALE, foi a primeira
região do Brasil a obter a Indicação de Procedência de seus produtos, exibindo o selo
de controle em vinhos e espumantes elaborados pelas vinícolas associadas, desde
2002. Das 27 vinícolas associadas, 15 contam com o selo de Indicação Geográfica.
A partir de 2011, com o reconhecimento do Vale como Denominação de Origem
(DO), para ostentarem esta classificação, os produtos deverão obedecer a regras
mais específicas em relação à produção da uva e à elaboração do vinho. As 27
vinícolas associadas respondem por 20% dos vinhos finos e 25% dos espumantes
nacionais e elaboram uma média anual entre 10 a 12 milhões de garrafas. Além das
vinícolas, hoje o roteiro abriga nove hotéis e pousadas, onze restaurantes, dois cafés,
duas operadoras de turismo assim como ateliês de arte, artesanato e antiguidades,
uma queijaria gourmet e agroindústrias de geleias, doces e biscoitos (APROVALE,
2013).
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4.2 Mapa cognitivo causal interorganizacional da Rede APROVALE
Conforme descrito no método, e de acordo com as características do contexto
e objeto de estudo, apresenta-se o mapa cognitivo causal interorganizacional da rede
APROVALE elaborado manualmente pela autora, de acordo com as entrevistas aos
associados.
O mapa apresenta todas as ligações causais (entre características e resultados)
que foram captadas durante a realização das entrevistas. As linhas com os sinais de
mais “+” representam ligações causais positivas entre características e entre estas e
os resultados percebidos pelo grupo da APROVALE.
De acordo com as principais características dos parceiros da
rede APROVALE que tem sustentado resultados positivos ao longo dos últimos
dezessete anos, parece possível afirmar que há uma grande importância dada à
troca de informações no ambiente da rede, objetivos compartilhados e interesse
pelo desenvolvimento comunitário. Essas características foram apontadas com
regularidade nas entrevistas conduzidas, o que permite inferir que estas as mesmas
representam a forma que os membros da rede percebem , interpretam e avaliam os
fenômenos do seu ambiente.
Ao observar o mapa elaborado, pode-se perceber que este grupo de
características vinculadas à existência de contatos externos, capacidades e
experiências diferenciadas, objetivos comuns e preocupação com a comunidade,
foram determinantes para o aumento das oportunidades de negócios, a atração de
investimentos, a valorização do patrimônio, preservação do espaço e também para
aumento dos lucros. Cabe destacar, que de acordo com os relatos, realmente estes
resultados destacam-se como vantagens colaborativas auferidas apenas e somente
em virtude da participação na rede APROVALE.
A fim de melhor avaliar como esse grupo de características da rede realmente
sustenta o sucesso da colaboração, parece possível agrupar as características em
três fatores de acordo com as predicados atribuídos aos “bons parceiros”. Um
primeiro fator parece relacionar-se as distâncias cognitivas entre os membros da
rede (NOTEBOOM, 2008). Já o segundo fator que parece emergir da análise do
mapa cognitivo, está ligado à existência de buracos estruturais na rede e, o terceiro
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fator evidenciado no mapa, parece estar intimamente ligado ao desenvolvimento da
comunidade como um todo (PUTNAM, 2002).
A distância cognitiva está vinculada a diferença entre os focos cognitivos
das organizações. Existem algumas situações em que os parceiros devem concordar.
Alguns pontos de vista muitas vezes tácitos que eles precisam compartilhar,
relacionados aos objetivos, normas, valores, padrões, resultados, competências e
formas de fazer, contudo, se todos pensarem na mesma forma e compartilharem
sempre as mesmas experiências, com o passar do tempo um terá menos situações
“novas” e conhecimentos diferenciados para oferecer aos outros (NOTEBBOM,
1999, 2000,2008).
Noteboom (1999) destaca que o valor de novidade da relação, isto é, seu
potencial para gerar novas combinações aumenta com a distância entre os parceiros,
ele chama isso de distância cognitiva ideal. A distância cognitiva ideal deve ser
grande o suficiente para os parceiros oferecerem algo novo uns aos outros, mas
não tão grande que eles não possam entender uns aos outros ou chegarem a um
acordo. A distância cognitiva não implica a necessidade de as pessoas concordarem
em tudo, ou verem tudo da mesma maneira. Na verdade, essa falta de diversidade
impediria a divisão do trabalho e a inovação dentro da empresa. Há uma troca
entre a distância cognitiva, necessária para a variedade e a novidade de cognição,
e a proximidade cognitiva, necessária para a compreensão mútua e a concordância
(NOTEBOOM,2008).
O grupo de características que se relacionam com a distância cognitiva
dos parceiros foi marcado na cor amarelo, junto à figura 1, e parecem representar
justamente esta necessidade de visualização do valor da novidade que o parceiro
é capaz de oferecer devido às suas diferentes experiências. Sabe-se que os ganhos
individuais das empresas que participam de uma rede podem ocorrer porque através
da colaboração é possível captar fontes de eficiência das demais empresas associadas,
benefícios estes que os competidores externos não podem obter (BALESTRIN
e VERSCHOORE,2008). Os parceiros parecem se destacar como as fontes mais
importantes de novas ideias e informação (POWELL et al., 1996) e por isso, devem
diferenciar-se.
O fator que se julga estar vinculado à estima dos buracos estruturais da
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rede, teve as principais características vinculadas destacadas na cor azul, na figura
1. Um buraco estrutural existe entre dois atores quando estão conectados por um
“terceiro” ator um ao outro (BURT,1992). A existência de buracos estruturais
proporciona, segundo Burt (1992) informações mais diversificadas, uma vez que
cada ator pode receber diferentes informações de diferentes parceiros podendo
manter-se informando e fornecendo o valor da novidade à sua rede de contatos,
contrariamente ao que aconteceria em caso de equivalência estrutural, quando
atores tem laços idênticos para e de todos os outros atores da rede, provocando
uma redundância de informações. Ou seja, a imersão na relação, pode prejudicar
o desempenho econômico, devido a redundância de informações e a troca limitada
(UZI, 1997).
Ainda, cabe destacar que todas estas características estão altamente
interligadas, veja, por exemplo, que as características vinculadas à existência de
distancia cognitiva, principalmente aquelas que se referem a contatos além da rede,
tem relação com a “oferta de algo diferente”. Nas palavras de Noteboom (2008) se
“dois parceiros tem acesso a outros parceiros, sem sobreposição, de maneira que
eles estejam continuamente sendo atualizados com novos conhecimentos que não
se sobrepõem (buracos estruturais), a distância cognitiva entre eles fica mantida”,
ou seja, novas informações fazem com que cada um deles tenha algo diferente para
oferecer constantemente. Neste mesmo sentido, Sequeira e Rasheed (2006) apontam
que o crescimento potencial dos pequenos negócios é uma função da capacidade de
acesso do empresário a contatos para além da sua comunidade.
Por fim, um terceiro fator, que tem as características marcadas na cor
verde no mapa, figura 1, parece ter vínculo com a preocupação coletiva com a
promoção do potencial turístico da região. O papel da APROVALE, no que tange
a potencialização das características locais e seu aproveitamento, está intimamente
ligado a promoção do enoturismo (FACCIN et al., 2009). Conforme as palavras
de Felzenstein (2007), quanto maior for o nível de coletivismo social, apresentarse-ão níveis mais elevados de cooperação entre empresas, complementarmente as
associações incutem em seus membros hábitos de cooperação, complementariedade
e espírito público (TOCQUEVILLE apud PUTNAM, 2002).
Para Marshall (1984) as vantagens oriundas da concentração geográfica
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estavam associadas não apenas com o aumento do volume de produção, mas também
aos ganhos de organização e desenvolvimento derivados da maior integração entre
os agentes. Assim, a existência de produtores especializados representava uma
forma de obter vantagens competitivas, dado que o fator proximidade gerava a
obtenção de contatos provenientes da “atmosfera industrial” que se formava entre
as empresas. Para ele com o tempo a atmosfera industrial gerava um conjunto de
fatores intangíveis capazes de promover incrementos importantes na competitividade
dessas aglomerações industriais.
Parece que de uma maneira geral, os membros da APROVALE esperam
uma renovação constante na busca de informações por parte dos demais atores da
rede, para que assim se mantenha a distância cognitiva, que vai garantir constantes
novidades para o desenvolvimento da comunidade do Vale dos Vinhedos. Esses três
grupos de características, que foram regularmente percebidas pelos entrevistados,
representam a compreensão dos vínculos que os indivíduos estabelecem entre ações
e resultados, entendidos aqui como vantagens colaborativas. É importante destacar
ainda que a compreensão desses vínculos é o que parece estar afastando a rede da
inércia colaborativa.
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Figura 1: Mapa Cognitivo Interorganizacional: Uma proposta fatorial para as
características percebidas
Fonte: elaborado pelas autoras
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Parece possível dizer que a mensagem central que o mapa cognitivo
causal da rede APROVALE traz é “para ser um bom parceiro você tem que trazer
algo diferente para o desenvolvimento desta comunidade”. O mapa fornece
uma descrição profunda e relevante das competências cognitivas e processos de
pensamento na rede, ao relacionar as principais características dos membros da
rede com aqueles resultados que não teriam sido conquistados sem a participação
na associação. Embora o estudo tenha sido conduzido em um contexto muito
específico, os resultados servem para que outros gestores pensem na continuidade
de sua rede e em seu relacionamento. Este estudo serve de estratégia para que
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outras redes entendam quais características realmente tem conduzido à vantagens
colaborativas e quais atrasam ou impedem o “sucesso” da colaboração, causando
inércia no grupo. Isso porque os mapas cognitivos são considerados um caminho
para construir estratégias.
E, apesar disso, os mapas cognitivos causais ainda são pouco utilizados
no estudo de relações interorganizacionais. Neste sentido, além de apresentar-se
como uma alternativa aos estudos que pontuavam características de parceiros sem
vincula-las aos resultados, também traz uma contribuição metodológica para o
campo de estudo das relações interorganizacionais.
Estudos futuros poderão se dedicar a mapear as percepções de outras redes
vitivinícolas do cluster da Serra Gaúcha, e por fim, pode-se tentar fornecer um
mapa cognitivo do cluster. E assim, comparar esta importante região à outras como
o Vale do São Francisco, na Bahia, que vem se destacando na produção vinífera
e nos resultados auferidos e à outras regiões internacionais como o Napa ValleyCalifórnia, localizado nos Estados Unidos, ou ainda outras importante regiões
europeias como Bordeaux, na França, Madeira, em Portugal, bem como os vizinhos
Chilenos. Estudos como estes permitem a comparação com outros clusters para ver
se existem características relacionadas aos vínculos culturais, ou com estoque de
capital social existente nas redes ou nas regiões, buscando averiguar se a seleção de
parceiros é uma questão de contexto, exigências e objetivos de uma aliança e se os
resultados da colaboração diferem em função disso.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
APROBELO. Material Fornecido pela associação. 2008.
______ . Material Disponível no site da associação. 2013.
BALESTRIN, A; VERSCHOORE, J. R. S. Redes de cooperação empresarial:
estratégias de gestão na nova economia. Porto Alegre, RS: Bookman, 2008.
BARNEY, J. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of
343

Relações do Trabalho: Desafios da Educação

Management, Greenwich, v. 17, n. 1, p. 99-120, 1991.
BENTO Gonçalves ainda tem a maior área de vinhedos do Estado. Jornal Gazeta.
Bento Gonçalves, 06 fev. 2009, p. 4.
BURT, R.S.; Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press. 1992.
CHAO, C. Y. Decision-making biases in the alliance life cycle: Implications for
alliance failure. Management Decision, v. 49, n. 3, p. 350-364, 2011.
COHEN, M. D.;SPROULL, L. S. . Organizational learning. Thousand Oaks, CA:
Sage Publications.1996.
DACIN, M.; HITT, M.; LEVITAS, E. Selecting Partners for Successful International
Alliances: Examination of US and Korean Firms, Journal of Worls Business, v.32,
n.1, 1997.
DACIN, T.; REID, D.; RING,P.S.; Alliances and Joint Ventures: The role of
Partner Selection From an Embeddedness Perpective. IN: CROOPPER, S. EBERS,
M.
HUXHAM, C. RING, P.S. The Oxford Handbook of Inter-Organizational
Relations. Oxford University. 2008.
DALCIN, M. S. Vale dos Vinhedos: história, vinho e vida. Bento Gonçalves:
MSD Empreendimento culturais - Gráfica Pallotti, 2008.
DIER, J.; SINGH, H. The Relational View: Cooperative Strategy and Source of
Interorganizational Competitive Advantage. Academy of Management Review.
v.23, n.4, p. 660-679, 1998.

344

Relações Interorganizacionais

DOZ, Y.; HAMEL, G.; Alliance advantage: The art of creating value through
partnering. Harvard Business School Press. 1998.
FACCIN, K. Capital Social em Redes Colaborativas Vitivinícolas: um estudo
de casos das redes APROVALE e APROBELO. 2010. Dissertação (Mestrado em
Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração. Universidade de
Caxias do Sul, Caxias do Sul. 2010.
FACCIN, K. GENARI, Denise. MACKE, Janaina. Brazilian Wine Industry
Cluster: new perspectives for wine tourism. Consumer Behavior in Tourism
Symposium 2009: Bruneck / Brunico, South Tyrol, Italy. December 15 - 19, 2009.
FENSTERSEIFER, J. E. The Emerging Brazilian Wine Industry. International
Journal of Wine Business Research, Emerald Group, v. 19, n. 3, 2007.
EDEN,C.; HUXHAM, C.; The negotiation of purpose in multi-organizational
collaborative groups. Journal of Management Studies, 38:3, May 2001.
GRAY, B. Intervening to Improve Inter-Organizational Partnerships. IN:
CROOPPER, S. EBERS, M. HUXHAM, C. RING, P.S. The Oxford Handbook of
Inter-Organizational Relations. Oxford University. 2008.
GRAY,B. Framing in Mediation and Mediation as Framing. IN: HERMAN, M.S.
Handbook of Mediation: Bridging Theory, Research and Practice. Oxford:
Blackwell. 2005.
HUXHAM, C. Group Decision Support for Collaboration. IN: HUXHAM, C.
Creating Collaborative Advantage. London: Sage.1996.
HUXHAM,C.; Theorizing Collaboration Practice. Public Management Review,
Vol. 5, n. 3, 2003.

345

Relações do Trabalho: Desafios da Educação

HUXHAM, C.; VANGEN,S.; Leadership in the Shaping and Implementation
of Collaboration Agendas: How things happen in a (Nor Quite) Job Up World.
Academy of Management Journal. V.43, n.6, p.1159-1175, 2000.
HUXHAM, C.; VANGEN,S.; Doing Things Collaboratively: Realizing the
Advantage or Succumbing to Inertia. Organizational Dynamics. V.33, n.2, p.190201, 2004.
KANTER, R. M. Collaborative Advantage: The Art of Alliances. Harvard Business
Review, v. 72, n. 4, p. 96-108, 1994.
LEWIN, K. Field Theory in Social Science: Selected Teoretical papers. New York:
Harper.1951.
MACKE, J.; GENARI, D. ; FACCIN, K. Social capital in Brazilian wine industry
networks. African Journal of Business Management, v. 6, p. 5990-5998, 2012a.
MACKE, J. ; VALLEJOS, R. V.; FACCIN, K.; GENARI, D. Social capital in
collaborative networks competitiveness: the case of the Brazilian Wine Industry
Cluster. International Journal of Computer Integrated Manufacturing. v. 1, p.
1-8, 2012b.
MARSHALL, A. Princípios de Economia. São Paulo. Nova Cultural, 1984.
NICOLINI, D. Comparing Methods for Mapping Organizational Cognition.
Organization Studies. 1999.
NOTEBOOM, B.; Inter-Firms Allinces: Analysis and design. London: Routlege.
1999.
______. Learning and Innovation in organizations and Economies. Oxford:
Oxford University Press. 2000.
346

Relações Interorganizacionais

______ . Learning and Innovation in Inter-Organizational Relationships. In:
CROOPPER, S. EBERS, M. HUXHAM, C. RING, P.S. The Oxford Handbook of
Inter-Organizational Relations. Oxford University. 2008.
POLANYI, M. Personal Knowledge. London: Routlege. 1962.
PORTER, M.E. Competitive Strategy. New York: Free Press. 1980.
PITTAWAY, L. Networking and innovation: a systematic review of the evidence. International
Journal of Management Reviews, v. 5/6, n. 3/4, 2004.

PUTNAM, R. D. Comunidade e Democracia: a experiência da Itália moderna. 3
ed. Rio de Janeiro: FGV, 2002.
SEQUEIRA, J. M; RASHEED, A. Start-up and Growth of immigrant small
businesses: the impacto f social and human capital. Journal of Development
Entrepreneurship, v. 11, n. 4, p. 357-375, 2006.
TOCQUEVILLE, A. Democracy in América.
Disponível em <http://
books.google.com.br/books?id=gTXSzS2fAC&printsec=frontcover
&dq=democracy+in+america#PPR1,M1>. Acesso em 08 de setembro de 2008.
TONINI, H. Estado e turismo: políticas públicas e enoturismo no Vale dos Vinhedos.
2007. Dissertação (Mestrado em Turismo) – Programa de Pós-Graduação em
Turismo, UCS, Caxias do Sul.
UVIBRA.União Brasileira de Vitivinicultura. Relatório Visão 2025. Porto Alegre:
2006.
UZZI, B. Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of
Embeddedness. Administrative Science Quarterly, 42, p.35-67, 1997.
347

Relações do Trabalho: Desafios da Educação

VANGEN, S. ; HUXHAM, C. The role of trust in the achievement of collaborative
advantage. Presented at 14th EGOS Colloquium, Maastricht, July. 1998.
VERSCHOORE, J. R.; BALESTRIN, A. Fatores Competitivos das Empresas em
Redes de Cooperação. In: Encontro da Associação Nacional Dos Programas De
Pós-Graduação Em Administração, 30, Salvador, BA: Anais. Salvador: ANPAD,
2006.
WEICK, K.; BOUGON, M. Organizations as cognitive maps: Charting ways of
sucess and failure. In: SIMS, H.P.; GIOIA, D. The thinking organization. San
Francisco: Jossey-Bass. 1986.
WERNERFELT, B. A Resource-based view of the firm. Strategic Management
Journal, v. 5, p. 171-180, 1984.

348

Relações Interorganizacionais

As Redes Interorganizacionais: dos
benefícios aos problemas
Ms. Leander Luiz Klein
kleander88@gmail.com
Professor substituto do curso de Administração na Universidade Federal de Santa Maria e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Administração da mesma Universidade. Possui bacharelado
em Administração de Empresas e Mestrado em Administração, e realiza pesquisas com ênfase em
Relações Interorganizacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: benefícios de redes,
formação, estruturação e desenvolvimento de redes, motivos para saída das empresas da rede, insucesso e mudanças em rede, e desempenho de empresas em rede.

Ms. Juliano Nunes Alves
admjuliano@yahoo.com.br
Professor titular do curso de Administração na Universidade de Cruz Alta e doutorando do Programa
de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Maria. Tem bacharelado
em Administração de Empresas e Mestrado em Administração, além de experiência com ênfase em
Relações Interorganizacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: redes interorganizacionais, estado da arte, conhecimento, confiança e aprendizagem.

RESUMO
Em um ambiente cada vez mais competitivo o desafio do presente capítulo é o de aprofundar o
conhecimento, ampliar seu domínio e oferecer uma visão analítica mais profunda sobre o tema redes
interorganizacionais, com foco na geração de benefícios e nos problemas oriundos dessas relações.
Inicialmente aborda-se as redes interorganizacionais e como elas são caracterizadas. Argumentase que, como ela está inserida em um ambiente caracterizado por questões e desafios econômicos
e sociais e em, alguns casos, marcadas pelo comportamento individualista onde não existe uma
partilha de conhecimentos e um comportamento estável, ela é caracterizada pela incerteza. A rede
torna-se assim, agente influenciador das relações transitórias e dos interesses individuais e dos
interesses coletivos que surgem no processo de formação e, principalmente, no desenvolvimento
da rede. Ligado a isso, realizou-se a análise dos benefícios que podem ser gerados pela rede tanto
no curto como no longo prazo. Além disso, este estudo busca diminuir as lacunas existentes no
entendimento dos problemas gerados nessas relações, visando corroborar com a consolidação de
um corpo teórico sobre o fenômeno. E, por fim permitir que a partir do entendimento das vantagens,
benefícios e problemas presentes nas redes e seus parceiros capacitar para geração de novas ideias e
novos benefícios em prol de uma maior legitimidade no mercado.
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1 INTRODUÇÃO
O âmbito dos negócios empresariais vem sendo assinalado pelo novo, pela
mudança e pela velocidade e a forma com que o conhecimento tem sido transmitido
e renovado. A insegurança e o aumento de desafios, ameaças e, por que não, de

oportunidades para as organizações está gerando diferentes compreensões sobre
os cenários de competitividade e as estratégias a serem utilizadas pelas empresas.
Pode-se dizer que algumas estratégias há muito utilizadas pelas empresas não são mais
vistas como uma vantagem competitiva e sim como um requisito para se manter no
mercado (PEREIRA e PEDROZO, 2005; KLEIN 2012).
Diante dessa perspectiva destaca-se a importância de as empresas
desenvolverem configurações estruturais mais flexíveis, empreendedoras e que
contemplem suas necessidades. Um espectro cada vez maior de exigências e cobranças
vem definindo a atuação dos gestores em relação às suas práticas de trabalho e
quanto às negociações com seus fornecedores e clientes. Nesse sentido, as redes
interorganizacionais vêm sendo uma alternativa estratégica de atuação no mercado
(WINCENT et al., 2010), que, apesar de não serem formas de organização recentes,
podem ser uma alternativa para competitividade das empresas e possibilidade de
geração de valor e inovação.
O conhecimento existente na literatura científica que abrange o conceito
de Inter-Organizational Relationships (IOR) e redes interorganizacionais é extensa
(PROVAN; FISH; SYDOW, 2007). Essa forma organizacional é predominantemente
criada quando duas ou mais organizações colaboram umas com as outras como
resposta a uma ameaça de desenvolvimento no seu ambiente ou uma grande
oportunidade se apresenta para elas (CHILD; FAULKNER, 1998). Espera-se que
essas ligações permitam a partilha dos recursos entre as organizações envolvidas,
o que resultará em vantagens competitivas mais sustentáveis para as organizações
(RING;VAN DE VEN, 1992). A partir dessa visão, percebe-se o princípio
sistêmico da teoria da complexidade nos meandros das redes interorganizacionais
se apresentam, portanto, com o propósito principal de ser algo potencialmente
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maior que as partes, pois a sinergia delas faz surgir qualidades que não existiam
isoladamente, como o poder de barganha, a representatividade social e econômica
dos atores envolvidos. No entanto, as redes interorganizacionais, com sua estrutura,
regimentos e códigos de ética inibe as potencialidades existentes nas empresas,
fazendo com que capacidades empreendedoras sejam contidas (PEREIRA, 2005).
Uma rede interorganizacional pode ser definida como uma cadeia
interligada e interrelacionada de conceitos e relações (MASTERALEXIS; BARR;
HUMS, 2009). Para Barringer e Harrison (2000, p. 387), as empresas percebem a
oportunidade de criar laços com outras empresas como atrativo, em oposição ao
agir sozinho, uma percepção baseada na crença de que um esforço combinado na
forma cooperativa irá aumentar a chance de alcançar os resultados desejados. Vários
termos são utilizados na apresentação dos relacionamentos interorganizacionais,
tais como: redes, joint-ventures, alianças estratégicas e cooperação.
Aparentemente, a formação e desenvolvimento de redes de empresas
surgem do interesse dos participantes em alcançar uma relação de custo x benefício
favorável à sua permanência na rede. Mas no momento em que essa relação tornase desfavorável, as empresas participantes da rede passam a questionar a formação
do grupo (rede) e sua permanência no mesmo. Os questionamentos que emergem
deste panorama aqui apresentado são: por que as empresas formam redes? Quais os
benefícios que podem ser alcançados com esse tipo de empreendimento conjunto?
E em contrapartida, por que algumas empresas se desvinculam das redes? Quais as
razões que levam a esta retirada? Por que elas saem? A resposta a essas perguntas é
justamente o objeto de estudo deste trabalho e o desafio que motiva a realização do
mesmo. Assim, o objetivo deste capítulo é descrever as vantagens e os benefícios
advindos da cooperação interorganizacional e num segundo momento discorrer
sobre os problemas e dificildades que podem surgir nessas relações.
Este trabalho tem caráter estritamente teórico, sendo elaborado com base
em estudos já existentes na literatura sobre a assunto. A estrutura deste capítulo
é composta por esta introdução, seguida por uma breve conceituação sobre redes
interorganizacionais. A terceira parte aborda a questão das vantagens e benefícios
que podem ser obtidos pela atuação em redes. Após serão descritos fatores críticos,
problemas e motivos que podem levar as empresas parceiras a saírem das redes. Por
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fim, numa quinta parte do trabalho, são colocadas as considerações finais.
2 AS REDES INTERORGANIZACIONAIS
As redes de empresas como uma configuração estrutural mais moderna
e dinâmica, podem ser definidas como acordos duradouros entre duas ou mais
empresas envolvendo troca, compartilhamento, ou co desenvolvimento de produtos,
tecnologias e serviços (GULATI, 2007). A diversidade de abordagens pertinentes
ao estudo das redes interorganizacionais ressalta seu caráter interdisciplinar e
complexo (OLIVEIRA, REZENDE e CARVALHO, 2011).
As redes entre empresas são geralmente formadas quando duas ou mais
organizações colaboram entre si em resposta a uma ameaça do ambiente para o seu
desenvolvimento, ou de uma oportunidade que se apresenta para estas empresas,
que não seria possível de alcançar caso atuassem sozinhas (CHILD e FAULKNER,
1998; BARRINGER e HARRISON, 2000; SENGE et al., 2007). Ao serem
desenvolvidas, as redes interorganizacionais podem criar valor para as empresas
que se comprometem, e elas visam uma complementaridade entre as partes
envolvidas. Ao formar essas alianças, as empresas reúnem recursos significativos
pelas capacidades de cada empresa (IRELAND, HITT e VAIDYANATH, 2002).
Quanto à formação de uma rede interorganizacional, Gulati e Gargiulo
(1999) colocam que se dá pelas diversas configurações verticais ou horizontais
desenvolvidas pelas empresas que formam relacionamentos. Ressalta-se que há
distinção entre redes horizontais e verticais. As redes verticais estão relacionadas
a cadeia produtiva de determinado produto, envolvendo os diferentes níveis da
mesma, desde o produtor ou fornecedor da matéria prima até o consumidor final.
Neste estudo, o foco dado e estudado foi com relação às redes nível horizontal,
que englobam empresas de um mesmo setor, as quais permanecem legalmente
independentes e cooperam em aspectos predefinidos (WEGNER e PADULA, 2010).
Um objetivo das redes horizontais ou de cooperação entre empresas é
reunir atributos que permitam uma adequação ao ambiente competitivo, por meio
de uma estrutura dinâmica, que utilize ações uniformizadas, descentralizadas, e
que evitem que as empresas envolvidas percam sua flexibilidade (BALESTRIN,
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VERSCHOORE e REYES Jr, 2010). De maneira específica, Pesämaa (2007),
em seus estudos, aponta como benefícios de atuar em redes, o desenvolvimento
da legitimidade e aumento da reputação das empresas, fazer parte de um grupo
especializado, maior facilidade de obter financiamentos e o fato de se poder
compartilhar e complementar recursos e competências. A seguir são destacados e
discorre-se mais sobre as vantagens e benefícios de redes interorganizacionais.
3 AS VANTAGENS E A GERAÇÃO DE BENEFÍCIOS EM REDES
Um dos mecanismos utilizados para que as empresas minimizem as
dificuldades de mercado tem sido encontrado na formação de alianças estratégicas
(KEIL, 2000). Obviamente, variando em uma escala na qual as empresas empenhamse totalmente e decidem comprometer-se a longo prazo, até uma forma de cooperação
baseada em um curto período de tempo, na qual as empresas envolvidas possuem
como objetivo a execução de um projeto (ALVES, 2011).
De acordo com Verschoore (2003, p. 43-49), os benefícios das empresas ao
entrarem na rede são:
“a) poder de mercado: ampliando o potencial de barganha das organizações;
b) provisão de serviços: oferta de serviços especializados através da
rede;
c) dispersão dos riscos: a divisão dos riscos ocorre devido às áreas compartilhadas pelos integrantes da rede;
d) especialização flexível: a organização em rede possibilita as empresas a especialização em suas atividades-chave, deixando ao encargo da
própria rede as demais atividades;
e) aprendizagem coletiva: permite que as empresas da rede tenham uma
nova perspectiva de resolução de problemas, novos métodos, entre outros;
f) redução de custos: os custos podem diminuir em função de economias de escala que as empresas podem conseguir através das redes
(custos de transação, informação, etc.);
g) complementaridade de ativos: as empresas conseguem obter recursos não disponíveis internamente através da disposição em rede, combiná-los para atingir seus objetivos;
h) inovação e desenvolvimento tecnológico: estes dois elementos-chave podem ser mais facilmente obtidos através da disposição em rede,
através do envolvimento entre empresas que possuem diferentes conhecimentos;
i) acúmulo de confiança e capital social: o auxílio mútuo pode fazer
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com que surja o capital social e a confiança, necessários para que a
cooperação possa se solidificar;
j) limitação do oportunismo: através dos mecanismos de pressão social
que podem fazer com que o oportunismo diminua na rede e pelas vantagens exclusivas geradas para os indivíduos que estão na rede.”

Existem vários motivos que podem ser apontados para a formação de
relacionamentos cooperativos. Esses motivos, de acordo com Kasa (1999),
dependem ou refletem as diferenças entre os objetivos estratégicos das empresas,
sua posição no mercado, ações atuais ou possíveis frente a outras empresas. Segundo
Pereira (2005, p. 53), “(...) o paradigma vigente retrata a cooperação em rede
como a melhor (única) maneira das organizações obterem vantagens competitivas
sustentáveis (...)”
Um relacionamento interorganizacional eficaz é aquele capaz de alcançar os
resultados desejados com sucesso (PESÄMAA, 2007), possibilitando às empresas
envolvidas a se beneficiarem de múltiplas vantagens. Por meio desta perspectiva,
a literatura tem produzido expressivas listas de razões pelas quais as organizações
ingressam em redes interorganizacionais. Essas razões incluem também as “redes de
conhecimento”, quando o objetivo é aprender e adquirir cada qual, outros produtos,
conhecimentos, competências (LEI; SLOCUM, 1992) e “redes de negócio”, quando
a intenção é maximizar a utilização de recursos complementares (HARRIGAN,
1985).
Uma empresa pode melhorar a sua imagem, reputação e legitimidade
(LAWRENCE; WICKINS, 1997) por estar envolvida em uma rede, proporcionando,
assim, a oportunidade para essa empresa atingir novos mercados. Parece que
a inclusão de uma empresa em uma rede interorganizacional é alimentada pelo
conhecimento de que uma organização pode aliviar uma série de fatores operacionais
que podem se revelar difícil em uma abordagem solitária.
Em relação aos fatores determinantes para a formação dos relacionamentos,
os estudos apontam também que a cultura de colaboração, os aspectos organizacionais
e o apoio institucional são tão importantes para a formação e o desenvolvimento
de redes empresariais (LOPES, 2004), quanto à informação e o conhecimento
são insumos para comunidades de aprendizagem e para a formação de redes
interorganizacionais (HERNÁNDEZ, 2006). Similarmente, para a formação e
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para a sustentabilidade dos relacionamentos interorganizacionais, há a necessidade
da confiança e do aprendizado como elementos centrais (BEGNIS; PEDROZO;
ESTIVALETE, 2008).
Além disso, observa-se ao analisar a literatura a presença de uma certa
complementaridade entre os parceiros da rede sobre a capacidade de uma empresa
para realizar uma ação conjunta com seus parceiros e clientes, proporcionando
acesso ao conhecimento relevante a partir dessa relação (SCHREINER; KALE;
CORSTEN, 2009). Neste sentido, a maioria das empresas reconhece a necessidade
de substituir a abordagem oportunista de colaboração através de um cuidadoso
planejamento, acompanhamento e coordenação. Mesmo as empresas que adotam
uma abordagem ad hoc para parcerias acabam percebendo que parcerias bemestruturadas lhes permitem aproveitar de modo mais produtivo seus recursos e
gerenciar seus mercados.
A seguir, avançando das vantagens de se formar as redes interorganizacionais
passa-se a abordar sobre a importância da geração de benefícios para a permanência
dos integrantes e para conseguir se reestruturar para buscar atingir novos objetivos.
3.1.

Novos benefícios nos relacionamentos interorganizacionais

As experiências obtidas durante projetos anteriores contribuem para a
seleção de integrantes para as redes interorganizacionais com novos objetivos e
desafios. Por exemplo, Eccles (1981) demonstrou como na indústria da construção
os principais integrantes da rede tendem a estabelecer novos relacionamentos no
futuro com os atuais integrantes. Além disso, foi demonstrado que as relações
interorganizacionais intra-rede, geram ao longo do tempo oportunidades de
aprendizagem, redução dos custos de supervisão e redução do risco de falha da
rede. (ECCLES, 1981; SÖDERLUND; ANDERSSON, 1998; SYDOW; STABER,
2002).
No entanto, a obtenção destes benefícios, na prática, pode não ser fácil,
devido à descontinuidade natural dos negócios, levando a rede a passar por
dificuldades no desenvolvimento de um relacionamento interorganizacional forte
entre os integrantes (HADJIKHANI; HAKANSSON, 1996; ELORANTA, 2007).
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Além da história compartilhada pelos participantes, as expectativas que tinham
no passado, quando entraram na rede, e os seus desejos atuais também afetam o
seu comportamento, por exemplo, redução ou não seu comportamento oportunista
(ECCLES, 1981; WINCH, 1989; HADJIKHANI, HAKANSSON, 1996;
WINDELER, SYDOW, 2001; DUBOIS, GADDE, 2001; ALVES, 2011).
Os integrantes participantes variam em termos da sua capacidade de
influenciar os demais, e, na prática, esse poder é, muitas vezes, distribuído de
modo desigual na rede, ou seja, os integrantes através de seu poder influenciam
nas tomadas de decisões e nos rumos a serem seguidos por toda a rede ao longo do
tempo (HELLGREN e STJERNBERG, 1995; OLANDER e LANDIN, 2005). A
Figura 1 ilustra um exemplo de três tipos de redes interorganizacionais estruturadas
ao longo do tempo.

Figura 1 – Três tipos de redes ao longo do tempo
Fonte: Ahola (2009) e Alves (2011)
Inicialmente um dos benefícios significativos para a geração de novos
benefícios surge de redes informais, onde por meio da transferência de conhecimento
tácito é promovida a aprendizagem. Já, a longo prazo, as empresas que não
cooperam, conseguem ter acesso limitado a uma base de conhecimento. Outro fator
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para geração de novos benefícios nas redes interorganizacionais é que quando elas
possuem focos diferentes e são multifuncionais, a difusão de práticas pode ocorrer
de forma mais eficaz, envolvendo integrantes de uma grande variedade de contextos
(ALVES, 2011).
Neste capítulo, foi possível apresentar e discutir sobre as diversas correntes
teóricas existentes, por outro lado, também se pode verificar que o tema redes
interorganizacionais é um assunto muito mais complexo do que simplesmente
analisar uma corrente específica de pensamento, por exemplo, estudar e analisar
somente o aspecto econômico ou o aspecto social. Ou então, coletar e discutir
dados, a partir de uma teoria posta sem reflexão. Algumas das teorias utilizadas
isoladamente não têm capacidade para apreender a complexidade do fenômeno
de redes interorganizacionais. A partir desse levantamento foi possível verificar
também os fatores que influenciam na formação e na entrada das empresas em
redes interorganizacionais e também proporciona oportunidade de avançar e buscar
abordar sobre os problemas de estar e/ou participar de redes.
4 PROBLEMAS E MOTIVOS QUE LEVAM AS EMPRESAS A SAÍREM DE
REDES
Como pode ser visto, a estruturação de relacionamentos interorganizacionais
no formato de redes tornou-se uma das alternativas para as empresas terem maior
competitividade no mercado em que atuam, visto as vantagens e benefícios que
elas (as redes) podem gerar às empresas parceiras. Senge et al. (2007) acrescenta
que as parcerias entre empresas tomam suas formas na tentativa de diminuir
a vulnerabilidade das mesmas, pois elas reconhecem suas limitações em agir
isoladamente e em aumentar seu poder de barganha e firmar posição no mercado
em relação a seus concorrentes.
Entretanto, não pode-se deixar de abordar sobre os problemas e dificuldades
presentes nos relacionamentos interorganizacionais e para isso ressalta-se que nem
sempre os participantes de uma rede compreendem a necessidade de estabelecer uma
estrutura de gestão para a entidade cooperativa, não criando procedimentos e processos
de gestão para efetivamente alcançar os objetivos propostos. Conforme Verschoore
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(2006), isso faz com que a rede muitas vezes seja vista como uma “tábua de salvação”
para a superação de dificuldades e solução para as crises enfrentadas pelas empresas
integrantes, sem os esforços gerenciais esperados para o alcance dos resultados.

Sydow (2006) ressalta que, comparada com as organizações individuais,
a gestão de redes de empresas implica em mudanças significativas nas funções e
papéis da gestão tradicional. Os gestores não podem preocupar-se tão somente em
desenvolver e implementar estratégias e inovações no nível das empresas individuais.
A essa tarefa junta-se a necessidade de formular e implementar estratégias coletivas,
que atendam aos interesses dos participantes nos distintos ramos de atividade e
áreas de negócio.
Outra dificuldade enfrentada pelas redes é a inflexibilidade de atuação em
relação à área geográfica, ou seja, a inobservância das peculiaridades de cada região,
onde as necessidades e exigências dos clientes podem ser diferentes. Em seu estudo,
Klein (2012) chama atenção para aparentes diferenças nos costumes e hábitos das
pessoas (consumidores) em diferentes regiões de um estado, bem como nos seus
gostos e necessidades. Segundo ele, isto interfere nas ações e atividades conjuntas
tratadas na rede, principalmente naquelas que possuem parceiros distribuídos em
diferentes cidades e/ou regiões. O problema que pode ser gerado em relação a isto,
por exemplo, é que muitas redes adotam a prática de metas de compras para todas
suas empresas parceiras.
Buscando congregar diversos fatores que podem levar as empresas a saírem
das redes interorganizacionais foi o estudo de Klein e Pereira (2012). Estes autores
propuseram um quadro teórico tentando preencher a lacuna existente na literatura
sobre este assunto. A figura 1 mostra o quadro elaborado por estes autores.
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Figura 2 – Quadro teórico dos fatores que levam as empresas a saírem de redes
Fonte: adaptado de KLEIN e PEREIRA (2012).
Verifica-se que a Figura 1 concentra uma série de aspectos fundamentais
quando de trata de redes interorganizacionais e pode fornecer importantes indicativos
e reflexões sobre alguns problemas que ocorrem nas redes em geral. Klein e Pereira
(2012) identificaram estes fatores por meio da integração de diferentes perspectivas
teóricas que devem ser observadas na análise de redes interorganizacionais. Os
referidos autores mencionam que embora não haja consenso quanto aos motivos
que levam as empresas a saírem da rede a qual pertencia ou ao fracasso dela, os
fatores que conduzem ao sucesso podem oferecer importantes indicativos.
Sadowski e Duysters (2008) colocam que o fracasso da aliança em redes tem
sua origem em uma parceria mal gerida, em que não há confiança e motivação entre
os parceiros envolvidos. Problemas como na transferência de conhecimento entre
os parceiros (YAYAVARAM e AHUJA, 2008), falta de confiança e aprendizagem
(PARAST e DIGMAN, 2008), falta de comprometimento (CASTRO, BULGACOV
e HOFFMANN, 2011), assimetria de informação (VENTURINI, 2008), custos da
cooperação (ADLER e KWON, 2002) e falta de geração de valor AHOLA (2009)
também são alguns dos problemas que podem em redes ocorrer e contribuem para
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o arcabouço teórico sobre o assunto.
Além destes aspectos descritos e apresentados na Figura 1, outros dois
problemas, encontrados no estudo de Klein (2012), merecem destaque, são eles:
(1) o imediatismo por resultados e (2) o individualismo dos integrantes. O referido
autor explica que nas redes, muitas vezes, os empresários querem ver os resultados
imediatamente, e não compreendem que é necessário um tempo de maturação para a
consolidação do grupo e surgimento de ganhos provenientes da relação, principalmente
econômicos. Em muitas redes, os resultados começam a aparecer a médio e longo prazo,
necessitando de um tempo para organização e programação das atividades conjuntas.
Já quanto ao individualismo dos integrantes, Klein (2012, p. 110) menciona
que muitos empresários, apesar de constituírem redes interorganizacionais, onde
uma das palavras chave para o bom andamento das atividades grupais é o ‘coletivo’,
apresentam o perfil individualista, defendendo seus interesses próprios em detrimento
aos do grupo. Em virtude disso, por não ser este o ambiente da rede para a execução
das atividades, acabam saindo. Este perfil individualista acaba também limitando a
interação dos parceiros com os demais, diminuindo a troca de informações, ações
conjuntas e a aprendizagem.

A dificuldade que impera sobre as estruturas de governança das redes são as
possíveis disfunções oriundas das decisões e formas de gestão das redes, e como estas
poderiam ser evitadas, ou ao menos, amenizadas. Podendo em alguns momentos
não compensar os investimentos realizados o que é, aparentemente, ocasionado
pelos aspectos e problemas destacados neste item deste capítulo, que dificultam a
satisfação dos interesses de todos os integrantes. A partir do conhecimento desses
motivos, pode-se reavaliar aspectos importantes desde o processo de contatos iniciais
e seleção dos parceiros até a gestão dos relacionamentos interorganizacionais,
propondo melhorias para a possível minimização dos problemas desta natureza.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo navegar no âmbito de estudos em redes
interorganizacionais e descrever desde as vantagens e benefícios e ir até fatores
críticos e problemas que afetam esse tipo de empreendimento conjunto e pode fazer
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com que empresas desistam e saiam dos mesmos.
Pode-se verificar que dentre os principais ganhos de empresas atuarem
no mercado no formato de redes estão o aumento no poder de barganha com
fornecedores, a inserção de novos produtos no mercado, o alcance de economias de
escala, a redução de barreiras comerciais e legais, o ganho de legitimidade e reputação
das empresas parceiras, o compartilhamento dos custos de comunicação e marketing,
e dos riscos, a partilha de competências complementares (PESÄMAA, 2007), o
acesso ao conhecimento e à aprendizagem interorganizacional e o desenvolvimento de
novas capacitações e a possibilidade de inovação (KOGUT, 1988; WESTERLUND e
RAJALA 2010; CHAIKITURAJAI e TANG, 2010).
Os benefícios iniciais da constituição e gestão das redes não são suficientes
para manter as vantagens competitivas, pelo fato de redes concorrentes estarem se
formalizando pelos mesmos benefícios iniciais. E esses benefícios inicias ou de curto
prazo são relacionados a poder de barganha e troca de experiências e isso acontece
devido a pouco conhecimento de como se comportar no grupo e da pouca estruturação
da rede. Seguindo O sucesso da rede, ao longo dos anos, depende muito mais dos
integrantes em sua cooperação e integração com os demais do que simplesmente
atingir os benefícios inicias como, por exemplo, os benefícios econômicos de poder
de barganha. Passando portanto buscar benefícios relacionados a um maior poder no
mercado e maior credibilidade junto aos clientes e fornecedores (ALVES, 2011).
Alem disso, a estratégia de constituir uma rede interorganizacional requer
investimentos, recursos e comprometimento das empresas que se propõem a cooperar
no longo prazo também deve-se atentar a fatores críticos e problemas que podem surgir
no decorrer de seu desenvolvimento fazendo com que algumas empresas saiam das
redes. Dentre esses aspectos estão: Má Seleção das Empresas Parceiras (VAN SLYKE,
2007; CHEN, 2010); Laços Sociais Anteriores Fracos (GULATI, 1995); Falta de
Legitimação as Empresas (PESÄMAA, 2007); Gestão Oportunista (KLEIN, 2012);
Baixa Troca de Recursos (BRYSON, CROSBY e STONE, 2006); Falta de Confiança e
Comprometimento (CHEN, 2010; LARSON et al., 1998; SADOWSKI e DUYSTERS,
2008); Assimetria de Informação e Oportunismo (WILLIAMSON, 1975; VENTURINI,
2008); Relação Custo X Benefício Negativa (PARK e UNGSON, 2001; KLEIN,
2012); Assimetria de Investimentos (PEREIRA et al., 2010); Metas e Objetivos Não
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Alcançados (WEGNER e PADULA, 2010; PEREIRA et al., 2010); Baixa Aprendizagem
Interorganizacional (LARSSON et al., 1998); Troca de informações e conhecimento
(ALVES, 2011); Redução da autonomia das Empresas Parceiras (CUMMINGS, 1984;
CHEN, 2010); Falta de Inovação e Geração de Valor (WESTERLUND e RAJALA,
2010; PEREIRA et al., 2010); diferenças nos padrões de consumo, individualismo dos
integrantes e imediatismo por resultados (KLEIN, 2012).

Em linhas gerais, pode-se dizer que a cooperação em redes interorganizacionais
é uma estratégia competitiva para as empresas parceiras que pode gerar uma série de
vantagens e benefícios a estas. Chama-se atenção, no entanto, aos pontos críticos e
problemas descritos nesse trabalho. A gestão da rede deve adotar medidas e práticas
que visem minimizar estes e possibilite o alcance dos objetivos propostos e geração
de vantagem competitiva às empresas participantes.
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RESUMO
As redes de cooperação surgiram em resposta às exigências do ambiente competitivo e têm
se mostrado uma alternativa viável para a sobrevivência e o crescimento de Pequenas e Médias
Empresas (PMEs). O estado do Rio Grande do Sul - RS possui um programa denominado Programa
Redes de Cooperação que visa fomentar o desenvolvimento de pequenas e médias empresas. No
RS o programa já existe a onze anos e as redes criadas por eles somadas apresentam um números
expressivos. Neste sentido o objetivo principal desse artigo é propor uma apreciação sobre os
onze anos de Programa Redes de Cooperação analisando principalmente os pontos positivos do
programa, os entraves e as sugestões de melhoria. Para tanto, adotou-se o método denominado
estudo de caso. Para a coleta de informações foi desenvolvido um questionário para nortear as
entrevistas. Após o desenvolvimento do questionário o mesmo foi validado por um especialista. Por
fim, são apresentados a análise e discussão dos resultados seguidas das considerações finais.
Palavras-chave: Redes de cooperação, Programa Redes de Cooperação, avaliação
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1 INTRODUÇÃO
Os últimos anos foram marcados por transformações significativas no cenário
socioeconômico. Em decorrência deste novo contexto empresarial, influenciado
pelo processo de globalização, as empresas necessitam repensar suas estratégias
competitivas para sobreviver. Diante da necessidade de retomar o crescimento
econômico, surgiram novas formas de organização (por exemplo, as redes de
cooperação) para fazer face às modernas condições competitivas. À medida que
o ambiente econômico torna-se mais competitivo, as redes de cooperação surgem
como uma estratégia viável de sobrevivência e consolidação para as empresas a elas
associadas.
Em certos casos, a formação de redes de cooperação tem sido fomentada por
organismos públicos. No Estado do Rio Grande do Sul, foi criado, no ano de 2000,
o Programa Redes de Cooperação. Por meio de uma metodologia que visa unir
empresas e desenvolver o espírito cooperativo, o programa já facilitou a formação
de mais de 200 redes distribuídas em várias regiões do Rio Grande do Sul. Das
redes formadas, cerca de 80% pertencem ao segmento do varejo (SEDAI, 2007).
Essas redes são responsáveis pela geração de mais de 61 mil postos de trabalho
espalhados em, aproximadamente, 4.700 empresas, com um faturamento anual de
5,5 bilhões (SEDAI, 2007).
Quando analisadas as publicações acerca do tema redes de cooperação é
predominante o estudo de Redes de Cooperação induzidas pelo Programa Redes
de Cooperação. O fenômeno redes de cooperação foi objeto de pesquisa de oito
teses de doutorado, 22 dissertações (CAPES, 2012) e de inúmeros artigos em
periódicos brasileiros como Revista de Administração Contemporânea (Rac) e
Revista de Administração Eletrônica (RAE). De acordo com estudos recentes,
uma das principais causas para a proliferação de estudos de redes está associada
à expressiva dimensão econômica e social que a formação de redes de empresas
vem apresentando no país (BALESTRIN; VERSCHOORE; REYES, 2008). Um
dos fatores capaz de justificar o crescimento das publicações acerca do assunto
pode ser o aumento da competitividade proporcionada às empresas associadas à
rede (ALVAREZ et al., 2004; VERSCHOORE; BALESTRIN, 2006; HUMAN;
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PROVAN, 1997; TODEVA, 2006). As redes se apresentam, por conseguinte, como
uma alternativa viável capaz de elevar a competitividade das empresas e melhorar
o seu posicionamento no mercado em que operam.
O termo “redes”, em sentido mais amplo, significa empresas semelhantes
que mantêm relações entre si; formam ligações, pontos em comum conectados,
os quais fazem fluir a troca de informações entre os membros. Um conjunto
significativo de redes de cooperação é formado por empresas de menor porte. Nesse
contexto, a rede muitas vezes é visualizada como uma articuladora de soluções para
as Pequenas e Médias Empresas (PMEs), que apresentam dificuldades de competir
com as grandes empresas num mercado globalizado.
Pode-se afirmar, ainda, que as redes têm se constituído em um importante
arranjo gerador de novas oportunidades de negócios. Inserida no contexto das
redes, as PMEs têm conseguido exercer vantagens somente observadas em
grandes empresas, tais como redução de custos, aumento na carteira de clientes,
desenvolvimento de novos produtos e serviços, ganhos de escala em compras,
benefícios sociais, acesso ao crédito, publicidade e operações logísticas (NEVES;
GUERRINI; CAZARINI, 2007).
O presente artigo busca apresentar uma apreciação dos onze anos de
Programa Redes de Cooperação considerando os pontos positivos, entraves
e sugestões de melhoria para a continuidade do mesmo. Para atingir o objetivo
proposto, primeiramente, o artigo traz uma fundamentação teórica discorrendo
sobre cooperação e redes de cooperação. Em seguida, aborda-se o Programa
Redes de Cooperação. Para tanto, são apresentados aspectos relativos ao objetivo
e funcionamento do referido programa. Na sequência, é apresentada a metodologia
utilizada para desenvolver esse artigo. Posteriormente, são apresentadas a análise e
a discussão dos resultados. Por fim, elenca-se as conclusões pertinentes ao estudo.
2 COOPERAÇÃO E REDES DE COOPERAÇÃO
A alteração no panorama econômico vem trazendo profundas transformações
nas práticas de gestão. Para sobreviver no mercado atual, as organizações necessitam
de flexibilidade para interagirem em um ambiente competitivo. Castells (1999)
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defende que as organizações estão mudando sua forma organizacional para que
possam acompanhar com maior flexibilidade as mudanças, sendo elas tecnológicas,
econômicas, sociais e ambientais. Nesse ambiente de rápido crescimento e de
mudanças de alcance mundial, os sistemas organizacionais mais flexíveis ganham
destaque, uma vez que tendem a atender às variações do mercado e a incorporarem
as inovações tecnológicas com mais rapidez. A conquista de novos mercados e os
esforços para a redução de custos vêm incrementando a competição dentro e fora
das fronteiras nacionais.
As empresas de menor porte estão atentas a essas tendências e vêm
experimentando formas de relações intra e interempresas. Dessa forma, é possível
observar a formação e o desenvolvimento de redes em regiões industrializadas,
como Itália, Japão e Alemanha, bem como em países emergentes, como é o caso
do Brasil, onde as pequenas e médias empresas adotam modelos de cooperação
e alianças – estratégias que as mantêm competitivas (AMATO NETO, 2000). A
dinâmica do mercado e a necessidade das pequenas empresas em se manterem
competitivas incentivaram a formação de redes de cooperação. A associação de
PMEs em redes tem surgido como alternativa para viabilizar oportunidades de
negócios através de ações conjuntas.
O incentivo para cooperar está na percepção de que é possível a obtenção
de ganhos através da ajuda mútua. Dito de outro modo, o desempenho de cada um
pode ser superior ao que seria possível caso não contasse com a cooperação dos
demais (AXEROLD, 1984). Essa contribuição é considerada basilar na abordagem
do tema por supor que o pressuposto básico de cooperação seja uma estratégia
robusta de reciprocidade. Axerold (1984) sintetiza isso na seguinte frase: “O truque
é encorajar essa cooperação. Uma boa maneira de fazer isto é deixar claro que você
vai retribuir. Palavras podem ajudar aqui, mas como todos sabem, atos falam mais
alto que palavras” (AXELROD, 1984, p.123).
Reforçando o conceito de que a cooperação só é possível através da percepção
dos resultados obtidos, pode-se apresentar a ideia de Nalebuff e Brandenburg (1989),
segundo a qual, para haver cooperação entre as organizações, existe a necessidade
pragmática da visão de buscar resultados de todas as partes envolvidas. Logo, é
necessário o desenvolvimento de uma estratégia ganha-ganha.
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Essa teoria embasa a formação de redes. As redes são constituídas de
empresas únicas que, por meio da união de suas potencialidades, podem fornecer
ao grupo vantagens impossíveis de se obter isoladamente como: a socialização de
conhecimentos e o enriquecimento de novas habilidades. Dessa forma, a rede é
vista como um ponto de compartilhamento de aprendizado e de soluções comuns.
Para Miles e Snow (1986), essa é uma das alternativas que despontam através da
união de um conjunto de empresas na forma de rede.
Para Balestrin e Verschoore (2008, p. 151), “[...] a formação de redes
pressupõe a relações de três condições essenciais: objetivos comuns, interação e
gestão”. A interação entre os atores da rede proporciona a identificação de objetivos
comuns, que são transformados em resultados, benefícios competitivos, por meio
da boa gestão. Esse processo retroalimenta o ambiente de cooperação entre os
atores envolvidos.
De acordo com Nohria (1992), desde 1950, o conceito de redes tem ocupado
posição relevante em diversas esferas de estudo como na antropologia, psicologia,
sociologia e biologia molecular. Já na literatura internacional, encontram-se vários
conceitos sobre o tema. Segundo a conceituação apresentada por Castells (1999),
rede é visto como um conjunto de nós interconectados, possibilitando que esse
conceito amplo seja utilizado em diversas áreas do conhecimento. Nessa mesma
vertente, Lipnack e Stamps (1994) apresentam o seguinte conceito: rede é uma
idéia organizacional na qual diferentes agrupamentos de pessoas e grupos ‘ligamse’ para trabalhar em conjunto com base num propósito comum. Assim, é possível
concluir que o termo redes constitui relações entre empresas similares que mantêm
ligações, pontos em comum conectados, que fazem fluir a troca de informações
entre elas.
A competitividade proporcionada pela união em rede tem recebido atenção
nos estudos atuais. Pode-se destacar o conceito apresentado por Fachinelli et al.
(2002) de que redes são alianças interorganizacionais, baseadas em um projeto
coletivo para aumentar a competitividade das empresas, proporcionando uma
dinâmica específica às relações preexistentes entre elas. Balestrin e Vargas (2004)
complementam a ideia dizendo que a configuração em rede consiste em uma forma
eficaz para as empresas alcançarem competitividade nos mercados por meio de um
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complexo ordenamento de relacionamentos em que as firmas estabelecem interrelações.
Ainda, é necessário destacar o papel estratégico das redes fornecendo a
uma empresa acesso a informações, recursos, mercados e tecnologias. Segundo
Jarillo (1993), as redes são responsáveis pelo aumento da competitividade devido
ao baixo custo, à inovação e às respostas rápidas ao mercado. As vantagens de
aprendizagem e economia de escala permitem às empresas alcançar objetivos
estratégicos, tais como partilha de riscos e outsourcing fases da cadeia de valor
e funções organizacionais. Nesse sentido, Ceglie e Dini (1999) postulam que as
redes agrupam grupos de empresas que cooperam no desenvolvimento conjunto de
um projeto, complementando-se umas às outras e especializando-se para superar
problemas comuns, adquirindo eficiência coletiva e penetrando em novos mercados.
Os autores Cooke e Morgan (1995) postulam um conceito mais completo,
visto que apresentam a rede como um aglomerado de ações que acontecem em
função das trocas de confiança e conhecimento. Dessa forma, Cooke e Morgan
(1995, p. 99) descrevem o paradigma das redes como “[,...] um conjunto de
práticas emergentes, voltadas para o desenvolvimento, cujos elementos-chave são:
reciprocidade, confiança, aprendizagem, parceria e descentralização”.
Após a abordagem de todos esses aspectos referentes ao conceito de rede,
cabe destacar o propósito central da rede: Reunir os atributos organizacionais
que permitam uma adequação ao ambiente competitivo em uma única estrutura,
sustentada por ações uniformizadas, porém descentralizadas, que possibilite ganhos
de escala da união, mas que evite que as empresas envolvidas percam a flexibilidade
do porte enxuto (VERSCHOORE, 2006, p. 56).
As configurações em forma de rede se encaixam em uma tipologia com
relação à existência de hierarquia ou centralização, formalidade, existência ou
não de contratos que regulam transações e atividades a que se destinam. As redes
integram uma forma de organização baseada na cultura e na economia local. Castells
(1999) diz que as formas de organização econômica não se desenvolvem no vácuo
social, estando enraizadas em culturas e instituições. Cada sociedade desenvolve
a sua organização, como por exemplo, as redes familiares chinesas, as redes de
empresários no Vale do Silício, as alianças estratégicas e as redes horizontais de
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cooperação do norte da Itália.
As redes de cooperação formadas pelo programa Redes de Cooperação são
organizações horizontais constituídas por empresas independentes entre si, que
atuam dentro de um mesmo segmento; não há uma estrutura hierárquica, as relações
são constituídas por objetivos comuns e alimentadas por relações de confiança.
Para contribuir com o tema em análise, a seguir, serão apresentados o conceito e o
histórico do Programa Redes de Cooperação.
3 PROGRAMA REDES DE COOPERAÇÃO DO ESTADO DO RS
O Governo do RS, com o objetivo de promover o desenvolvimento
econômico do Estado, priorizou a concepção de políticas públicas para o fomento
das empresas de pequeno e médio porte. Entre essas políticas, é possível destacar
o programa Redes de Cooperação. Esse programa foi colado em prática no ano de
2000, no governo de Olívio Dutra, mas teve sua criação e articulação iniciada no
ano 1999. A gestão de Olívio Dutra, membro do partido trabalhista, tinha como
plataforma de trabalho o desenvolvimento regional. Assim, sua meta era incentivar
o crescimento de pequenos e médios empreendimentos.
No ano de 1999, a equipe administrativa do governo mobilizou esforços
para então criar a visão processual do programa, o método de atuação e a matriz de
papéis e responsabilidades dos atores envolvidos.
Os quatros princípios norteadores do programa descritos por Verschoore
(2004) são: cooperação horizontal, concepção associativa, expansão das redes e
independência. O primeiro princípio, cooperação horizontal, refere-se a estimular
a formação de redes entre empresas de um mesmo segmento da cadeia produtiva,
evitando relações verticais que estabeleçam alguma forma de hierarquia entre as
associadas. O segundo princípio está voltado para a concepção associativa que
corresponde a constituir uma entidade associativa sem fins lucrativos, juridicamente
estabelecida, e destinada a promover os interesses comuns dos empresários.
Entretanto, cada empresário mantém sua individualidade. Expansão das redes, o
terceiro princípio, centra-se em ampliar o número inicial de associados, a fim de
que os benefícios sejam estendidos a todos os empresários interessados. Por fim,
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o quarto princípio, independência, vincula-se a manter a autonomia nas definições
dos rumos a serem tomados, independente do Programa. Nesse sentido, as empresas
não devem ser afetadas na sua autonomia decisória.
No que tange à dinâmica de operação do programa, pode-se mencionar
a participação de três atores principais. São eles: i) Governo do Estado; ii)
universidades conveniadas por meio dos consultores; e iii) as micro e pequenas
empresas por meio dos donos ou sócios das empresas .
Quanto às responsabilidades e papéis de cada ator, pode-se afirmar que
o Governo do Estado é responsável pelo repasse da metodologia de trabalho do
programa Redes de Cooperação, a qual contém todos os procedimentos a serem
seguidos pelos partícipes para implementação do programa. O Estado faz,
também, a nomeação de uma secretaria para que essa seja a instituição de apoio
e de coordenação geral do programa Redes de Cooperação. Essa secretaria tem
ainda como atribuições o fornecimento dos recursos financeiros, bem como a
responsabilidade pela capacitação dos consultores e pelas atividades de supervisão
de todas as ações referentes à constituição das redes empresariais.
Para operacionalizar o programa, devido a sua abrangência estadual, de
forma estratégica, foram firmados convênios com as universidades estabelecendo
núcleos regionais de apoio no RS. Os núcleos desempenham o papel estratégico
de sensibilização dos empresários e formação das redes de cooperação buscando
adaptar a metodologia do programa às potencialidades e às especificidades da região.
De acordo com Verschoore (2000, p. 141), “[...] os núcleos regionais viabilizam
a interiorização do programa, servindo de base para que seus representantes,
profissionais qualificados e identificados com a região, atuem no fomento de
iniciativas de cooperação”.
No convênio firmado com as universidades, são definidos critérios e ações
a serem priorizados, bem como são observadas as diretrizes, metas, fases de
execução e demais itens estabelecidos pela secretaria coordenadora do programa.
A metodologia desenvolvida pelo Governo do Estado para o programa Redes de
Cooperação sugere um período de 12 meses de trabalho, sendo desdobrado em 23
fases, iniciando pelo planejamento básico de atuação e finalizando com o plano de
crescimento e desenvolvimento da rede – Quadro 1.
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Quadro 1: Metodologia de Formação de Redes de Cooperação
Fase A
Fase B
Fase C
Fase D
Fase E
Fase F

Fase G

Fase H
Fase I
Fase J
Fase L
Fase M
Fase N

Fase O
Fase P

Fase Q
Fase R
Fase S
Fase T
Fase U
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Planejamento básico de atuação: análise de segmentos potenciais para formação
de redes.
Prospecção de empresas potenciais à associação em rede.
Preparação da sensibilização de empresas: identificação dos pontos fortes e fracos
de cada segmento na visão dos consultores.
Sensibilização: reunião de sensibilização à cooperação e apresentação do Programa
Redes de Cooperação aos empresários prospectados.
Estruturação da rede: identificação dos pontos fortes e fracos de cada segmento
pelos empresários.
Formatação jurídica: a metodologia oferece modelos de Estatuto social, Regimento
interno e Código de ética que são discutidos e adaptados pelos próprios empresários
associados.
Integração familiar: realização de um evento de confraternização entre os
participantes da rede e seus familiares. O objetivo é diminuir as barreiras à
comunicação, as desconfianças e as resistências à cooperação.
Constituição da diretoria eleita pelos associados.
Cadastramento da rede no sistema da SEDAI.
Registro da rede, após análise da assessoria jurídica oferecida pela SEDAI.
Capacitação empresarial: cursos básicos cujos temas são definidos em parceria
entre a universidade e as redes.
Plano de ação: elaboração do plano de ação pelos associados orientados pelos
consultores.
Ações de responsabilidade comunitária: esta fase tem como objetivos (i) auxiliar a
comunidade local à qual pertence a rede; (ii) treinar os empresários na realização
de ações conjuntas; e (iii) servir para divulgação da rede.
Operacionalização da rede: distribuição das atividades em equipes de trabalho.
Ações de marketing: com o auxílio de uma agência de publicidade contratada pela
rede, define-se a identidade visual da rede (nome e logotipo) bem como as ações
estratégicas de marketing.
Projeto de expansão: formula-se o plano de expansão do número de associados
considerando regiões, porte das empresas, afinidades administrativas, etc.
Ações para inovação: identifica-se as formas de diferenciação e/ou qualificação da
rede e/ou das empresas associadas.
Negociação: a rede é encarregada de negociar produtos e serviços para o conjunto
das empresas associadas, porém as notas de compras são individuais.
Integração de novos associados: definição das ações de integração para os novos
sócios.
Acompanhamento da rede: o consultor começa a diminuir sua interferência nas
definições da rede para que o conjunto dos associados trabalhe por si só.

Relações Interorganizacionais
Fase V

Fase X
Fase Z

Avaliação do processo: o consultor prepara os empresários para o encontro de
avaliação da rede. O objetivo é identificar os problemas e discutir formas de
remediá-los.
Encontro de avaliação: discussões sobre o andamento e resultados das atividades
da rede.
Plano de crescimento: a partir das avaliações, planejar as ações futuras da rede.

Fonte: Adaptado pela Autora a partir de SEDAI (2004)

Ainda de acordo com a metodologia aplicada pelo programa de redes de
cooperação, a rede é uma organização sem fins econômicos, possui instrumentos
de coordenação, como: estatuto social, regimento interno, código de ética, plano
de expansão e ata da realização das assembleias ordinárias. Esses documentos têm
como objetivo fundamentar, orientar e apoiar os procedimentos da associação.
Após a criação do Programa Redes, era então necessário firmar convênio
com universidades para analisar a aderência da metodologia em campo. Assim,
no ano de 2002, foi firmado o 1º convênio com a instituição Feevale. Segundo
Verschoore (2010, p. 105), “[...] a primeira região atendida pelo programa foi o
Vale dos Sinos, tendo o Centro Universitário Feevale como agente operacional”.
Como resultado desse primeiro convênio, pode-se informar o lançamento de sete
redes nos mais diversos segmentos. Ainda segundo Klein et al. (2011), nos anos
seguintes, foram realizados novos convênios com outras universidades; até o ano de
2003, o programa havia lançado 43 redes de cooperação, envolvendo cerca de mil
estabelecimentos e dez mil postos de trabalhos diretos.
No ano de 2002, é chegado o termino do mandato do Governador Olívio
Dutra e o novo governador eleito Germano Rigotto assume a gestão do Estado. O
programa passa por uma fase de interrupção, mas, devido à pressão empresarial e
aos benefícios expressivos alcançados pelas empresas associadas, o Governador
firmou a intenção de dar continuidade ao programa. Com o governo de Rigotto,
ocorreu a ampliação do número de convênios com as universidades, aumentando
a disseminação do programa para todas as regiões do Rio Grande do Sul. No ano
de 2004, o programa foi instituído pelo Decreto Lei nº 42.950 com o objetivo
de regulamentar a política de formação e suporte às redes (RIO GRANDE DO
SUL, DIÁRIO OFICIAL nº 052 RS, 2004). O objetivo do programa é fortalecer o
desenvolvimento local e regional, fomentar a cooperação entre empresas, gerando
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um ambiente estimulador ao empreendedorismo, e, também, fornecer suporte técnico
necessário à formação, consolidação e desenvolvimento das redes (VERSCHOORE,
2006). Além disso, visa superar o individualismo e as dificuldades, criar uma cultura
de união entre empresas e gerar benefícios comuns (SEDAI, 2004).
A implementação do programa foi de suma importância para o crescimento
de micro e pequenas empresas associadas às redes. O programa proporcionou
o desenvolvimento das suas competências técnicas, gerenciais e comerciais.
Impulsionou, ainda, o aumento do faturamento, a redução dos custos de compras e
dos custos totais. Estes são os benefícios alcançados pelas 816 empresas, distribuídas
em 110 redes de cooperação, segundo pesquisa realizada pelos autores Balestrin,
Verschoore e Freire (2007) – Quadro 2.
Quadro 2: Benefícios das Redes de Cooperação
Benefícios
das Redes de
Cooperação
73%
Adotaram novas práticas de trabalho
72%
Reduziram o custo das compras
65%
Conquistaram novos clientes
55%
Buscaram novos fornecedores
54%
Aumentaram o faturamento
47%
Lançaram novos produtos e serviços

Fonte: Adaptado pela autora de Balestrin, Verschoore e Freire (2007)
A participação em redes de cooperação fortalece as empresas na medida
em que possibilita a efetivação de ações conjuntas (por exemplo, a adoção de
estratégias mais eficazes, ganho de escala, redução de custos e valorização da
marca). Por todos os resultados expressos acima, o programa Redes de Cooperação
foi reconhecido nacionalmente pela premiação “Gestão Pública e Cidadania”, da
Fundação Getúlio Vargas, Fundação Ford e BNDES, estando entre os 20 premiados
dentre os 1.053 programas inscritos em todo o país. Sua ação foi destacada, ainda,
internacionalmente pelas Nações Unidas no UN-HABITAT United Nations Human
Settlements Programme, no ano de 2004.
No ano de 2006, novamente houve o período eleitoral e a troca de governo.
380

Relações Interorganizacionais

Em 2007, Yeda Crusius assume o governo do RS, analisa o Programa e, após
dois anos de gestão, assina convênios para a continuidade do programa. Uma
característica particular desse governo foi a criação de convênios estratégicos com
três universidades. São elas: UNISINOS, FEEVALE e UNIJUÍ, além dos convênios
firmados para o assessoramento das redes já lançadas. Os convênios estratégicos,
firmados em 2009, tinham como objetivo aprimorar o programa existente. Assim, o
convênio firmado com a Unisinos visava ao desenvolvimento de um modelo capaz
de avaliar a gestão da rede. O convênio firmado com a Feevale tinha como objeto
a realização de capacitações com os empresários associados. Já o convênio da
Unijuí estava vinculado ao desenvolvimento de uma metodologia de planejamento
estratégico observando as características peculiares das redes de cooperação.
Em 2011, Tarso Genro assume o governo do estado. Como primeiro passo
para a renovação dos convênios, o governador sugere a elaboração de um documento
que apresentasse o programa, seus resultados e as soluções para a resolução de
problemas. Ainda no ano de 2011, o governo faz contato com as universidades que
participaram do programa a fim de verificar quais delas ainda possuem interesse em
operar o Programa Redes de Cooperação. Todas as universidades que mantiveram
os convênios ativos no governo anterior, de Yeda Crusius, demonstraram interesse
em manter o vínculo com o programa.
Exposto o Programa Redes de Cooperação, faz-se necessário apresentar a
metodologia que contribui para o desenvolvimento deste artigo.
4 METODOLOGIA
O método de pesquisa utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi
o estudo de caso. Isso porque a questão central de pesquisa busca analisar os onze
anos do Programa Redes de Cooperação e identificar sugestões para a continuidade
do Programa. Neste trabalho, o estudo de caso se mostra adequado porque há a
necessidade de compreender em profundidade a trajetória do Programa Redes
e, principalmente, levantar fatores que possam contribuir para a sua retomada e
desenvolvimento. As técnicas de coleta que conduziram este artigo foram a análise
de textos e documentos e a realização de uma entrevista semi-estruturada com
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cinco especialistas. Cada entrevista teve a duração de 90 minutos. As entrevistas
foram gravadas e transcritas. A escolha da técnica, entrevista em profundidade,
possibilitou apreciar a percepção dos próprios atores envolvidos: um supervisor de
redes - universidade, um gestor profissional de rede, um empresário associado, um
consultor de gestão de redes - universidade e um pesquisador do tema.
5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: Análise e contribuições
para o Programa Rede sob a ótica dos especialistas
Na tentativa de elucidar uma apreciação do Programa Redes e também de
coletar sugestões de melhoria, foi elaborado um roteiro semi-estruturado buscando
captar os principais pontos que devem ser observados quando for retomado o
programa Redes de Cooperação: avaliação geral, pontos positivos, entraves,
definição de papeis e proposição de soluções. O roteiro de perguntas, inicialmente
desenvolvido, baseado na literatura e nas percepções empíricas, foi objeto de
análise dos especialistas. Com o objetivo de apresentar as validações empíricas, os
especialistas entrevistados serão denominados, a partir deste momento, de E1, E2,
E3, E4 e E5.
Na primeira atividade realizada, os entrevistados foram estimulados a
refletir sobre os onze anos do Programa Redes de Cooperação e promover uma
avaliação desse programa. Dessa forma, buscou-se verificar o valor percebido pelos
especialistas. Nessa etapa, todos os especialistas posicionaram-se afirmando que
o programa foi e é de grande valia para o desenvolvimento das micro e pequenas
empresas e, consequentemente, também para o crescimento do Estado. Essa
afirmação pode ser confirmada no depoimento do Entrevistado 3: “O Rio Grande
do Sul passou a ser referência nacional em redes, o mercado viu que é possível
uma saída para os pequenos... Em qualquer lugar do estado vemos redes e mais
redes, isto mostra uma nova cultura empresarial” (E3). Segundo Rambo et al.
(2006, p. 8), o Programa Redes de Cooperação tem contribuído não somente para
a sobrevivência das empresas, mas também para o crescimento e desenvolvimento
da capacidade competitiva destas entidades.
Esse testemunho fornece indícios de que o Programa Redes contribuiu para
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a adoção de novas estratégias de sobrevivência como a cooperação; formando,
assim, um novo conceito cultural e empresarial. Essa afirmação contribuiu com os
achados de Castells (1999). Os entrevistados foram enfáticos em relatar que um dos
pontos fortes do Programa está vinculado a sua metodologia, pois é considerada
adequada para a formação de redes.
Também, foi evidenciado, nas entrevistas, que o Programa Redes
proporcionou inúmeros benefícios para aqueles empresários que se apropriaram
da cultura de cooperação demonstrando que, para que o programa fosse efetivo e
gerasse resultados, antes, era necessário, por parte do empresário, o entendimento
da cultura associativa. Como evidencia o depoimento do Entrevistado 1: “[...] o
programa gerou muitos resultados positivos para aquele empresariado gaúcho
que entendeu o propósito da cooperação empresarial” (E1). Corrobora com a
afirmação acima o Entrevistado 2 que informa que “[...] o sucesso do programa
está diretamente vinculado aos seus atores: governo, universidade, consultores,
mas principalmente nos empresários. Eles precisam entender que cooperar
é compartilhar é comprometimento [...]” (E2). Os depoimentos apresentados
contribuem com os achados de Bohe e Silva (2004, p. 178) que informa, “O
Programa Redes de Cooperação possui uma influência construtivista, visto que “é um
programa racional, prédesenhado por uma agência governamental e implementado
por ações pró-ativas financiadas pelo governo”.
Outro entrevistado, no momento de promover a avaliação do programa,
menciona outro fator como determinante para o sucesso do programa, a continuidade.
Assim, o entrevistado explica: “A avaliação quanto aos benéficos gerados é
positiva, porém penso que a continuidade da consultoria e assessoria às redes de
cooperação é fundamental para o sucesso das redes” (E4). O tema abordado pelo
Entrevistado 4 remete à próxima questão que busca entender quais são os principais
entraves do programa.
A descontinuidade do Programa Redes foi apontada por todos os
entrevistados. Outros entraves abordados foram a falta de visibilidade do programa
perante a sociedade conforme o Entrevistado 1: “A descontinuidade do programa
é um dos maiores entraves. Além disso, a pouca divulgação do mesmo junto à
comunidade gaúcha” (E1). Valida essa informação Klein et al. (2011), um dos
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fatores negativos diz respeito às trocas de governo, visto que geralmente ocorre
uma “parada” na atuação governo, e assim também do programa.Já o Entrevistado
3 acrescenta mais alguns entraves, além do período de renovação dos Convênios
com as Universidades, “A falta de experiência empresarial de alguns (ou vários)
consultores, a baixa remuneração e a falta de independência/autonomia das
Universidades. Deve haver um compromisso em manter a metodologia padrão sob
pena de perder o repasse das verbas” (E3). Nooteboom (2004) explica que uma
estrutura de coordenação é necessária para consolidar a rede e viabilizar a execução
dos objetivos comuns.
Essa afirmação demonstra a necessidade de treinamento ou seleção de
consultores mais experientes e, paralelo a isso, o aumento da remuneração com
vistas a atrair consultores mais experientes. Outro assunto abordado referese à necessidade de um controle mais efetivo dos convênios exigindo um maior
comprometimento das universidades. Como o Programa Redes está vinculado a um
órgão público, geralmente no primeiro ano de governo do novo gestor do Estado
não há a agilidade necessária para a renovação dos convênios com as universidades
já participantes. A falta dessa renovação causa a ruptura do processo de formação
e acompanhamento das redes. Vários estudos apontam que o “abandono” da rede
por alguns meses pode levá-la a grandes problemas de gestão ou até mesmo a sua
dissolução.
Superada a discussão a respeito dos entraves que prejudicam a perfeita
execução do Programa, foca-se agora em compreender os pontos positivos do
programa. Segundo o Entrevistado 4, “[...] pontos positivos: incentivo às micro e
pequenas empresas para atuarem em associação, a oportunidade de adquirir novos
conhecimentos por parte das consultorias e o estímulo à troca de experiência com
empresários do mesmo segmento” (E4). O Entrevistado 3 ratifica o depoimento do
Entrevistado 4, já que postula que o ponto positivo do programa está no incentivo à
união. O Entrevistado 3 menciona ainda que “[...] as pequenas empresas se unindo
podem reduzir a distância que as separa das grandes empresas, com melhorias
em todas as áreas, levando-as ao aumento da rentabilidade” (E3). Ao analisar os
depoimentos coletados, é possível concluir que o ponto positivo do programa está
em estimular a união para o alcance de benefícios para as empresas associadas.
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Esse incentivo à união está claramente enraizado na metodologia proposta pelo
Governo, pois sem a união não é possível avançar os objetivos propostos. Ainda,
cabe ressaltar a contribuição de Balestrin e Vargas (2003), que apontam, como
vantagens da formação de redes de cooperação, a aprendizagem coletiva, o alcance
de economias de escala, o aumento do poder de barganha, a ampliação do mercado,
a redução dos custos de transação, a realização de economias de escopo e o fomento
ao processo de inovação.
Quando questionados acerca dos papéis desempenhados pelos atores
envolvidos, como: governo, universidade, consultores e empresários associados,
os entrevistados fizeram uma apreciação crítica considerando os últimos 11
anos. Além da análise dos papéis dos últimos anos, os especialistas também
realizaram sugestões visando à melhora da distribuição e à clareza dos papéis
para o futuro. Nesse sentido, a análise do Governo revelou que o mesmo é visto
principalmente como financiador do programa. Como sugestão, os especialistas
apontaram a necessidade de um posicionamento mais efetivo, como gestor, do
governo. Essa afirmação pode ser validada pelos depoimentos dos especialistas.
Veja: Entrevistado 4: “[...] o Governo atua como um financiador do programa,
quando talvez o mais adequado seria atuar como financiador, mas também como
gestor efetivo gerenciando um banco de dados ou passando essa atribuição para
outro ator” (E4). O Entrevistado 1 acrescenta a necessidade de consolidação das
iniciativas do governo, “Fomentador e patrocinador das iniciativas - Fomentador,
patrocinador e consolidador das iniciativas” (E1). Já o Entrevistado 2 comenta
que “[...] transferir o papel de coordenador para uma universidade coordenadora,
talvez essa transferência de responsabilidade forneça a agilidade necessária para
a continuidade e o crescimento do Programa Redes” (E2).
No que tange ao papel das universidades, os especialistas postulam que
a universidade é responsável pela capilaridade essencial para o atendimento aos
empresários e a formação das redes. Como sugestão, destacou-se o fato de que
a universidade pode atuar mais efetivamente como canal de comunicação entre
os empresários e o governo. O Entrevistado 3 sugere uma aproximação maior do
consultor com as empresas associadas. Já o Especialista 2 aponta outra sugestão:
“[...] a universidade deveria controlar e gerenciar suas redes e os indicadores
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de performance. Pois, se cada universidade realizar uma boa gestão quanto ao
status das redes, a instituição que realiza a coordenação geral poderia trabalhar
em outros assuntos que não tão vinculados à execução do programa” (E2).
Segundo Klein et al. (2011), através da parceria, as universidades
disponibilizam sua infraestrutura para a execução do Programa, tais como salas
para reuniões, equipamentos, organização de eventos, materiais, entre outros.
Paralelamente, quando analisado o papel dos consultores, percebe-se que
um dos temas apresentados é a preocupação em cumprir as metas, o que pode
prejudicar o acompanhamento das redes. O Entrevistado 3 informa que “[...] os
consultores estão muito preocupados em cumprir metas ao invés de comprometerse com a consolidação das redes e o desenvolvimento de seus associados”. Já o
Entrevistado 4 destaca a necessidade de profissionalização dos consultores através
de treinamentos. Para E4, “[...] os consultores devem atuar como mobilizadores e
facilitadores, mas para isso precisam de conhecimento e profissionalização”. O
Entrevistado 1 comenta que “[...] às vezes os consultores são confundidos como
membros da rede pelos empresários associados. Essa afirmação demonstra que
muitas vezes as ações das redes são operacionalizadas pelos próprios consultores.
Sendo que o papel verdadeiro a ser desempenhado pelos consultores deveria ser:
agentes facilitadores da cooperação empresarial e executores da metodologia de
trabalho” (E1).
Segundo Rambo et al. (2006, p. 7), “Os consultores, disponibilizados em
tempo integral à rede pelo período de doze meses, são os responsáveis diretos pelo
processo de formação e consolidação destas”. Ainda de acordo com Rambo et al.
(2006), são os consultores que iniciam o contato com empresários para participação
nas reuniões de sensibilização para cooperação e apresentação do Programa
e motivam os envolvidos, atuam como facilitadores de atividades do grupo e
identificam as possibilidades de ações conjuntas para resolução de problemas
comuns e para a potencialização de oportunidades do grupo.
Não obstante, em relação ao foco de análise sobre as instituições que
procuram reunir as redes já formadas pelo Estado, pode-se destacar o depoimento
do Especialista 1: “[...] até então a instituição tem um caráter representativo,
mas pouco efetivo. Acredito que o adequado seja a representação institucional,
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mas também deve fomentar a cooperação entre empresas e atuar como agente
fortalecedor de negócios das redes”. Segundo o Entrevistado 3, “[...] para que
uma instituição possa representar apropriadamente todas as redes, ela precisa de
pessoas com larga experiência em redes para liderar esta instituição [...] assim
poderá assumir o papel de assessoramento ao desenvolvimento das redes”. Já para
o Entrevistado 4, o papel principal de uma instituição que represente a rede é a
representatividade política.
E os empresários associados, qual o papel até então desempenhado por
eles? E quais alterações nesse papel são necessárias? Todos os entrevistados foram
diretos em afirmar que muitos empresários desconhecem os objetivos do programa e
acabam exigindo do programa a resolução de problemas individuais. De acordo com
o Entrevistado 3, “[...] há casos em que o empresário busca a rede como a solução
dos seus problemas. O empresário precisa assumir o aperfeiçoamento profissional
para evoluir com a rede” (E3). Já para o Especialista 1, os empresários muitas
vezes são “[...] atores passivos diante do Programa, esperando que o Governo os
“provenha”. É preciso que os associados assumam o verdadeiro papel dos donos
das redes” (E1). Essa afirmação pode estar vinculada à falta de comprometimento
muitas vezes vivenciada pelos gestores de redes e do governo.
Ao final da entrevista, após a discussão e análise de todas as questões
do roteiro, os especialistas foram inquiridos sobre sugestão para a continuidade
apropriada do programa para os próximos anos. Com base em experiências e
percepções dos especialistas, estes deram suas contribuições. Assim, o Entrevistado
1 propõe a “[...] criação de uma metodologia que sirva ao acompanhamento,
desenvolvimento e consolidação das redes, visto que até então a responsabilidade
pelo sucesso das redes fica muito centrada na capacidade individual dos consultores,
o que nem sempre é suficiente” (E1). Já o Entrevistado 2 comenta a necessidade de
desvincular a gestão do programa do governo: “O Programa somente poderá dar
um resultado contínuo se houver uma instituição com técnicos voltados totalmente
à gestão do programa, mas independentemente de governos e partidos” (E2).
Para o Entrevistado 3, existe a necessidade de contração não só de consultores
especializados, mas também a contratação de consultores generalistas: “[...] além
dos consultores para formação das redes, deve haver a contratação de consultores
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especialistas por área, por exemplo: marketing, negociações, gestão empresarial
e recursos humanos” (E3). Outra sugestão apresentada pelo Entrevistado 4
refere-se a capacitações direcionadas ao empresário. Segundo esse entrevistado,
a capacitação contribuiria para a melhoria da gestão individual de cada empresa e,
consequentemente, refletiria na gestão da rede.
No intuito de promover uma adequada conclusão desta discussão, é
apresentado um quadro síntese (Quadro 3).

Quadro 3: Síntese das Entrevistas
Pontos de Análise
Avaliação Geral

Pontos Positivos

Entraves

Depoimentos
“O Rio Grande do Sul passou a ser referência nacional em redes, o
mercado viu que é possível uma saída para os pequenos... Em qualquer
lugar do estado vemos redes e mais redes, isto mostra uma nova cultura
empresarial” (E3).

“[...] o sucesso do programa está diretamente vinculado aos seus
atores: governo, universidade, consultores, mas principalmente nos
empresários. Eles precisam entender que cooperar é compartilhar é
comprometimento [...]” E2.
“A descontinuidade do programa é um dos maiores entraves. Além
disso, a pouca divulgação do mesmo junto à comunidade gaúcha” (E1).

Pontos de Melhoria

“O Programa somente poderá dar um resultado contínuo se houver uma
instituição com técnicos voltados totalmente à gestão do programa,
mas independentemente de governos e partidos” (E2).
Proposição de Sugestões “a capacitação contribuiria para a melhoria da gestão individual de
cada empresa e, consequentemente, refletiria na gestão da rede” (E4).

Fonte: Elaborada pela Autora
Todas as observações empíricas que foram possíveis no desenrolar das
entrevistas auxiliaram para uma melhor compreensão dos aspectos vinculados ao
Programa Redes de Cooperação. Elas serviram para identificar pontos relevantes
para análise e melhoria do programa. Por fim, na seção seguinte, são apresentadas
as considerações finais deste trabalho.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o objetivo de ampliar a compreensão sobre o fenômeno das redes de
cooperação e, em especial, o Programa Redes de Cooperação, o presente trabalho
buscou desenvolver uma apreciação dos onze anos de programa. O escopo dessa
pesquisa centrou-se em entender os pontos positivos, os principais entraves e as
sugestões de melhoria para o programa. Tal estudo justifica-se devido ao papel
de destaque que o programa ocupa quando se trata de iniciativas inovadoras e
desafiadoras na busca de novos caminhos e soluções para as empresas de pequeno
porte, a fim de que estas se mantenham operantes no atual cenário socioeconômico
que exige alianças estratégicas.
Como pontos positivos do programa pode-se destacar a metodologia e os
benefícios gerados aos associados bem a aproximação do governo do empresariado
gaúcho. Como principal entrave foi apontado as trocas de governo. Pois, estas
influenciam no andamento e consequentemente nos resultados do programa.
Como pontos para melhoria pode-se lembrar a necessidade de uma metodologia de
continuidade que busque abranger as redes em seus diversos estágios e a realização
de gestão de convênios mais eficiente com a finalidade de agilizar os processos e
os tramites processuais. Outra sugestão é a delegação da coordenação ou gestor do
projeto a outra instituição como, por exemplo, uma universidade coordenadora.
As redes de empresas têm tornado-se uma eficaz alternativa frente às
constantes mudanças e inovações do ambiente, sendo que estas facilitam o
aspecto competitivo de modo que as organizações cooperam competindo. A parte
cooperativa de uma rede gera maior estabilidade na confiança de que as empresas
participantes, unidas em torno de um objetivo comum, enfrentam juntas desafios, às
vezes, improváveis de serem assumidos de modo isolado.
Como sugestão de estudos futuros declara-se a necessidade de estudos que
analisem em profundida a dinâmica do Programa Redes. O objetivo desse trabalho
era fornecer uma apreciação critica sobre o Programa para assim estimular o debate
em torno do programa Redes de Cooperação.
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RESUMO
Através de pesquisa a autores, compêndios e Carta Magna de 1988, o trabalho trata da proteção dada
pelo direito do trabalho ao empregado, tendo por alvo o escapular princípio protetivo do trabalhador,
que prevalece desde a Consolidação das Leis do Trabalho em 1943, até os dias atuais não obstante as
recorrentes reivindicações setoriais pela flexibilização de tais direitos. O presente estudo caracterizase como uma pesquisa científica e utiliza-se a pesquisa bibliográfica como procedimento racional
e sistemático na busca das possíveis respostas ao problema de pesquisa. O desdobramento teórico
das relações do trabalho em situações fático-jurídicas contribui para uma maior compreensão das
mesmas e permite perceber o grau de dificuldade que envolve a aplicação dos preceitos legais
que resguardam o trabalhador. As recentes e acaloradas discussões sobre o principio protetivo do
trabalhador colocam em dúvida as, até pouco tempo, incontestáveis vantagens econômicas e sociais
do rígido controle estatal. Ressaltando, que tais dúvidas são lançadas não apenas pelos detentores do
risco empreendedor, mas também pelos próprios trabalhadores.
Palavras-chave: Vulnerabilidade; trabalhador; proteção.

1 INTRODUÇÃO
Observada a candente vulnerabilidade do trabalhador na relação com o
empregador, a limitá-lo na efetiva deliberação, formação e aquisição dos direitos
do trabalho, o Estado com vigor interveio nas relações trabalhistas. Criou a Justiça
do Trabalho, especializada e específica, assegurando minuciosa interpretação e
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aplicação da legislação trabalhista na solução dos conflitos entre empregados e
empregadores.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)2, criada sob os auspícios do
Presidente Getúlio Vargas em 1943 (decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943),
concentrou e codificou tais direitos, evidenciando o tratamento especializado
dispensado ao Direito do Trabalho. Consolida o insofismável princípio da proteção
do trabalhador (princípio garantidor), pedra angular que lhe confere presunções
e interpretações legais favoráveis. Com esta essência garantidora, a Emenda
Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 20043, firmou a competência da Justiça
do Trabalho para processar e julgar as doenças e acidentes do trabalho, e todas as
demais matérias decorrentes das relações de trabalho.
Frisar elementos que demonstram não apenas a promoção do princípio
protetivo, mas também a sua importância para o equilíbrio sócio econômico, é o
objetivo deste trabalho. Para tanto, põe-se à vista as cláusulas constitucionais1 que
tão bem asseguram os direitos sociais e trabalhistas, clausulas pétreas, que através da
legislação infraconstitucional dão vida ao ideal de equilíbrio no campo da produção
das riquezas nacionais, mas mediante a ponderação exigida pela compreensão
de que os meios de produção e as políticas desenvolvimentistas resguardam os
princípios e os ideais empresariais sempre que expressem formas equilibradas de
crescimento econômico e desenvolvimento humano do trabalhador:
“Simplesmente, do fato de as normas do trabalho funcionarem, em regra,
para proteger o trabalhador, não se extrai qualquer princípio hermenêutico com
aplicação prática. Basta pensar que nas leis do trabalho se encontram também as
fontes de legitimidade dos poderes patronais (v.g. poder regulamentar, diretivo e
disciplinar) e, mesmo quanto às normas especificamente tutelares do trabalho, elas
só podem pretender proteger os trabalhadores até um certo ponto.(...) O direito do
trabalho está profundamente inspirado pelos interesses gerais, pois define afinal a
expressão do fator trabalho no mundo sociopolítico, na economia e na organização
da empresa...”4
Neste contexto, observa-se que o mercado de trabalho não é mais delimitado
por fronteiras, idiomas ou ideologias, o que torna imprescindível o respeito à
dignidade humana, mantendo presente e viva a equalização dos interesses patronais
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e sociais - escalonando-os com os interesses dos trabalhadores, a relação social e
econômica, isonomicamente inseridos na Constituição Federal de 19881.
Diante das considerações iniciais que buscam situar o leitor quanto ao tema,
sua delimitação e seus objetivos gerais e específicos, é de primordial importância
subsidiar a discussão com a percepção de alguns autores e pesquisadores que se
dedicam a matéria.
2 REVISÃO DA LITERATURA
O referencial teórico a seguir apresentado busca fornecer subsídios que
permitam sustentar a solução proposta ao problema de pesquisa. O referencial
conceitual está apoiado incialmente em diplomas legais que são os bastiões da
matéria desenvolvida: Constituição da Republica Federativa do Brasil (1988)1,
Consolidação das Leis do Trabalho2, Emenda Constitucional nº 45 (2004)3, Código
Civil de 1916 (Código Beviláqua)5, Código Civil de 20026; bem como nas obras
de Bernardo da Gama Lobo Xavier (1984)4, Amauri Mascaro Nascimento (2010)7.
2.1 Carta magna de 1988: espírito protetivo social
A Carta Magna de 19881 firmou os princípios mais sagrados a um Estado
Republicano. Em seu preâmbulo revela o intento social, magnânimo, declarando a
proeminente necessidade de acautelar situações e assegurar meios que promovam o
bem estar dos cidadãos através do pleno exercício dos Direitos, desiderato final do
Estado Democrático:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bemestar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL1.
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Do Trabalho, a Constituição trata já em sua abertura, no campo dos Direitos
Fundamentais, dando azo a uma nova realidade, elevando tais direitos ao mais alto
grau de importância.
Definiu como direitos fundamentais, dentre outros, a cidadania, a dignidade
da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, incisos
II, III e IV). Neste diapasão, aquela que logo foi compreendida e nominada como
a Constituição Cidadã, consignou, no art. 6º, os direitos sociais, cujo teor ressalta
o Trabalho Humano como bem maior. E, em desdobramento imediato, no art. 7º,
ao longo de 36 incisos transcreve os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
bem ressalvando o possível acréscimo de outros direitos trabalhistas – vindouros e
benéficos.
A partir do art. 170 e seguintes, a CF/881 trata da ordem econômica e social.
De sua gênese, também aqui fica evidenciada a opção do constituinte pela absorção
e promoção dos elementos característicos do Estado Social, responsável pelos
vulneráveis e mais fracos nas relações do trabalho, inclusive.
Tem por escopo a inserção e o manejo dos deveres de proteção do Estado
em face das forças econômicas. Almeja a redução dos fatores de risco em face da
ordem econômica. Tem-se, aqui, a construção do Princípio do Direito Protetivo
Elevado centrado na Carta Magna.
A Carta Magna, em essência, afirma e reafirma a cidadania do trabalhador,
assegurando sua dignidade, diferenciando-o dos fatores de produção - bens e capitais.
Assegura o reconhecimento e o direito a livre manifestação da personalidade, da
dignidade do trabalhador, resgatando sua subjetividade, expressando-a através do
pensamento, da capacidade civil de intervir e dirigir o atual sistema. É o brado
contra a coisificação da mão-de-obra.
Registre-se, que em 05 de outubro 2013, ano corrente, ter-se-ão por completos
25 anos da promulgação da CF/881. A importância da promulgação da nova Carta
sob o aspecto trabalhista decorre de sua matriz social, encetando ao regramento
maior das práticas trabalhistas o respeito ao aspecto humano, assegurando a
dignidade do cidadão quando este se perfaz em membro indelével e fundamental
do crescimento econômico. O passo seguinte, complementar e decorrente da pedra
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angular firmada pela Carta Maior, é dado com as respectivas garantias trabalhistas
sob o aspecto processual, com a Emenda Constitucional nº 45, no ano de 20043.
2.2 Emenda constitucional nº 45: concentração da jurisdição
Com a promulgação da emenda Constitucional nº 45, em 30 de dezembro
de 20043, houve uma efetiva definição das matérias de competência da Justiça
do Trabalho, com a completa absorção de questões que geravam controvérsia, de
assuntos até então deliberados e decididos na competência das Justiças estaduais,
como os acidentes do trabalho, por exemplo.
O dano moral, tema que então gerava jurisprudência destoante, com
acalorados debates quanto a sua efetiva existência e desdobramentos sob a ótica
trabalhista, foi recepcionado pela emenda.
As questões afeitas aos entes de serviço público externo e da administração
pública direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, também
foram recepcionadas - conforme disposto no artigo 114. A par disto, questões gerais
oriundas de controvérsias decorrentes das relações de trabalho restaram abarcadas
pela Emenda.
Neste diapasão, a especial atenção dispensada ao trato dos direitos
trabalhistas, evidenciada na constante hegemonia de suas garantias legais, obteve
um importante desdobramento cristalizado na reunião de seus temas sob uma
única e una jurisdição, a trabalhista. E, de fato, não era mais razoável a aceitação
de deliberações paralelas sobre o tema trabalhista, na medida em que a dúplice
abordagem, ora pelas varas do trabalho ora por juízos estaduais, indubitavelmente
enfraquecia as garantias trabalhistas e impedia a unificação jurisprudencial, Neste
sentido:
Ao analisarmos o Direito Brasileiro propriamente dito, veremos que no inicio
devido a nossa colonização recebemos uma grande influência do direito Português,
o qual já chegou até mesmo a ter suas leis em vigor no território brasileiro, que no
decorrer dos anos passou por muitas mudanças até chegar nos dias atuais, onde
temos, por Unificação Jurisprudência desde 2004, com a Emenda Constitucional n.º
453, o instituto denominado Súmula Vinculante9.
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Com a legislação e a competência judicial assecuratórias dos direitos
trabalhistas encetadas pela Carta Maior e por uma Emenda Constitucional,
respectivamente, o horizonte acautelatório do direito do trabalho consolidouse promovendo uma ainda maior participação das entidades sindicais, tanto na
ampliação quanto na execução dos direitos trabalhistas.
2.3 Dos sindicatos: interlocução representativa
Os movimentos sindicais, fortalecidos e legitimados como reais
e efetivos acauteladores e garantidores dos direitos dos trabalhadores em suas
respectivas categorias, com o poder advindo da coletividade, inicialmente adquiriram
enlevo de alcance regional em municípios próximos geograficamente e de símile
produtiva, evoluindo para sua atuação e influência no âmbito nacional através
de confederações e centrais, delineando poderosa conjugação de forças operosas
no espectro legislativo, atingindo posição de alta relevância na estratificação
internacional das relações e práticas trabalhistas, potencializando não apenas o
poder de barganha da mão-de-obra em face do capital e do risco, mas intensificando
dito poder nas demandas criadas no cenário da globalização.
Com efeito, mediante a introdução das negociações coletivas, oportunizouse a descentralização do “poder de cautela estatal”. Encetadas pelas representações
econômico-profissionais dos empregados e dos patrões (ou diretamente entre
empresa e sindicato), que deliberam frente-a-frente, cara-a-cara, as negociações
coletivas constituem-se em exercício de democracia. Materializam-se através dos
instrumentos de acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas de trabalho.
Ou, surgindo dissenso incontornável, permitindo a instauração do respectivo
dissídio coletivo - caso em que a decisão retornará ao seio do judiciário – através do
sobejo impulso instaurador das partes.
Neste contexto, restrito ao cenário nacional, oportuno referir que as
negociações coletivas no Brasil são adstritas ao contido no art. 616 da CLT2, pelo
qual “os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as
empresa, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados,
não podem recusar-se à negociação coletiva”. Tal mediação, com efeito, poderá ser
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espontânea ou obrigatória, de uma pessoa ou órgão, estatal ou privado, sem poderes
de arbitragem ou decisão, unicamente com poderes de proposição.
As negociações também podem ocorrer diretamente entre órgãos sindicais
e empresa, mediante o ajustamento de acordos coletivos de trabalho, tendo em
mente que as negociações coletivas têm nascedouro informal e direto, iniciadas em
nível de empresa através dos seus agentes catalizadores – empregados com natural
aptidão à representação dos interesses pessoais e de seus colegas – estipulando as
reivindicações e levando-as aos órgãos administradores das empresas. O caminho
inverso, com proposições dos empregadores aos empregados também pode ocorrer,
e, em qualquer das direções, havendo consenso ou dissenso, os órgãos sindicais
serão obrigatoriamente acionados para chancela ou mediação, inclusive por força
da Magna Carta de 19881, cujo art. 8º em seu inciso VI determina a obrigatoriedade
da participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Na medida em que o
trabalhador assume protagonismo na construção dos seus direitos e na busca da
efetivação dos mesmos, temas daí derivados, como, p.e., a eficácia do processo
judicial, ganham maior relevância; e aspectos até então pouco flexíveis no
entendimento da doutrina e da jurisprudência recebem maior atenção e diversificados
entendimentos. Dentre estes, a prescrição, tema candente, passa a sofrer alterações
de enlevo, promovidas pela doutrina e jurisprudência em prol do trabalhador.
2.4 Prescrição: utilidade do processo
O tema é altamente controverso por natureza. Não sofreria arrefecimento
nas questões de caráter trabalhista. Considerando-se que a presente abordagem
dê-se exclusivamente sobre acidentes e doenças do trabalho, por serem problemas
extremamente graves, impactando diretamente no indivíduo, em sua família e no
tecido social, com forte viés econômico decorrente dos custos previdenciários
e privados, é natural que haja pontos de vista divergentes, com aquilatados
fundamentos jurídicos.
A prescrição parcial é sustentada pela justificativa, em síntese, de que doenças
e acidentes do trabalho constituem-se em ilícitos contra a lei, contra a Constituição
Federal1, sendo sua prevenção um imperativo moral e legal, promovido mediante
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políticas públicas e punições de caráter pedagógico. Com efeito, prescreveriam
apenas as parcelas “vencidas” anteriormente ao ajuizamento e não prescreveria o
fundo de direito e as parcelas vindouras.
CF/881, Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com
prazo prescricional de 5 (cinco) anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o
limite de 2 (dois) anos após a extinção do contrato de trabalho.
Não podendo a prescrição sobre questões de interesse social - também com
reflexo sobre a economia e as políticas previdenciárias, caso de acidente e doenças
do trabalho – restarem submetidas a entendimentos jurídicos estáticos, da mesma
forma as teorias incidentes sobre a responsabilidade em tais eventos passou a sofrer
transformações graduais e parciais, que constituem avanços jurídicos exigidos pelos
novos paradigmas legais, promotores da dignidade do trabalhador.
2.5 Responsabilidade civil: teoria objetiva e teoria subjetiva, tendência atual
A responsabilidade civil, na letra constitucional1, assegura o direito à
reparação em casos de dolo e culpa (art. 7º, inciso XVIII)1, tendo na responsabilidade
subjetiva a obrigação da produção de prova, desiderato que remonta ao Código Civil
Beviláqua, de 19165. Aqui, recai sobre o empregado a presunção de culpa - com
todas as dificuldades inerentes e incidentes sobre o indivíduo (trabalhador) -, que
necessita sobrepujar sua indelével posição de vulnerabilidade e hipossuficiência
na seara trabalhista, para afastar a presunção de culpa que lhe recai, para, então,
inefavelmente comprovar que a culpa (imperícia, imprudência, negligência), ou
dolo, derivam da postura assumida pelo empregador.
CF/881, Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem
excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.
Por outro lado, ao encontro da hodierna natureza do Código Civil de 20026,
tem-se a Teoria Objetiva, calcada na norma legal insculpida no art. 927, parágrafo
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único do referido novel diploma, em que o empregado prescinde da prova da culpa,
havendo a inversão do ônus da prova ao empregador, cujo desiderato configurarse-á na demonstração de culpa ou dolo na ação ou omissão do obreiro.
É razoável afirmar-se que a atual tendência é pelo acolhimento da Teoria
da Responsabilidade Objetiva, afeita a elevação da condição social prevista no
caput do art. 7º da Carta Magna1, assim abrindo espaço para a aplicação de outros
dispositivos infraconstitucionais na fundamentação do magistrado para sustentar a
aplicação da Teoria da Responsabilidade Objetiva, como, p.e., o art. 927 do novo
Código Civil6: CC/2002, art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Com efeito, o mencionado excerto do art. 7º da CF/881 constitui uma Diretriz
ao Magistrado, que passa a buscar uma fundamentação constitucional como base
para a eficácia do processo. O processo deve ser ferramenta de efetiva promoção do
Direito Material.
3 METODOLOGIA
A elaboração deste trabalho de conclusão de curso de especialização em
direito e processo do trabalho – ministrado em aulas presenciais no ambiente
acadêmico caracteriza-se como uma pesquisa científica, sendo um “[...] procedimento
racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas
que são propostos” (GIL, 2010, p. 17)10. Segundo Pereira (2007)11, a pesquisa
é um conjunto de procedimentos utilizados para organizar os pensamentos e
conhecimentos obtidos para que se alcance o seu objetivo.
O estudo foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas sobre material
doutrinário, legislativo e jurisprudencial, relativos à temática trabalhista com ênfase
no princípio protetivo do trabalhador. Isto, mediante a análise e, quando conveniente,
a extração (bibliografada) dos excertos que justificaram ou fundamentaram a
contextualização do objeto de trabalho, sempre mantendo a fidedignidade do texto
original e evidenciando o entendimento intelectual primitivo da obra pesquisada
para base.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A sociedade atual é complexa em sua variedade de formas e ampla gama
de relações interconexas e díspares. As relações de trabalho, que constituem porção
essencial ao trato humano, foram desdobradas em situações fático-jurídicas que
desafiam a sua melhor compreensão, e dificultam a mais razoável aplicação dos
preceitos legais que ampla e irrestritamente resguardam o trabalhador.
Da mecanização, robótica, digitalização, virtualização e demais meios
tecnológicos, amplamente inseridos nas rotinas laborais da indústria, comércio e
serviços, à recente compreensão do real significado e fundamental importância
da execução das cláusulas sociais, tem-se um cenário com tensões crescentes,
impactantes, desafiadoras.
A disposição do Estado em permanecer ditando e gerindo as regras
maiores de regulação do cenário laboral, dominando (e admoestando) suas forças
vivas em benefício do trabalhador, arrefeceu com o movimento denominado
flexibilização. Acaloradas discussões e ilações colocam em dúvida as, até pouco
tempo, incontestáveis vantagens econômicas e sociais do rígido controle estatal.
Ressaltando, que tais dúvidas são lançadas não apenas pelos detentores do risco
empreendedor, mas também pelos próprios trabalhadores – especialmente através
de seus órgãos representativos.
Em aparente contradição à realidade de poucas décadas, a incerteza
apontada também pelos trabalhadores acerca da vantagem oriunda do controle
estatal evidencia as características da nova economia globalizada, condicionadora
de resultados altamente competitivos, manipulados além das fronteiras geográficas,
exigindo agilidade nas formas de contratação, desonerando-as, tentando tornar os
postos de serviço menos suscetíveis da substituição tecnológica e da obsolescência
do conhecimento. Com efeito, a flexibilização passou a pautar as discussões em
face de três principais causas: “as crises econômicas, a redução de custos como
meio de enfrentamento da competição empresarial e o avanço tecnológico que
permite maior produção com menor número de empregados7”.
Evidencia-se a internacionalização do direito, conceito que tem dupla
perspectiva, pois determina a perspectiva objetiva do estudo do processo em favor
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de uma legislação internacional4, haja vista a insubsistência da legislação nacional
na resolução dos problemas hodiernos resultantes das transformações das relações
de trabalho e das formas de produção. Em uma segunda perspectiva, exsurge a
candente necessidade de “desenvolver-se, no campo do direito público abarcando
as instituições internacionais, e no campo do direito privado agasalhando as
instituições de caráter privado para, numa simbiose, solucionar os problemas de
escolha na aplicação das leis de diferentes países, assim considerando o desgastante
problema da lei aplicável aos nacionais e estrangeiros8”.
Em um cenário tão amplo, com interesses produtivos, sociais, econômicofinanceiros atrelados aos cíclicos movimentos da economia globalizada, o maior
desafio talvez esteja exatamente na melhor utilização dos foros internacionais de
discussão e normatização, mormente a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), que mantém relevância não obstante o esvaziamento da Organização das
Nações Unidas (ONU), órgão ao qual pertence. O respeito à dignidade humana
prevalece em face do trabalhador, expressando uma das faces do princípio garantidor,
que poderá alcançar uma efetivação concreta no Brasil, também em países de maior
precariedade como a China, resguardando os postos de emprego e as economias dos
países e dos blocos econômicos. Um cenário ideal, e talvez realizável.
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