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equipe e a qualidade das relações dos funcionários e superiores e servir de estímulo nos

esforços para alcançar resultados positivos e satisfatórios para o indivíduo e para a

organização. Desde que esta seja trabalhada dentro da empresa e o empregado recebe seu

feedback após cada avaliação que participar.

De outra forma se esta avaliação não for trabalhada e nem transmitido para o

empregado os seus resultados, esta será apenas mais um motivo de frustração em relação aos

anseios dos mesmos e poderá provocar desanimo até o abandono do emprego, em busca de

melhores oportunidades e de uma empresa que valorize os seus potenciais e suas opiniões.
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Podemos verificar pelos resultados obtidos com nossa pesquisa que 46,66% dos nossos

entrevistados se sentem frustrados se o Feedback não é realizado após a avaliação de desempenho.

Que 26,66% se sentem com falta de incentivo se o Feedback não é realizado e 20% tem perda de

interesse do processo de avaliação, o que leva a refletirmos com importante é o retorno para os

mesmos de suas avaliações demonstrando os resultados obtidos sejam eles positivos ou negativos.
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Dentro de sua organização você já se reportou a chefia requerendo o feedback das avaliações de
desempenho realizadas?

Sim
Não

Gráfico 10 - Dentro de sua organização você já se reportou a chefia requerendo o feedback das
avaliações de desempenho realizadas

Fonte: Pesquisa de Campo (2012)

Ao constatarmos que 53,33% já se reportou a chefia requerendo o feedback das

avaliações de desempenho realizadas, vem reforçar que para grande parte dos funcionários o

feedback é fundamental para a satisfação dos mesmos e que lhe traz mais segurança e

confiabilidade na empresa.
Qual foi a resposta?

Não houve

7

Evasiva

3 Imediata

5

Imediata
Não houve
Evasiva

Gráfico 11 - Qual foi a resposta?
Fonte: Pesquisa de Campo (2012)
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Podemos concluir segundo os resultados apresentado no ultimo gráfico onde 46,66%

dos entrevistados ao responderem que não houve nenhum feedback vem reforçar que, muito

trabalho tem que ser feito ainda no setor empresarial, principalmente em relação a participação

dos funcionários na tomada de decisões e no retorno de suas avaliações.

Conclusão

As pessoas com suas atitudes, conhecimentos e habilidades são o principal alicerce das

organizações. Neste novo contexto, as pessoas deixam de serem recursos e passam a serem

tratadas de forma humanizada, dotados de inteligência, sentimentos, aspirações. A cada dia, e

cada vez de forma mais intensa, as pessoas se voltam para a busca de desenvolvimento de suas

competências. As novas relações de capital e trabalho e também a necessidade de garantir seu

grau de empregabilidade requerem das pessoas uma perfeita integração entre desempenho e

potencial, ou seja: não basta ter potencial é preciso colocá-lo em ação.

A Avaliação de Desempenho por Competências mostra-se como uma ferramenta

gerencial efetiva para incrementar a gestão do desempenho, alcançando um maior nível de

profundidade e ajudando a identificar causas do desempenho deficiente, possibilitando

estabelecer uma perspectiva de desenvolvimento com a participação ativa do funcionário e,

talvez o mais importante, fornecer indicadores e critérios objetivos para cada colaborador

buscar a maximização de seu desempenho profissional.

A implantação da Avaliação de Desempenho por Competências deve ser positiva,

aumentando o estímulo e motivação para o trabalho, pois a objetividade, clareza e

transparência contribuem na obtenção dos objetivos e resultados individuais e

consequentemente, também nos resultados da organização.

O desenvolvimento profissional não significa coagir os funcionários a adotar as metas

da organização, nem sequer manipular seu comportamento. Muito pelo contrário, o

desenvolvimento exige um relacionamento no qual cada um possa assumir a responsabilidade

pelo desenvolvimento de seu próprio potencial de forma planejada e colocada em ação.

Assim, pode-se pensar na avaliação de desempenho por competências como um

importante meio para identificar os potenciais dos funcionários, melhorar o desempenho da

São Francisco Gráfica e Editora
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Podemos verificar que é quase unânime a resposta de nossos entrevistados, pois 93,33%

apontam a auto avaliação é um instrumento importante no processo de Avaliação de Desempenho

Funcional deixando claro que esta é bem aceita para os funcionários das empresas.
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É necessário o comprometimento por parte das chefias na aplicação do programa de Avaliação de
Desempenho Funcional?

Sim
Não

Gráfico 8 - É necessário o comprometimento por parte das chefias na aplicação do programa

de Avaliação de Desempenho Funcional

Fonte: Pesquisa de Campo (2012).

Vemos aqui a unanimidade por parte de todos os entrevistados onde pelo resultado de

100%, verificamos quão importantes é o comprometimento por parte das chefias na aplicação

do programa de Avaliação de Desempenho Funcional.
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Se o Feedback não é realizado após a avaliação de desempenho. O que você se sente?
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Gráfico 9 - Se o Feedback não é realizado após a avaliação de desempenho. O que você se sente.

Fonte: Pesquisa de Campo (2012)
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tomadas de decisões não é interessante e deve ser somente compartilhada com a cúpula da

empresa ( Gerencia).

Cada empregado deve participar na Avaliação do Desempenho Funcional do seu colega de
trabalho?

Sim

5

Não

10

Sim
Não

Gráfico 6 - CadaempregadodeveparticiparnaAvaliaçãodoDesempenhoFuncionaldoseucolegadetrabalho
Fonte: Pesquisa de Campo (2012)

Os resultados apontam que 66,66% dos entrevistados concordam que cada empregado deve

participar na Avaliação do Desempenho Funcional do seu colega de trabalho. O que mostra que

participar na Avaliação do Desempenho Funcional do seu colega de trabalho é importante, pois

demonstra um trabalho em equipe e de entrosamento entre os funcionários da empresa.

A auto-avaliação é um instrumento importante no processo de Avaliação de Desempenho
Funcional?
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Gráfico 7 - A auto avaliação é um instrumento importante no processo de Avaliação de

Desempenho Funcional

Fonte: Pesquisa de Campo (2012)
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PREFÁCIO

Falar sobre a Revista Científica Etec. Prof. Idio Zucchi: Conhecimento e Prática
concebida pela Etec de Bebedouro é algo de grande responsabilidade a mim confiada, um
grande desafio diante da riqueza de artigos que ela abarca evidenciando a ampla experiência
de seus educadores.

A ideia de materializar as vivências dos professores em uma revista constitui algo valioso
não apenas para registrar esse momento áureo da escola como também favorecer a socialização
dos conhecimentos e práticas que se estruturaram ao longo dos anos desde sua criação em
16/06/2006. Dessa forma, nascida sob a égide do signo de Gêmeos, a escola expressa as suas
principais características: versátil, eloquente, comunicativa, irrequieta e imprevisível!
Desnecessário dizer que a revista é tudo isso e muito mais, denunciando que emergiu do cerne de
sua Proposta Pedagógica e dinamismo dos profissionais que integram a escola.

Não é necessário muito esforço para rememorar os primeiros passos da Etec e os
naturais desafios do processo de sua implantação e consolidação, também não menos
desafiador o trabalho coletivo para manutenção de seus ideais e significativos resultados
educacionais, ampliando seus campos de atuação, gerando novas perspectivas e abarcando
maiores responsabilidades no zelo ao nome da escola e da Instituição.

Em se tratando de conhecimento e prática somos, imediatamente, conduzidos à
reflexão sobre o conceito de competências. Para Perrenoud (1999), uma competência traduz-
se na capacidade de agir eficazmente perante um determinado tipo de situação, apoiada em
conhecimentos, mas sem se limitar a eles. Em suma, competência é conhecimento em ação,
nossa capacidade de mobilizar os conceitos aprendidos e utilizá-los na prática, em especial na
resolução de problemas inusitados. Esse é a proposta que a Revista traduz.

Os artigos modelados pelos professores expressam o domínio da real função docente
que extrapola o estagnado conceito de “dar aulas”, mas amplia-se para a percepção da
importância do foco na aprendizagem dos alunos e dos próprios docentes. A Etec de
Bebedouro é uma organização que aprende. Nas “organizações que aprendem as pessoas
expandem continuamente sua capacidade de criar resultados que elas realmente desejam, onde
maneiras novas e expansivas de pensar são encorajadas, onde a aspiração coletiva é livre, e
onde as pessoas estão constantemente aprendendo a aprender coletivamente”. (Peter
Senge,1990). Esta é a função da escola. Avançar sempre e coletivamente, daí a relevância da
construção conjunta de uma Revista que reúne e estampa o trabalho da equipe.

Em GESTÃO DE COMPETÊNCIA: AVANÇOS E DESAFIOS, produzido pelo Prof.
Vagner Corrêa Netto, encontramos a seguinte referência “o desempenho reflete no sucesso da
própria organização e talvez por isso seja a característica mais óbvia a ser medida
(CHIAVENATO, 1981)”. Nessa perspectiva, temos certeza de que este é apenas o n.º 01
desta Revista que tende a crescer e acolher artigos de um número crescente de docentes não
apenas desta Etec, tornando-se importante documento para toda Regional de São José do Rio
Preto. Etec de Bebedouro é uma escola de sucesso.

Prof. Dr.hc Geraldo José Sant´Anna

Supervisor Pedagógico Educacional

Regional de São José do Rio Preto
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Em relação se as opiniões dos empregados são levadas em consideração, sabemos que

no mundo corporativo é de fundamental importância o trabalho em equipe e que esta esteja

coesa, principalmente em relação às opiniões de cada trabalhador, que fazem parte dos

processos de trabalho de um setor da empresa. Analisando o gráfico pelos resultados obtidos

onde 46,66 dos entrevistados responderam mais ou menos e 26,66 que as opiniões não são

levadas em consideração, podemos ver que grande parte das empresas, não considera as

opiniões de seus empregados e que desta forma sabemos que estão perdendo muito, pois os

mesmos fazem parte do processo e de vital importância as suas opiniões para a melhoria dos

mesmos.
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Gráfico 5 - As tomadas de decisões são compartilhadas com a equipe de trabalho

Fonte: Pesquisa de Campo (2012)

Verificamos que as tomadas de decisão nem sempre são compartilhas com os

funcionários das empresas, pois 46,66% dos entrevistados apontam que, as tomadas de

decisões são compartilhadas com a equipe de trabalho mais ou menos, e com o resultado de

que 40% não acham que as tomadas de decisões são compartilhadas com a equipe de trabalho,

deixa ainda mais claro que para as empresas a participação dos funcionários em relação as

50

Os objetivos ou metas do setor de trabalho são passados claramente aos colaboradores?

Não
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Gráfico 3 - Os objetivos ou metas do setor de trabalho são passados claramente aos

colaboradores

Fonte: Pesquisa de Campo (2012)

A avaliação de desempenho pode ser uma excelente ferramenta para que os objetivos e

metas traçados pela empresa sejam de conhecimento de todos e que reflitam em um processo

de conscientização de todos os empregados. Podemos analisar pelo gráfico onde 73,33% dos

entrevistados disseram que os objetivos são passados claros, que grande parte dos empregados

entrevistados reconhece que, os objetivos e metas de suas empresas são passados de forma

clara para os mesmos.

As opiniões dos colaboradores são consideradas no dia-a-dia do trabalho?

Mais ou menos
7

Sim
4

Não
4

Sim Não Mais ou menos

Gráfico 4 - As opiniões dos colaboradores são consideradas no dia-a-dia do trabalho

Fonte: Pesquisa de Campo (2012)
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O USO DO FAROL BAIXO E A LEI QUE TEM QUE “PEGAR” NO BRASIL

LUÍS GUSTAVO CONDE1

PATRICIA CARDOSO DE PIETRO CONDE2

RESUMO

O comportamento social do brasileiro faz com que a população tenha o costume de não receber
bem novas leis e popularmente é falado que no país a lei precisa “pegar”. Quando se trata do
Código de Trânsito Brasileiro vários são os exemplos, como a “Lei do Farol Baixo”, objeto de
críticas e piadas. A rejeição mobilizou a sociedade e as brechas existentes na nova normativa
levaram o judiciário a determinar a suspenção da aplicação das multas para quem não transitar
com farol baixo aceso durante o dia. O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise dos
aspectos legais e sociais que levam a este comportamento em âmbito nacional.

Palavras-chave: Lei. Trânsito. Sociedade.

Introdução

No dia 23 de maio de 2016 foi sancionada pela Presidência da República a Lei nº

13.290 – popularmente denominada “Lei do Farol Baixo” – que tornou obrigatório nas

rodovias o uso de farol baixo durante o dia, alterando o Código de Trânsito Brasileiro. Esta

norma, que deveria vigorar na data de sua publicação, teve seu artigo 2º vetado pela

1Docente da Etec Professor Idio Zucchi; advogado, especialista em Direito Processual Civil
2Docente da Etec Professor Idio Zucchi; jornalista, tecnóloga em Gestão Empresarial, especialista em Marketing,
Pós-graduanda em Educação Profissional e Tecnologia
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Presidência da República, entendendo que a norma possui amplo alcance, pois afeta os

motoristas que circulam em rodovias nacionais e os órgãos de trânsito da Federação, e resulta

na previsão de nova infração de trânsito, de gravidade média. Sempre que a norma possui

grande repercussão deve ter sua vigência iniciada em prazo que permita sua divulgação e

conhecimento. Assim sendo, é essencial a incidência de vacatiolegis que permita a ampla

propagação da norma. Com o veto do artigo 2º da lei, esta foi publicada com omissão em

relação ao prazo do vacatio legis, que é o termo em latim que define o prazo entre a

publicação da lei e a aplicação de seus efeitos. Assim, nos termos do artigo 1º da Lei de

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e

cinco dias depois de oficialmente publicada.

Contudo, mesmo antes de sua entrada e vigor, a nova norma já era objeto de críticas e

piadas na internet. Isso porque muitos consideraram que a obrigatoriedade de manter os faróis

acesos durante o dia não tinha efeito prático, mas sim, era mero pretexto para distribuição de

multas. É que o descumprimento da lei é considerado infração média, com quatro pontos na

carteira de habilitação e multa de R$ 85,13 (oitenta e cinco reais e treze centavos). Mas é

claro que não é este o objetivo da lei. De fato, o Projeto de Lei 5070/2013, de autoria do

Deputado Rubens Bueno (PPS/PR), tem por justificativa dar obrigatoriedade a Resolução nº

18, de 17 de fevereiro de 1998 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.
Tendo em vista que o sistema de iluminação é parte fundamental da

segurança dos veículos, e que a Resolução do CONTRAN não conseguiu

sensibilizar os condutores, faz-se necessário estabelecer a obrigatoriedade,

por meio de Lei, do uso dos faróis acesos durante o dia nas rodovias,

instituindo, inclusive, sanção no caso de descumprimento. Afinal estamos

tratando de vidas! (PL 5070, 2013)

No texto da citada resolução, também foi considerado que as cores e as formas dos

veículos modernos contribuem para mascará-los no meio ambiente, dificultando a sua

visualização a uma distância efetivamente segura para qualquer ação preventiva, mesmo em

condições de boa luminosidade. Mesmo diante destas justificativas, a norma não foi bem

recebida pela população, que passou a atacá-la através de piadas e boatos falsos.

A rejeição da lei foi tamanha que a Associação Nacional de Proteção Mútua aos

Proprietários de Veículos Automotores (ADPVAT) propôs Ação Civil Pública em face da

União, com pedido de tutela provisória de urgência, para impor obrigação de não fazer a fim

de impedir a imposição de multas por descumprimento da lei até que as vias onde o uso do
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Em relação à motivação para participação do processo de Avaliação de Desempenho

funcional, constatamos que 33,33% dos entrevistados concordam que a motivação é

importante, 46,66% disseram que mais ou menos e 20% dos entrevistados apontam que a

motivação não é importante, isto reflete que, os empregados não têm interesse ou pouco

interesse na avaliação de desempenho funcional. Isto pode ser uma decorrência do fato de não

haver retorno por parte da empresa de que este processo seja divulgado ou mesmo

internamente trabalhado ou por falta de funcionários capacitados para este tipo de trabalho ou

por acharem desnecessário dar uma reposta aos mesmos, por ser a avaliação somente pró-

forma.

Os avaliadores são imparciais na avaliação do desempenho dos funcionários?

Sim
9

Não
3

Mais ou menos
3

Sim Não Mais ou menos

Gráfico 2 - Os avaliadores são imparciais na avaliação do desempenho dos funcionários

Fonte: Pesquisa de Campo (2012)

Sabemos que é de suma importância que quem avalia deve ter a imparcialidade, mas ao

mesmo tempo, pelos resultados apresentados na pesquisa onde 60% dos entrevistados

responderam que os avaliadores são imparciais na avaliação, 30% que há imparcialidade ocorre

mais ou menos e 30% que os avaliadores não são imparciais na avaliação. Podemos constatar

que muitos empregados apresentam algumas dúvidas com relação a esta imparcialidade. O que

ira refletir certamente em descontentamento por parte de algumas pessoas e que pode até

prejudicar as futuras avaliações se a empresa não tornar claro estes equívocos que podem

acontecer.
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simples. Iniciou-se a avaliação por meio de um questionário sobre aspectos relacionados à

gestão de competência e aos resultados que ela transmite a cada empregado participante,

obedecendo à metodologia proposta, apresentada a seguir.

Realizamos uma pesquisa verificando a avaliação de desempenho por competências em

algumas empresas da cidade de Bebedouro.

Entrevistamos 15 alunos do Curso Técnico de Administração do Centro Paula Souza na

Etec Prof. Idio Zucchi, do gênero feminino e masculino, com idade entre 20 e 40 anos.

Os sujeitos da pesquisa responderam a um questionário sobre a Avaliação de

Desempenho realizada nas empresas em que trabalham.

O objetivo da avaliação foi observar o desenvolvimento das avaliações de desempenho

que alguns funcionários passam em seus postos de trabalho, suas reações em relação ao

resultado que os mesmos esperam destas avaliações.

3 Resultados da pesquisa

Dentro desta proposta analisamos que existem diversos métodos de Avaliação de

Desempenho, tanto nos aspectos relacionados com a própria avaliação e com as prioridades

envolvidas, quanto na sua mecânica de funcionamento, pois há uma tendência de cada

organização ajustar os métodos ‘as suas peculiaridades e necessidades’.

Partindo deste princípio propomos participação de alguns alunos para dar sua

colaboração respondendo algumas questões de avaliação pelo Método da Auto Avaliação.

Gráfico 1 - Há motivação para participação do processo de Avaliação de Desempenho
Funcional.

Fonte: Pesquisa de Campo (2012)
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farol for obrigatório estejam devidamente sinalizadas. Foi então que o boato de que a norma

foi criada exclusivamente para arrecadamento por meio de multas se tornou oficial, isso

porque a ADPVAT sustenta no processo o desvio de finalidade da norma, que, segundo ela,

teria sido instituída com a finalidade precípua de arrecadação. Nos autos desta ação, o Juiz

Federal Renato Coelho Borelli, da 20ª Vara Federal da Primeira Região, concedeu liminar

para determinar à União que deixe de aplicar as multas decorrentes da falta de uso de faróis

acessos durante o dia nas rodovias, até que haja a devida sinalização. Na mesma decisão a

União impôs multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de eventual

descumprimento da decisão.

Ressalta-se que a fundamentação para suspensão da penalização dos condutores não se

embasa no alegado desvio de finalidade da norma, mas sim na falta de sinalização, em

desrespeito ao artigo 90 do Código de Trânsito, como entendeu o magistrado.

Portanto, sem imiscuir-me na validade da Lei nº 13.290/2016, mais

conhecida como “Lei do Farol Baixo”, fato é que não é possível penalizar o

condutor até que haja a escorreita sinalização das rodovias.

Tanto o é que, inicialmente, vários Estados e o Distrito Federal cancelaram

e/ou deixaram de aplicar multas decorrentes da inobservância do referido

dispositivo diante do elevado número de ocorrências, o que corrobora a tese

aventada pela Impetrante. (DISTRITO FEDERAL, 20ª Vara Federal, Ação

Civil Pública, 49529-46.2016.4.01.3400, Juiz: Renato C. Borelli, 2016)

Com rejeição popular e após ataque ao texto legal, enfim encontrou-se argumento

suficiente para suspender a aplicação da norma.

1 Aspectos Sociais

Essa resistência à nova legislação retoma a discussão sobre o costume brasileiro de

que a lei deve “pegar”. Existem diversas normas em nossa legislação que não são aplicadas ou

respeitadas, simplesmente por falta de aceitação da população, caindo em esquecimento,

principalmente as leis de trânsito. São exemplos: o uso obrigatório do cinto de segurança para

condutor e passageiros (aqui incluídos os passageiros do banco traseiro), ser vedado o uso de
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películas refletivas ou não nas áreas envidraçadas do veículo e até mesmo a proibição de

dirigir veículos com o braço do lado de fora, usando calçado que não se firme nos pés ou que

comprometa a utilização dos pedais (salto alto ou chinelo) ou transportando pessoas, animais

ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. Estas leis são desrespeitadas pela

população e a falta de fiscalização faz com que o descumprimento não seja punido, até o

ponto em que a norma é esquecida. A falta de exigência pelo Estado do cumprimento de suas

leis acarreta em um desmerecimento da obediência pelo povo, que não vê a norma como

compulsório, mas sim como regra que se decide cumprir ou não.

É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios zelar pela

guarda da Constituição e das leis. Por consequência, a aparente impunidade ao descumprimento das

leis fortalece o sentimento do povo de que não há uma obrigatoriedade no cumprimento da lei. Ainda

mais grave, é o ridículo sentimento de que aquele que cumpre as leis estritamente é um tolo. Isso

porque a busca histórica e social por direitos afastou do povo o senso de dever. Enraizou-se na

população a ideia de que o cumprimento da norma só se faz necessária para evitar a punição, sem

qualquer preocupação com o objeto que a lei pretende proteger. Mantendo-se na legislação de trânsito,

não há exemplo mais claro desta ideia de simplesmente evitar a punição, do que a reação dos

condutores perante os radares fiscalizadores de velocidade. Por certo, as limitações de velocidade

visão a proteção da vida no trânsito, não se olvide que um veículo conduzido de forma imprudente se

torna uma arma fatal. Na prática, o cidadão conduz seu veículo em velocidade acima do limite, apenas

reduzindo ao passar pelos radares, ao nítido exemplo do cumprimento da norma simplesmente para

evitar a punição.

Esse comportamento do brasileiro é resultado dos mais variados males sociais. Pode-

se compreender a falta do rigor da lei brasileira por um conceito a muito mencionado em frase

atribuída a Charles de Montesquieu: “Leis inúteis enfraquecem as leis necessárias”. Tal

fenômeno já foi citado, pois são vários os exemplos de leis que, por falta de fiscalização e

imposição do Estado, acabam por ser descumpridas pelo povo, até caírem em esquecimento.

Não se ignora que sequer nossa Constituição pode ser aplicada à vida do cidadão. Lê-se no

artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República Federativa do Brasil uma grande piada

legislativa, quase uma ofensa ao trabalhador. Tal norma rege que o salário mínimo deve ser

fixado de forma a atender necessidades vitais básicas do cidadão e de sua família com

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência

social. Ora, o Decreto n. 8.618/2015 fixou o salário mínimo do ano de 2016 em R$ 880,00
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eficaz? Muitos através de tentativa e erro, outros de suposições e até por boatos e lendas. O

resultado é que cada funcionário possui uma visão diferente e só parcialmente correta sobre o

que é preciso para ser eficaz no trabalho.

O gerenciamento baseado nas competências representa uma mudança cultural em

direção a um maior senso de responsabilidade e autogestão dos funcionários. É também uma

maneira simples de melhorar o desempenho.

O primeiro passo é definir as competências técnicas, conceituais e as interpessoais, dentro de cada

função. É importante salientar que definir competência não é definir tudo aquilo que o funcionário faz,

mas determinar quais capacitações devem ser fomentadas, protegidas ou diminuídas.

Para pensarmos em implantar um modelo de avaliação que toma por base as

competências pessoais é imprescindível que tenhamos consciência da agilidade, mobilidade e

inovação que as organizações precisam para lidar com as mudanças constantes, ameaças e

oportunidades emergentes.

São essas mudanças que levam a própria empresa a rever muitas de suas estratégias

organizacionais e também a levam a pensar em quais são as competências necessárias ou

desejáveis aos profissionais que integram seus quadros no momento presente e também no

futuro. As pessoas e seus conhecimentos e competências passam a ser a base principal da

empresa. Assim, as pessoas deixam de ser “recursos” e passam a ser tratadas como seres

dotados de habilidades, conhecimentos, atitudes, sentimentos, emoções, aspirações, etc.

No modelo de Gestão por Competência a avaliação é apenas uma ferramenta que

auxilia o funcionário a clarear para si mesmo e para a organização, quais as competências que

possui e quais deverão buscar desenvolver ou incrementar. Esse processo deverá sempre estar

alinhado às competências essenciais da própria organização.

A avaliação inicia-se pelo mapeamento, que irá permitir colher dados relativos às

competências necessárias para o bom desempenho das atividades e perfil do funcionário

quanto a estas competências, categorizando-as em três blocos, que são:

a) competências conceituais: conhecimento e domínio de conceitos e teorias que embasam as técnicas;

b) competências técnicas: domínio de métodos e ferramentas específicas para determinada

área de trabalho; e

c) competências interpessoais: permitem que as pessoas se comuniquem e interajam de forma

eficaz. São referentes a atitudes e valores pessoais (CHIAVENATO, 1981, p.39).

No presente estudo, utilizamos o método da escala gráfica por ser o mais divulgado e
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motivação das pessoas e no aumento do nível de competitividade da empresa que valoriza o

potencial de suas equipes.

A premissa básica é a de que o funcionário sabe ou pode aprender – a identificar suas

próprias competências, necessidades, pontos fortes, pontos fracos e metas. Assim, ele é a

pessoa mais capaz de determinar o que é melhor para si. O papel dos superiores e da área de

RH, passa a ser o de ajudar o funcionário a relacionar seu desempenho às necessidades e à

realidade da organização.

Esse novo modelo desperta dúvidas e uma delas é sobre a conceituação do que são

competências. Por ser um termo amplamente utilizado e com diversas conotações, escolhemos

a definição de Leboyer (1997) “Competências são repertórios de comportamentos que algumas

pessoas e/ou organizações dominam, o que as faz destacar de outras em contextos específicos”.

É importante ressaltar que o conceito destaca a excelência, o que torna necessário estabelecer

um processo sistematizado, com metodologias específicas, passível de mensuração e

comparação de performances entre os vários colaboradores de uma instituição, quando se

deseja identificar pessoas dentro do perfil desejado.

A gestão por competências é sistema gerencial que busca impulsionar os funcionários

na competência profissional, acrescentando capacidades e aumentando as já existentes.

Competências são aqui entendidas como as capacidades, os conhecimentos e as características

pessoais que distinguem os profissionais de alto desempenho daqueles de desempenho regular

em determinada função.

O gerenciamento baseado em competências ou Gestão por Competências é uma

ferramenta que identifica as competências essenciais, as habilidades e conhecimentos

determinantes da eficácia profissional e também as lacunas de qualificação do funcionário para

tarefas específicas e fornece recursos para aperfeiçoar suas capacidades. O resultado é um

quadro de funcionários mais talentosos e mais produtivos.

Prahalad (1997) afirma que na maior parte das vezes, é a percepção do gerente sobre o

funcionário que define a competência do mesmo. Se for uma percepção correta é ponto a favor

do funcionário. Na maior parte das vezes, contudo, a percepção do gerente é incompleta. Ou,

então, não compreendida pelos funcionários. Ou, ainda, as percepções dos outros podem ser

diferentes. Isso pode tornar confuso e traiçoeiro o progresso de um funcionário pelo labirinto

do desenvolvimento profissional, que é por si mesmo repleto de obstáculos. Também existem

outras dificuldades, por exemplo, como os funcionários aprendem o que é necessário para ser
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(oitocentos e oitenta reais). Contraposto a norma processual, verifica-se que o primeiro item já

não é atendido, vez que é necessária uma busca exaustiva para se encontrar um aluguel

(moradia) em valor inferior ao salário mínimo.

A corrupção política tem ainda grande influência no demérito das leis. Em uma análise

simplória, o povo não confia em seus governantes. À luz da “Lei do Farol Baixo”, rejeitada de

forma fervorosa pela população, sofreu críticas, em especial, sob o argumento de que seu

objetivo seria o de arrecadação de verbas. De fato, dia a dia são publicadas notícias de

políticos e pessoas envolvidas no meio sobre desvio de verbas, falta de recursos públicos e

precariedade dos órgãos públicos. Assim, uma acusação desta gravidade, de que o Congresso

Nacional aprovaria uma lei com o fim tão medíocre, passa a ser crível para a

população. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou

diretamente, texto constitucional, que também parece inaplicável a sociedade brasileira. Não

são raras as manifestações em redes sociais contra políticos, com o texto “não me representa”.

Infelizmente, vivemos um sistema democrático falho, de quatro anos de críticas e

reclamações, seguidos de uma eleição monótona que elege os mesmos candidatos, mandato

após mandato, apenas barrados pelo limite legal. Essa falta de representação faz com que o

povo cultive um profundo receio pela legislação, fruto do trabalho dos políticos rejeitos,

porém, supreendentemente eleitos.

Conclusão

Resultado destas características sociais do brasileiro é que a lei apenas será cumprida

com a aceitação popular, a lei tem que “pegar”. Ao arrepio de qualquer conceito de lei, norma

ou regra, não há uma imposição pelo Estado, a fiscalização se torna dificultosa e o tempo

apaga a lei da consciência do cidadão e a retira das mãos do Estado. A democracia atingiu a

precariedade, não há consciência popular, não há comprometimento dos representantes, não

há força do Estado, só textos legais imensos, muitos ignorados por completo e poucos

aplicados efetivamente.
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Ela torna possível identificar o grau de contribuição de cada empregado para

organização, os empregados que possuem qualificação superior à requerida pelo cargo, em que

medida os programas de treinamento têm contribuído para a melhoria do desempenho dos

empregados. Fornece também subsídios para definir o perfil requerido dos ocupantes dos

cargos, remuneração e promoção, e para elaboração de planos de ação para desempenhos

Satisfatórios. Por outro lado, favorece o autoconhecimento e o autodesenvolvimento do próprio

empregado.

Podem ser avaliadas competências como: visão estratégica, planejamento,

organização, responsabilidade, acompanhamento, liderança, delegação, tomada de decisão,

solução de problemas, iniciativa, proatividade, criatividade e inovação, orientação a resultados,

autodesenvolvimento, gestão de conflitos, capacidade de negociação, flexibilidade e adaptação

às mudanças, competências interpessoais e trabalho em equipe (CHIAVENATO, 2010 p.39).

Para Chiavenato (1981), a avaliação de desempenho, muitas vezes, pode servir de

base às políticas de promoção das organizações. O processo é efetuado periodicamente,

normalmente com caráter anual, e consiste na análise objetiva do comportado do avaliado no

seu trabalho, e posterior na comunicação dos resultados. Tradicionalmente compete aos

superiores avaliarem os seus subordinados, estando A avaliação sujeita a correções posteriores

para que os resultados finais sejam compatíveis com a política de promoções. A seguir

estaremos apresentando alguns dos métodos tradicionalmente utilizados para avaliar

desempenho.

Para Vroom (1997), o primeiro passo nesta nova abordagem consiste na reformulação

do papel dos funcionários no sistema de avaliação. Eles devem fazer auto avaliação,

identificando não apenas seus pontos fracos, mas seus pontos fortes e seus potenciais. Deixam

de ser objetos passivos e passam a ser agentes ativos da avaliação de seu desempenho.

Os talentos humanos nunca foram tão assediados e valorizados quanto nesta década. As

empresas voltam-se cada vez mais para a identificação da “prata da casa”. Afinal, o que é mais

vantajoso? Investir naqueles que já estão engajados na cultura e nos empreendimentos em

andamento, que têm potencial para ir mais além, ou contratar mais pessoas para ocupar as

funções novas e cargos vagos? É evidente que em algumas ocasiões, injetar “sangue novo”

pode ser tão saudável quanto estratégico para a efetivação de mudanças. Porém, torna-se cada

vez mais comum reconhecer os méritos dos colaboradores que se destacam no dia-a-dia de

trabalho e dar-lhes a oportunidades para ampliar seu campo de desafios. O retorno reflete-se na
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e o sistema técnico. Essas mudanças provocaram o redesenho de tarefas de modo a gerar maior

eficácia do sistema produtivo e adequação entre os sistemas técnico e social (CHIAVENATO,

2010).

O avanço da gestão de pessoas a partir dos anos 1980 se dá pela comunicação, quando a

informação é levada para as massas sociais, que passam a ter conhecimento sobre onde se é

possível receber melhores salários e que tipos de benefícios eles poderiam encontrar em cada

empresa. A insatisfação dos trabalhadores nos seus postos de trabalho provoca o surgimento

das teorias motivacionais, adotadas para a adequação da satisfação do homem dentro do

contexto social e laboral em que se encontra.

Ao avanço da tecnologia sucedeu-se a escassez de empregos, trazendo um impacto na

gestão de pessoas, pois o problema fundamental configurava-se com a simples sobrevivência

econômica. Neste período ocorre não mais o foco do modelo japonês de gestão de produzir

produtos de qualidade a preços baixos, mas sim o foco de círculos de qualidade onde se

prioriza a participação dos recursos humanos como instrumento para a qualidade dos produtos

e o foco no cliente, conhecido como Total Quality Control (CHIAVENATO, 2010, p. 38).

Com o surgimento da internet durante os anos 1990 ocorrem profundas modificações na

gestão de pessoas, relacionadas principalmente com a organização pessoal e profissional dos

trabalhadores. Agora o foco se encontra nas competências do trabalhador onde ele é o

protagonizador de sua competência dentro de suas responsabilidades por sua própria

empregabilidade (CHIAVENATO, 2010, p. 38).

Na atualidade a gestão de pessoas baseadas em competências muda quase que diariamente, o

trabalho depende neste instante de forças cujo comportamento está fora de nosso próprio controle. Para

se firmar neste mundo contemporâneo a gestão de pessoas baseadas em competências passou por

diversas fases de amadurecimento, desta forma faz se necessárias maiores reflexões a respeito de como

a gestão de competência é realizada no ambiente de trabalho.

2 Tendência contemporânea: a avaliação por competências

Em muitas organizações a avaliação de desempenho é tratada como um

procedimento de grande importância na gestão de recursos humanos. Muitos gestores vêem na

avaliação de desempenho um conjunto de vantagens proveitosas para a melhoria da

produtividade, sendo um meio para desenvolver os recursos humanos da organização.
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ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS DE MARKETING

EDNA APARECIDA ESTOQUE CARIZIO1

LUCIANA MAGALHÃES DE RESENDE UZAE2

VANDA MARQUES BURJAILI ROMEIRO3

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi detectar as estratégias competitivas de marketing que as micro e
pequenas empresas adotam para permanecer vivas no mundo globalizado e cada vez mais
exigente. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Na pesquisa
de campo, de caráter quantitativo, identificou-se que as empresas apresentaram pouco conhecimento
em relação à importância da adoção de estratégias mercadológicas para serem competitivas.

Palavras-chave: Estratégias. Competitividade. Marketing.

Introdução

A transição entre os séculos XX e XXI provocou grandes mudanças no mercado

competitivo devido à redução dos custos dos meios de comunicação e transporte que,

consequentemente, alavancaram a globalização.

Com a praticidade em adquirir e transferir informações percebe-se que o mercado se

encontra bastante competitivo, fazendo com que as empresas procurem meios de

diferenciação. Diversas estratégias são traçadas, pois alcançar a competitividade torna-se um

desafio a ser superado, quem não se diferencia será devorado pelo mercado (MÁRCIA, 2015).

Seguindo o mesmo sentido, o perfil do consumidor tornou-se mais exigente, a preferência é por

empresas capazes de satisfazer suas necessidades e desejos, com produtos e serviços de qualidade.

1 Docente da Escola Técnica Idio Zucchi, MBA em Gestão de pessoas.
2 Docente da Escola Técnica Idio Zucchi. MBA em Contabilidade, auditoria e planejamento tributário –
FUNDACE- USP/RB
3 Docente da Escola Técnica Idio Zucchi, mestre em engenharia de produção pela Escola de Engenharia da
Universidade de São Paulo - USP, campus de São Carlos.
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Em meio a tantas circunstâncias, as micros e pequenas empresas enfrentam dificuldades

para sobreviver no mercado, fato esse comprovado através de pesquisa realizada pelo

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2011), que mostra

que 71,9% dessas empresas fecham as portas até o segundo ano de existência.

Para reverter esse quadro, as empresas devem aumentar sua vantagem competitiva através de

estratégias de marketing, apostando em pesquisas de mercado, na qualidade de seus produtos e

agregando preços acessíveis ao público que desejam alcançar. A estratégia é uma força poderosa

na determinação dos resultados competitivos (PORTER, 1999).

Além disso, é importante monitorar a concorrência para manter-se na liderança domercado.

Diante do exposto a investigação deste trabalho é identificar quais são as estratégias de marketing que as

micros e pequenas empresas podem desenvolver diante da competitividade nomercado.

Com o aumento da competitividade e a sociedade sob influência da informação e do

conhecimento, entre outros fatores que estão desafiando e transformando as empresas, a

informação tornou-se essencial para monitorar os concorrentes e detectar as vantagens

competitivas que poderão levar a empresa ao sucesso.

O grande desafio é manter-se neste mercado competitivo e globalizado, visto que, para

a empresa apresentar resultados econômicos satisfatórios, a estratégia adotada deve passar por

uma análise cuidadosa antes de ser posta em prática.

Aspectos como a falta de estrutura e planejamento, baixo investimento em inovação, falta

de conhecimento sobre os concorrentes e o descontrole na qualidade de seus produtos e serviços

não são priorizados, apesar de serem de extrema necessidade à vitalidade da empresa, pois o

consumidor busca a todo momento satisfazer suas necessidades, desejos e anseio pela qualidade.

O objetivo geral é detectar as estratégias de marketing que as micros e pequenas

empresas podem adotar e apresentar resultados obtidos. Os objetivos específicos são:

apresentar a importância da competitividade no mercado atual; direcionar o caminho para

ganhar vantagem competitividade; definir o mercado consumidor, concorrente e fornecedor;

identificar estratégias de marketing que devem ser utilizadas nas micro e pequenas empresas.

O trabalho foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas em livros, artigos de

revista e documentos eletrônicos. Para exemplificar o conteúdo foi realizada pesquisa de

campo, de caráter quantitativo, com micro e pequenas empresas, com o objetivo de buscar a

resposta à problemática proposta neste trabalho.
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Nesta fase da evolução do sistema de trabalho surge a psicometria que realiza os primeiros

testes psicológicos tentando ajustar o “homem à sua função” (CHIAVENATO, 2010, p. 36).

Avançando na evolução do sistema de trabalho temos no final da primeira Guerra

Mundial um período pós-conflito, quando fábricas inteiras não tinham que produzir, pois toda a

sua produção fora destinada a materiais estritamente bélicos, além da escassez mundial de

matéria prima para voltar à produção realizada antes da guerra. Dentro deste contexto os

trabalhadores se unem aproveitando a “desorganização” industrial e a escassez de homens para

o trabalho e formam os primeiros sindicatos (CHIAVENATO, 2010, p. 37).

Inicia nesta época a reconstrução das indústrias que continuam dentro de um modelo de

administração científica (o termo adotado por Taylor como o homem maquina) tendo

resultados não muito prósperos. Para tentar reverter este quadro tem-se o avanço dos estudos

sociológicos dentro das organizações apontando os conflitos entre uma organização formal

concretamente e visivelmente manifesta e do outro lado uma organização informal totalmente

tolhida em suas manifestações humanas e sociais dentro do ambiente de trabalho

(CHIAVENATO, 2010).

Desta relação nasce a Escola das Relações Humanas que enaltece o modelo do “homem

emocional”, sendo reconhecido não apenas como um ser isolado, mas também como

pertencente a um grupo e continuamente utilizando suas competências sociais.

Para melhor ajustar a máquina ao homem e que suas competências fossem integradas

em benefício da produção de capital nasce a ergonomia e o modelo “homem-máquina”, de

modo a diminuir a ocorrência de doenças crônicas, dores e fadigas que se originavam no

desempenho laboral (CHERNS, 1982).

Com o avanço da industrialização por volta dos anos de 1940 correm mudanças mais

frequentes no mercado econômico, principalmente a economia sem fronteiras, quando muitas

organizações passam a se internacionalizar. Muitas empresas organizam sistemas abertos para

a gestão de pessoas, e passam a utilizar procedimentos baseados em formulários, como para

recrutamento e seleção de pessoas, treinamentos e análises de cargo (CHIAVENATO, 2010).

Com o aparecimento do computador por volta dos anos de 1950 a gestão de pessoas

sofreu novas modificações, como a disfunção entre a organização e a tecnologia (computador)

que demonstra as diferenças entre o mundo mecânico e o mundo social. Baseada nesta

dissonância surgiu uma nova abordagem cientifica chamada de sociotécnica, com raízes nos

estudos do Instituto Tavistock de Londres, que dava ênfase nas relações entre o sistema social
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Os detentores de maiores posses começaram a observar este fenômeno e tiveram a

ideia, então, de armazenar matéria prima para, durante os períodos de escassez, oferecer aos

artesãos que fabricassem produtos para eles trabalhando como empregados. Assim, os artesãos

deixaram de produzir e comercializar seus próprios produtos, passando a depender daqueles

que tinham condições de guardar grandes quantidades de matéria prima, tornando-se

assalariados.

A escassez de matéria prima levou o homem do campo a praticar o êxodo das

propriedades rurais para os grandes centros urbanos onde se o estabeleciam as primeiras

indústrias. Durante quase meio século o maior problema encontrado por estas primeiras

empresas foi a falta de preparo do homem para as atividades industriais, pois estava ligado

anteriormente ao cultivo da terra só realizavam atividades manufatureiras básicas

(CHIAVENATO, 2010, p. 36).

Com a expansão do setor industrial e o aumento populacional das grandes cidades

aumentou a pressão por maior produção de produtos industriais. Desta forma, as indústrias

passaram a adquirir maior poder econômico e, posteriormente maior poder político, pois

tiveram um alto acúmulo de capital, possível através das exorbitantes jornadas de trabalho a

que eram submetidos os trabalhadores, que giravam entre 18 e 22 horas diárias

(CHIAVENATO, 2010, p. 35).

A excessiva carga horária de trabalho estava aliada às péssimas condições de

salubridade, gerando fadiga constante e inúmeras doenças. A falta de saúde do trabalhador

começa a chamar a atenção, além do elevado número de invalidez permanente e de óbitos entre

os trabalhadores destas fabricas, gerando queda na produtividade e outros custos, levando os

dirigentes empresariais a buscar outros conhecimentos, como na gerência científica, em franco

desenvolvimento, como o treinamento de pessoal, a otimização do desenho do ambiente de

trabalho e a programação de tarefas.

Com o avanço da industrialização ocorreu a troca dos motores a vapor para energia

eletromecânica, que, inicialmente provocou uma inconsistência oscilatória de produção devido

à constante quebra de maquinário, além da falta de peças e falta de experiência dos

empregados.

Para sanar estes problemas fez-se necessário uma transformação na estrutura

ocupacional. As empresas passaram a contratar cada vez mais trabalhadores especializados nas

máquinas assim como para sua manutenção, cuja mão-de-obra não era fácil de ser encontrada.
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1 Conceito de estratégia, competitividade e marketing

Estratégia é um plano de ação criado para atingir determinados objetivos,

isso permite que a empresa use com sabedoria os seus investimentos e aumente os

lucros. A empresa que faz o planejamento de suas estratégias cria condições para

decidir rapidamente, diante de oportunidades e ameaças. Além disso, otimiza as

vantagens competitivas em relação aos concorrentes (WATANABE, 2008).

Entende-se por competitividade a capacidade da organização em atingir seus objetivos

e cumprir as metas com mais eficiência do que seus concorrentes. Também está ligada a esse

conceito a capacidade de satisfazer os clientes dos quais a organização se propôs a servir,

tendo em vista suas necessidades e seus desejos.

O diferencial que uma organização possui em relação aos seus concorrentes denomina-se

vantagem competitiva. Esse conceito foi desenvolvido por Porter (1999), ao estabelecer que esse

sucesso competitivo está diretamente relacionado à escolha da estratégia pela organização.

A vantagem competitiva deve ocorrer durante a construção do planejamento estratégico, a

empresa define o caminho a ser traçado, orientando suas competências perante as ameaças e

oportunidades para que possa criar valor a seus clientes potenciais.

Além disso, as empresas devem analisar o comportamento do consumidor e as

estratégias dos concorrentes para criar produtos que realmente tragam para a empresa uma

vantagem competitiva forte, que consiga manter seu espaço no mercado.

Marketing é todo conjunto de ações que você deve implantar na sua empresa para

estimular o consumidor a adquirir o seu produto ou serviço, significa administrar a empresa

orientada para o cliente para satisfazer as necessidades e os desejos desses clientes. Ações que

visam conquistar e manter os clientes (WATANABE, 2008).

1.1 Estratégia de marketing nas micro e pequenas empresas

Para definir a estratégia que seja eficaz à divulgação dos produtos e serviços da empresa,

esta deve fazer análise de mercado, definindo as ameaças e oportunidades, e análise interna para
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definir as forças e fraquezas. As variáveis que envolvem os produtos e serviços da empresa devem

ser monitoradas para que o sucesso seja garantido.

A análise SWOT é uma ferramenta que proporciona ao gestor ou até mesmo ao

pequeno empresário, informações de como está sua empresa perante seus concorrentes

fazendo assim que conheça e estude o seu comportamento. Na concepção de Oliveira (2007,

p. 37) define a análise SWOT da seguinte forma:

1. Ponto forte é a diferenciação conseguida pela empresa – variável controlável – que lhe

proporciona uma vantagem operacional no ambiente empresarial (onde estão os assuntos não

controláveis pela empresa).

2. Ponto Fraco é a situação inadequada da empresa – variável controlável – que lhe

proporciona uma desvantagem operacional no ambiente empresarial.

3. Oportunidade é a força ambiental incontrolável pela empresa, que pode favorecer sua ação

estratégica, desde que conhecida e aproveitada, satisfatoriamente, enquanto perdura.

4. Ameaça é a força ambiental incontrolável pela empresa, que cria obstáculos à sua ação

estratégica, mas que poderá ou não ser evitada, desde que reconhecida em tempo hábil.

1.1.1 Análise demercado

As empresas devem adotar análise de mercado para se solidificar no meio de atuação. No

passado as empresas lançavam produtos no mercado voltados para lucros e rentabilidade, com o

aumento da concorrência passaram a adaptar seus produtos às necessidades e desejos dos clientes.

Devido às exigências do consumidor, sanar necessidades e desejos tornou-se obrigatório às empresas se

posicionaremnomercado, pois seu papel é surpreender o cliente, lhe oferecendo algo amais.

Desse modo, para garantir que seus clientes se surpreendam, o foco das empresas foi se

transformando, passaram a direcionar seus produtos a clientes específicos, definindo seu público alvo.

Público alvo é o conjunto de pessoas que a empresa determina como seus principais

clientes. Todas as decisões e ações são direcionadas a esse público que deve ser definido com o

máximo de detalhes, como: preferências, faixa etária, classe social, comportamento, região etc.

Mercado concorrente são as demais empresas do mesmo segmento que atuam no mercado

com os mesmos produtos ou serviços. Com a entrada de novos concorrentes é necessário

identificar nessas empresas suas forças e fraquezas para planejar ações futuras; analisar a

diferenciação de seus produtos, e as estratégias que poderão usar para desafiar outra empresa.
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para a organização e valor social para o indivíduo, para estimular e tentar garantir os

desempenhos considerados adequados e desejáveis às suas realidades. Contudo, entre o

desempenho real e o desempenho esperado pode ocorrer um hiato, que é muitas vezes

designado como discrepância de desempenho. Para sanar essa situação é comum vermos as

organizações delinearem diversas atividades e implantarem conceitos e metodologias que nem

sempre atendem suas próprias necessidades.

A Avaliação de Desempenho foi originalmente estruturada para mensurar o

desempenho e o potencial do funcionário, tratando-se de uma avaliação sistemática, feita pelos

supervisores ou outros hierarquicamente superiores familiarizados com as rotinas e demandas

do trabalho. Ela é tradicionalmente definida como o processo que busca mensurar

objetivamente o desempenho e fornecer aos colaboradores informações sobre a própria

atuação, de forma que possam aperfeiçoá-la sem diminuir sua independência e motivação para

a realização do trabalho. O desempenho reflete no sucesso da própria organização e talvez por

isso seja a característica mais óbvia a ser medida (CHIAVENATO, 1981).

Avaliação de pessoal é a apreciação sistemática de um subordinado segundo um

trabalho feito, suas aptidões e outras qualidades necessárias à boa execução de seu trabalho;

está ligada, frequentemente, mas não necessariamente, às vantagens financeiras a titulo de

encorajamento.

Chiavenato (1981) descreve que a Avaliação de Desempenho é uma sistemática

apreciação de desempenho do indivíduo no cargo e de seu potencial de desenvolvimento.

1 A valorização do trabalho do homem: da revolução industrial à contemporaneidade

Desde os tempos mais remotos até o início do século XVIII o trabalho era algo

artesanal e produzido sob demanda exclusiva com a prática da troca como movimentação

financeira predominante. A figura do homem trabalhador era o artesão que tinha as

competências para desenvolver seus produtos manufaturados em troca de nutrimentos básicos

para sua sobrevivência (CHIAVENATO, 2010, p. 34).

Na Inglaterra, início do século XVIII há um crescimento populacional extremamente

veloz e com este cresce a demanda por produtos manufaturados. Porém, a produção da matéria

prima, como lã e algodão, é insuficiente para atender às necessidades.
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GESTÃO DE COMPETÊNCIA: AVANÇOS E DESAFIOS

VAGNER CORRÊA NETTO1

RESUMO

A motivação para o presente trabalho nasceu em discussão com alunos do Curso Técnico em
Administração. Nosso objetivo é analisar a gestão de competência na percepção do empregado.
Realizamos uma pesquisa exploratória, cujos sujeitos foram alunos do Curso Técnico em
Administração Módulo dois na Etec/Bebedouro ano 2012, que estivessem empregados em
empresas que realizam avaliação de Gestão de competência. Aplicamos formulários com
questões fechadas para 15 alunos. Os resultados apresentaram que, enquanto empregados os
alunos gostam de participar da avaliação. No entanto, em geral, não recebem a devolutiva dos
resultados, gerando insatisfação e insegurança. A avaliação de competência é um instrumento
importante para a gestão organizacional, mas deve oferecer o feedback para o empregado sobre
seu resultado.

Palavras-chave: Avaliação. Feedback. Satisfação

Introdução

A avaliação por competência geralmente utilizada pelas organizações, permite que seus

colaboradores desenvolvam habilidades, atitudes e conhecimentos para atingir as competências

organizacionais desejadas. Também é utilizada para obter melhoria do clima organizacional, do

trabalho em equipe, descobrir novos talentos, ou para atender outras necessidades que se

apresentem em determinado momento.

As organizações buscam atrair e selecionar colaboradores que compartilham de seus

valores e crenças e utilizam sistemas de reconhecimento de forma a agregar valor econômico

1 Graduado em Economia, licenciado em matemática, pós-graduado em Gestão de Pessoas, professor do Centro
Paula Souza em Bebedouro/SP, em cursos na área de gestão. E-mail: vcorreanetto@gmail.com
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O mercado fornecedor é aquele que fornece os materiais e equipamentos necessários

para que o negócio permaneça em funcionamento.

Para identificar os fatores que afetam a competitividade, o modelo das cinco forças de Porter é

essencial, uma das forças está dentro da própria empresa enquanto as outras são externas.

Rivalidade entre concorrentes é considerada a força mais significativa, é necessário

considerar a atividade e agressividade dos concorrentes diretos, ou seja, aqueles que vendem

um mesmo produto num mesmo mercado que a organização em questão.

Além de monitorar os concorrentes, novos entrantes dependem das barreiras existentes

contra eles. Estas barreiras são os fatores que impedem o aparecimento de novas empresas

competem no mesmo ramo de atividade.

O poder de barganha dos compradores é uma força competitiva, o poder é em relação

à decisão dos compradores sobre os atributos que o produto possui. Dessa forma, essa força é

observada quando as compras do ramo são de grande volume, quando são padronizados etc.

Fornecedores têm poder de barganha quando no ramo de atividade há poucas empresas e os

produtos são diferenciados e exclusivos. Tais produtos não são os mesmos oferecidos pela organização,

mas atendem àmesma necessidade e isso os torna ameaça pelos fatores agregados que possuem.

1.2 Os quatro p’s de marketing

Os 4 p’s, produto, preço, praça e promoção, são variáveis controláveis que orientam e

determinam o sucesso ou o fracasso de um produto ou serviço no mercado.

- Produto: tem características como marca, qualidade, tamanho, design, slogan, serviços e tem

a finalidade de ser vendido no mercado para atender necessidades e desejos dos clientes.

- Preço: na determinação devem-se levar em conta os gastos de fabricação e sua depreciação; quando

se trata de concorrência, o preço competitivo tem que se adaptar aos preços do mercado. Tratando-se

do consumidor, o preço é definido como caro ou barato pelo grau de interesse e satisfação.

- Praça: é o canal que liga o produto ou serviço ao cliente de maneira eficiente e no prazo, envolve o

compromisso e comprometimento da organização; também é designado como praça e ponto-de-venda.

- Promoção: está ligada aos elementos promocionais que divulgam o produto ou serviço ao

público–alvo, como propaganda, publicidade, equipes de venda, promoção de vendas etc.
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3 Resultados obtidos

A pesquisa de campo foi realizada com 25 pequenas empresas em diversos ramos de

atividades, na cidade de Bebedouro/SP e região.

Analisando os dados verifica-se no gráfico 1 que 60% as empresas têm ações para se

manterem competitivas no mercado de atuação; 40% das ações realizadas são em função da

fidelização do cliente e 28% têm o objetivo de compreender e conhecer os seus clientes.

28%

8%8%
8%8%

40%

16%

Ações realizadas
Compreendo meu público alvo

Me mantenho atualizado sobre o mercado
consumidor
Conheço minha concorrência

Cultivo a lealdade do cliente

Gráfico 1- Sobre as ações realizadas de competitividade.
Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelos autores em outubro/2015

Verifica-se no gráfico 2 que para 72% da amostra o marketing traz resultados para a

empresa. O gráfico 3 mostra que somente 12% têm conhecimento sobre os 4p’s do marketing.

72%

28%

Resultados visíveis do Marketing

Sim

Não

Gráfico 2 - Sobre as ações realizadas de competitividade.

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelos autores em outubro/2015
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ser perfeitamente controlados via App (aplicativo) por meio de um Smartphone, ou controlar

e customizar os movimentos do robô por meio de software instalado em computador. Seu

corpo tem um design preciso com articulações 16 servo que lhe permitem realizar várias

ações complexas e simular movimentos humanos, tornando os seus movimentos ainda mais

realistas. Além de ser possível controlado utilizando a tecnologia Bluetooth integrado, onde é

possível controlar a partir de qualquer dispositivo móvel que opera em plataforma Windows,

iOS ou Android. O software de edição é intuitivo e permite personalizar e controlar as ações

das 1S alfa, inclusive realizar a reprodução de música. O aplicativo móvel permite a

personalização e funcionalidades adicionais, incluindo nomear ações, adicionando imagens e

vídeos, e muito mais. Ele vem equipado com uma bateria recarregável que proporciona vida

útil da bateria melhorada. Quando estiver totalmente carregada, o Alpha 1S podem se mover

continuamente por até uma hora. O mais importante para jovens especialistas em robótica, é o

fato de ser seguro e forte. Onde, os materiais utilizados são à prova de choque, o que significa

que é seguro para uso por jovens amadores e iniciantes.
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Ográfico 4 aponta que 80%das empresas tem conhecimento sobre quem é o seu público alvo.No

entanto, conforme a gráfico 5 conclui que 60%dos entrevistados não realizampesquisas demercado.
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ser perfeitamente controlados via App (aplicativo) por meio de um Smartphone, ou controlar

e customizar os movimentos do robô por meio de software instalado em computador. Seu

corpo tem um design preciso com articulações 16 servo que lhe permitem realizar várias

ações complexas e simular movimentos humanos, tornando os seus movimentos ainda mais

realistas. Além de ser possível controlado utilizando a tecnologia Bluetooth integrado, onde é

possível controlar a partir de qualquer dispositivo móvel que opera em plataforma Windows,

iOS ou Android. O software de edição é intuitivo e permite personalizar e controlar as ações

das 1S alfa, inclusive realizar a reprodução de música. O aplicativo móvel permite a

personalização e funcionalidades adicionais, incluindo nomear ações, adicionando imagens e

vídeos, e muito mais. Ele vem equipado com uma bateria recarregável que proporciona vida

útil da bateria melhorada. Quando estiver totalmente carregada, o Alpha 1S podem se mover

continuamente por até uma hora. O mais importante para jovens especialistas em robótica, é o

fato de ser seguro e forte. Onde, os materiais utilizados são à prova de choque, o que significa

que é seguro para uso por jovens amadores e iniciantes.
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Ográfico 4 aponta que 80%das empresas tem conhecimento sobre quem é o seu público alvo.No

entanto, conforme a gráfico 5 conclui que 60%dos entrevistados não realizampesquisas demercado.
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O gráfico 6 mostra que apenas 24% das empresas monitoram a concorrência para que

possam desenvolver estratégias visando a competitividade. Conforme o gráfico 7, verifica-se

que para 29% dos entrevistados o diferencial se concentra na qualidade de suas mercadorias.
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Figura 3 - Software e Aplicativo de Controle

Fonte: UBTECH, 2016

O robô humanoide Alpha 1s, pode ser facilmente controlados pelo aplicativo que prove um

software de edição em 3D (figura 3), permitindo realizar ações visuais com uma interface simples e

fácil de operar, onde a sua utilização não requer conhecimentos prévios ou técnicos na utilização.

Onde, por meio do terminal é possível controlar o robô de forma simples e fácil. Conta com

articulações, que podem mover-se com alta precisão, permitindo a executar de várias ações de alta

complexidade com facilidade e chegar a uma simulação humana, onde o aluno pode explorar

inúmeras possibilidades interativamente. Sobretudo, e seguro e conta com forte proteção e materiais

resistentes, sendo apropriado para alunos de diversas faixas etárias.

Conclusão

Logo, o robô humanoide Alpha 1scombina tecnologia com grande potencial para o

desenvolvimento de uma ampla gama de aplicações interativas e que podem ser aplicadas em

sala de aula como ferramenta de apoio a aprendizagem interativa e lúdica, explorando a

criatividade e raciocínio lógicos dos alunos. Uma vez que, está é uma potencial ferramenta

que fomenta o entretenimento, educação, pesquisa e mídia. Levando em consideração, o fato

de ser altamente adaptável, permitindo professor e aluno simular e realizar várias ações

programáveis. Contando com um software de edição de movimentos visuais 3D, que podem

36

diferentes áreas, tais como entretenimento, educação, casa, comércio e mídia (UBTECH,

2016). Veja na figura 2 os principais recursos disponíveis.

Figura 2 - Principais funções do robô humanoide Alpha 1s

Fonte: UBTECH, 2016

O robô humanoide Alpha 1s é compatível com as plataformas iOSe Android, pois

prove um aplicativo flexível que permite controlar o robô e realizar a programação

posicionando manualmente seus servos de alta precisão. Também é possível, controlar o

Alpha 1 pelo computador vi software, na qual permite salvar sequencias de movimentos

programadas.

21

Considerações finais

Esse trabalho teve o intuito de informar as micros e pequenas empresas da importância

da vantagem competitiva a partir de estratégias de marketing, visto que o mundo globalizado

favoreceu para o comportamento competitivo do mercado atual.

Contudo, ao realizar a pesquisa de campo com as empresas de Bebedouro e região,

observou-se a desinformação presente, realizam ações competitivas cultivando a lealdade do

público-alvo sem ao menos traçar estratégias para que se obtenham resultados satisfatórios.

Outro fator detectado é a falta de importância que as micros e pequenas empresas dão

aos concorrentes. Um percentual pouco significativo faz pesquisa de mercado e desconhecem

as ações que os concorrentes implementam para permanecer vivos no mercado.

Conclui-se que poucas as empresas estão preparadas para enfrentar a competitividade nomercado, já

que iniciam seu negócio sem planejamento e sem estratégias, apostando apenas na ideologia de conquistar e

satisfazer os clientes investindo na qualidade e agregando o menor preço possível aos produtos e serviços que

oferecem. Hoje esses atributos são fundamentais, quase que obrigatórios e o grande desafio é surpreender os

clientes, fazendo com que eles sejam atraídos pela necessidade e sensação de prazer e credibilidade que esses

produtos irão transmitir.Nadamelhorqueomarketingparaalcançaressavantagemcompetitiva.
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fácil de operar, onde a sua utilização não requer conhecimentos prévios ou técnicos na utilização.

Onde, por meio do terminal é possível controlar o robô de forma simples e fácil. Conta com

articulações, que podem mover-se com alta precisão, permitindo a executar de várias ações de alta

complexidade com facilidade e chegar a uma simulação humana, onde o aluno pode explorar

inúmeras possibilidades interativamente. Sobretudo, e seguro e conta com forte proteção e materiais

resistentes, sendo apropriado para alunos de diversas faixas etárias.

Conclusão

Logo, o robô humanoide Alpha 1scombina tecnologia com grande potencial para o

desenvolvimento de uma ampla gama de aplicações interativas e que podem ser aplicadas em

sala de aula como ferramenta de apoio a aprendizagem interativa e lúdica, explorando a

criatividade e raciocínio lógicos dos alunos. Uma vez que, está é uma potencial ferramenta

que fomenta o entretenimento, educação, pesquisa e mídia. Levando em consideração, o fato

de ser altamente adaptável, permitindo professor e aluno simular e realizar várias ações

programáveis. Contando com um software de edição de movimentos visuais 3D, que podem
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Vygotsky (1998) define que a aprendizagem é baseada principalmente no

relacionamento das pessoas e caracteriza mudança de comportamento, pois desenvolve

habilidades. No nosso caso, essas habilidades são desenvolvidas a partir da interação com os

protótipos robóticos e a mediação do professor.

Portanto, apresenta-se neste trabalho o robô humanoide Alpha 1s. Que é uma ferramenta

com grande potencial de desenvolvimento interativo com juntas e servo de alta precisão.

1 O robô humanoide alpha 1s

O Alpha 1S, possui servos capazes de realizar vários movimentos complexos, por

exemplo, flexões, rolo frente, para trás, mãos para cima, caminhar, etc. A característica mais

proeminente é que ele pode executar “tai chi”, “hip hop” e outros movimentos complexos.

Sensores incluem três eixos de giroscópio e sensores infravermelhos, usados para detectar o

estado de equilíbrio.

Figura 1 - Detalhes do Alpha 1S

Fonte: Solvelight Robotics, 2016

Para tanto, conta com um software, que dispõe de visualizações 3D para controlar os

movimentos do robô via aplicativo. Além do mais, o Alpha 1s possui aplicações para
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Segundo Kenski, pode-se perceber que recursos tecnológicos estão presentes nos

diversos ambientes sociais, inclusive no contexto escolar. Logo, educação e tecnologia

tornaram indissociáveis (KENSKI, 2007). Os recursos tecnológicos potencializam o ensino

por meio de uma abordagem atrativa, criativa e interativa (BELLONI, 2009). Portanto, dentre

tais tecnologias, é notório a expansão da robótica no cotidiano, como por exemplo, na

automação residencial, na indústria e em equipamentos cirúrgicos de precisão em hospitais.

Para Cesar e Bonilla (2007), robótica é a ciência dos sistemas que interagem com o mundo

real com ou sem intervenção humana. Piaget (1976) diz que, uma das chaves principais do

desenvolvimento é a ação do sujeito sobre o mundo e o modo pelo qual isto se converte num

processo de construção interna. Além do mais, o campo da robótica propõe a

interdisciplinaridade, sendo grande alinhada no processo de ensino e aprendizagem. Pois,

estão envolvidos conhecimentos acerca da microeletrônica (peças eletrônicas do robô),

engenharia mecânica (projeto de peças mecânicas do robô), física cinemática (movimento do

robô), matemática (operações quantitativas), inteligência artificial (operação com

proposições), e outras ciências.

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua

individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas causas ou

fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a

constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de significados e registro

sistemático dos resultados. (BRASIL, 1999, P.89)

Construindo o conhecimento voltado para a inter-relação entre as disciplinas e os

conteúdos destas, chegamos à interrelação e conexão entre os conhecimentos de forma

consciente. O robô, nesse sentido, é utilizado como elemento que auxilia no processo ensino-

aprendizagem desde o ensino fundamental. Dentre as muitas vantagens pedagógicas do uso da

robótica educativa, Zilli (2004), defende que a robótica educacional pode desenvolver as

seguintes competências: raciocínio lógico, habilidades manuais e estéticas, relações

interpessoais e intrapessoais, integração de conceitos aprendidos em diversas áreas do

conhecimento para o desenvolvimento de projetos, investigação e compreensão, representação

e comunicação, trabalho com pesquisa, resolução de problemas por meio de erros e acertos,

aplicação das teorias formuladas a atividades concretas, utilização da criatividade em

diferentes situações, e capacidade crítica.
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GESTÃO FAMILIAR: EXPECTATIVAS E DESAFIOS SOB A ÓTICA DE
DIRIGENTES E SUCESSORES

VANDA MARQUES BURJAILI ROMEIRO1

RESUMO

O trabalho investigou os pontos fortes e fracos e os desafios nas empresas familiares. Na pesquisa
bibliográfica foram consultadas obras de autores renomados sobre o tema. A pesquisa de campo, de
caráter qualitativo, foi desenvolvida através da aplicação de entrevistas, com uso de questionário
estruturado. Como desafios identificaram-se a letargia em procurar soluções de convivência pacífica
entre os negócios e a família; que a longevidade das empresas familiares é determinada pelo
conhecimento e aplicação de técnicas por parte de seus administradores. O ponto forte é o grande
interesse que todos os sucessores demonstraram em dar continuidade aos negócios da família. Os
pontos fracos são a falta de programação para o processo sucessório, considerada também um
desafio, e o envolvimento emocional nas relações de trabalho.

Palavras-chave: Sucessão. Empresa. Família.

Introdução

Empresas familiares surgem com ideias e investimentos próprios, requerem dedicação ao

trabalho e visão de oportunidades, envolvendo parentes e sociedade entre familiares. Devido ao

grande número destas empresas no mercado brasileiro e mundial, pesquisas sobre essas

organizações vêm crescendo, mostrando que muitas não têm estratégias definidas para o processo

de sucessão, podendo gerar mal-estar na empresa e na vida dos familiares. Antes desse processo, a

simples inclusão de novos membros da família pode ultrapassar a barreira do profissional para o

pessoal. Por situações como essas, pesquisas mostram que apenas uma parte dessas empresas chega

à segunda geração e a minoria atinge a terceira. Em contrapartida, se existe comprometimento,

respeito à hierarquia, transparência dos administradores, união na tomada de decisões, entre outros

fatores considerados na empresa familiar ela pode manter-se rentável e sólida por gerações. Há

vários motivos que preocupam seus administradores, tornando-se um grande desafio para eles as

manterem vivas e rentáveis por anos até que seja escolhido o próximo sucessor.

6 Docente da Escola Técnica Idio Zucchi, mestre em engenharia de produção pela Escola de Engenharia da
Universidade de São Paulo - USP, campus de São Carlos.
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Mediante o exposto o problema da pesquisa proposta por este trabalho e seu objetivo geral se

remete a investigação sobre as vantagens, desvantagens e desafios enfrentados pela empresa familiar.

Na pesquisa bibliográfica foram consultadas obras de autores renomados sobre o tema. A pesquisa de

campo,decaráterqualitativo, foidesenvolvidacomaplicaçãodeentrevistaseusodequestionárioestruturado.

2 Contexto das empresas familiares

Apesar do considerável aumento no número de pesquisas, ainda existem muitas

definições diferentes para empresas familiares, dificultando assim que se chegue a um

consenso sobre o que é uma empresa familiar (MARTINS et al, 2008,).

Ricca (1998) entende que empresa familiar é aquela em que a família controla o negócio há pelo

menos duas gerações.

Segundo Bernhoeft (1987) a empresa familiar é muito mais do que o grau de parentesco

envolvido, os pontos que a caracterizam são:

− Forte valorização da confiança mútua, independente de vínculos familiares;

− Laços afetivos fortes influenciando comportamentos, relacionamentos e decisões da organização;

− Valorização da antiguidade como atributo que supera a exigência de eficácia ou competência;

− Exigência de dedicação: não ter horário para sair, levar trabalho para casa, etc;

− Postura de austeridade, seja na forma de vestir, seja na administração dos gastos;

− Expectativa de alta fidelidade: não ter outra atividade não relacionada com a vida da empresa;

− Dificuldades na separação entre o que é emocional e racional, tendendo mais para o emocional;

− Jogos de poder, onde mais vale a habilidade política do que a capacidade administrativa.

2.1 Contexto das empresas familiares no Brasil

Para o SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2005),

o Brasil tem de seis a oito milhões de empresas, 90% são familiares, o perfil dessas empresas

é muito diverso: padaria, tinturaria, grandes corporações como Votorantin e Pão de Açúcar,

entre outras; somam dois milhões de empregos diretos no país, com participação no Produto

Interno Bruto (PIB) de 12% do segmento agrobusiness, 34% da indústria e 54% serviços.

Pesquisa da Pricewaterhouse Coopers Brasil (2010), sobre empresas familiares no Brasil,
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A ROBÓTICA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM: UTILIZANDO O ROBÔ

HUMANOIDE ALPHA 1S

RODRIGO GONÇALVES SANTANA1

RESUMO

Vivemos a era da tecnologia, onde a atual geração nasce imersa a infinidades de dispositivos
eletrônicos e ao grande fluxo de informações facilmente acessível a todos e em qualquer
lugar. Conhecida como nativos digitais, os tradicionais meios de educação já não mais os
atraem, logo, faz-se necessário a utilização da tecnologia como ferramenta de apoio a
aprendizagem como recursos interativo e lúdico. Sendo assim, o presente trabalho fomenta o
uso da robótica no contexto educacional e esboça a utilização do robô humanoide Alpha 1s
que foi desenvolvido com este enfoque. Como metodologia, foi feita uma análise de seus
principais recursos disponíveis e sua aplicação no contexto de ensino aprendizagem. Onde, foi
possível concluir que a sua utilização pode ser uma grande ferramenta alinhada ao docente
que reforça o papel docente como agente mediador do conhecimento e da aprendizagem
baseada na interação.

Palavras-chave: Educação. Robótica. Aprendizagem.

Introdução

A tecnologia está naturalmente inserida no cotidiano das pessoas. A atual geração de

alunos cresceu diante das novas tecnologias. Prensky chama-os como “nativos digitais”

(2001) pois estão habituadas a manusear e a interagir com as Tecnologias Digitais Virtuais

(TDV), fomentando novas formas de aprender (SCHLEMMER, 2010).

(...) essa geração, grande parte do nosso público discente, cresceu com toda a

ordem de TDV, e aprende por meio de cliques, toques, telas, ícones, sons,

jogos, em um emaranhado de ações e interações envolvendo vivência em

diferentes redes. [...] (SCHLEMMER, 2010, p. 73).

1 Etec Prof. IdioZucchi, Graduado em Sistemas de Informação, Pós-Graduado em Gestão
Escolar e Graduando em Gerenciamento de Projetos – Práticas do PMI
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mostra que há cenários e desafios a enfrentar: as áreas prioritárias para investimentos são recursos

humanos, vendas, tecnologia da informação, marketing, entre outras; 45% afirmaram que não têm

plano de sucessão para cargos seniores, 28% têm plano para um número reduzido de executivos,

13% para a maioria dos executivos e 12% para todos os executivos seniores.

Ricca (2001) considera que a sobrevivência das empresas familiares é uma grande

preocupação, pois elas enfrentam problemas existenciais ou estratégicos.

A empresa cresce e precisa incorporar novos elementos, que em alguns casos não fazem

parte do seio familiar e são contratados para suprir inabilidades dos parentes próximos, suas

motivações e expectativas são abandonadas diante do plano familiar de reservar as melhores

posições hierárquicas aos descendentes dos fundadores (GRZYBOVSKI e TEDESCO, 2000).

A Pricewaterhouse Coopers Brasil (2010) destaca que a letargia em procurar soluções

de convivência pacífica entre os negócios e a família constitui um dos grandes problemas para

a prosperidade das empresas familiares brasileiras.

O SEBRAE (2004) destaca as vantagens, ou pontos fortes, das empresas familiares:

− Recursos financeiros e administrativos para autofinanciamento da poupança feita pela família;

− Importantes relações comunitárias e comerciais decorrentes de um nome respeitado;

− Organização interna leal e dedicada com grupo interessado e unido em torno do fundador;

− Sensibilidade em relação ao bem-estar dos empregados e da comunidade onde atua;

− Continuidade e integridade de diretrizes administrativas e de focos de atenção da empresa.

Quando controladas por poucas pessoas podem ficar alheias à realidade do mercado.

Situações como buscar conforto pessoal, falta de planejamento para a sucessão, a falta de organização

e brigas entre proprietários podem ser fatais para este tipo de organização (FERRO, 2005).

O SEBRAE (2004) destaca os pontos fracos da empresa familiar:

− Falta de comando central capaz de gerar uma reação rápida para enfrentar os desafios domercado;

− Falta de planejamento para médio e longo prazo e de preparação/formação para os herdeiros;

− Conflitos que surgem entre os interesses da família e os da empresa como um todo;

− Falta de compromisso nos setores da empresa, sobretudo com respeito a lucros e desempenho;

− Descapitalização da empresa pelos herdeiros em desfrute próprio;

− Prevalece o emprego de parentes, sem critérios objetivos de avaliação do desempenho profissional;

− Falta de participação afetiva dos sócios da empresa nas suas atividades do dia a dia;

− Uso de controles contábeis irreais para burlar o fisco, impedindo o conhecimento da real

situação da empresa e sua comparação com os indicadores de desempenho de mercado.
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2.2 Sucessão na empresa familiar

Para Oliveira (2006, p. 24), “o processo sucessório é um dos momentos de maior

importância para otimização da continuidade da empresa e, se esse momento não apresentar

os resultados esperados, a efetividade da empresa familiar pode estar comprometida”.

Gorgati (2000) argumenta que a grande dificuldade do processo sucessório está em

atender interesses distintos. Para a família a transição deverá atender as expectativas de todos

os membros envolvidos, para a empresa a transição deve levar a perpetuação do negócio.

2.3.1 O perfil do patriarca ou matriarca

Bernhoeft (1996 apud Brum 2008, p.30) cita as principais características do

empreendedor na fase inicial que estão resumidas no quadro abaixo:

Quadro 2: Características e descrição do empreendedor

Austeridade Caracteriza fundadores que, antes de iniciar o próprio negócio, enfrentaram dificuldades
(como guerra, família de origem simples) e têm muita determinação. Evitam ostentação.

Intuitivo Como não teme correr riscos, encara-os de maneira intuitiva. De forma geral, não
utiliza de lógica e racionalidade no processo decisório, apresentando, frequentemente,
autoconfiança.

Autoritário Decorrente da forma que utiliza para obter resultados, o empreendedor tende a ser
autoritário, transitando de uma postura ditatorial ao paternalismo com facilidade.

Centralizador Tende a centralizar em si todo o processo, não apenas o decisório, mas os controles
em geral, muitas vezes buscando controlar o comportamento das pessoas que
trabalham com ele.

Emotivo Sua intuição confunde-se com a emoção, colocando um grau de emoções muito alto nos
processos.

Rapidez nas
decisões

Como existe uma liderança natural que tende a ser aceita e respeitada, geralmente não
se busca consenso ou discussão das decisões. Na maioria das vezes são comunicadas
e aceitas.

Patriarcal Transfere o estilo que exerce na família para a empresa, tratando os funcionários
como uma grande família, exigindo grau de lealdade que ultrapassa os parâmetros
normais de dedicação.

Valorização
da vivência

Para a contratação de funcionários valorizam muito mais a prática e experiência do
que títulos acadêmicos ou formação teórica e técnica.

Confiança x
Competência

Valorizam muito a variável confiança na contratação de funcionários, pois, para
muitos, pessoas apenas competentes podem não se tornar leais.

Fonte: Bernhoeft (1996 apud Brum 2008, p.30).
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tornou-se outro desafio relevante e também ponto fraco, a dificuldade que sucessores e patriarcas têm de

controlar o emocionalmisturava-se comoprofissional emmuitos pontos dos depoimentos.

É importante que pesquisas continuem a ser realizadas e as informações sobre a situação

das empresas familiares atualizadas, para que se possa analisar os problemas que muitas vezes

impedem o sucesso e sobrevivência desse tipo de organização.
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vendemos a empresa e criarmos outra. Os conflitos foram muitos, pois meu pai excluiu a

participação das noras nas decisões da empresa. Um ponto forte é a confiança mútua que temos. O

ponto fraco, os conflitos de opiniões entre irmãos. O desafio foi aceitar que meu pai tinha razão nas

decisões, e entender que só juntos somos fortes. Aconselho que os patriarcas hajam com razão sem

perder a sensibilidade e encontrem amelhor decisão sem prejudicar o relacionamento familiar.

Considerações finais

Com este estudo foi possível identificar que frente aos desafios enfrentados pelas

empresas familiares sua longevidade é determinada pelo conhecimento e aplicação de técnicas

por parte de seus administradores para que estes consigam a perpetuação do seu negócio.

Identificou-se que empresas familiares possuem pontos fortes exclusivos e valiosos

que outros tipos de organizações não têm que a aplicação dessas vantagens dará mais chances

de manterem-se competitivas. As vantagens destacadas são: recursos financeiros próprios;

nome respeitado e influente que facilita as relações e negociações no mercado; lealdade dos

membros da família; dedicação extrema do fundador para manter o negócio; proximidade e

bom relacionamento com os funcionários; foco e conhecimento das atividades da empresa.

Outro ponto forte é que administradores que seguem as opiniões pautadas em reuniões do conselho,

sem se deixar influenciar pelas opiniões de pessoas da família que não trabalham na empresa, têm

mais chances de sucesso, já que pessoas de fora não têm conhecimento das necessidades da

organização e visam benefício próprio e imediato, o que vai contra o sucesso da empresa familiar.

Como ponto forte citou-se também o interesse que todos os sucessores demonstram na continuidade

dos negócios da família, enfrentando os desafios e encontrando formas disso acontecer.

Identificar desvantagens, ou pontos fracos, oferece condições de agir commais rapidez perante os

problemas. Algumas desvantagens citadas são: priorização de interesses pessoais, desrespeito às diferenças

entre familiares, não valorização dos herdeiros; falta de investimento e interesse na profissionalização dos

sucessores. Notou-se que a falta de planejamento sucessório é o principal ponto fraco e desafio da empresa

familiar, em todas as entrevistas percebeu-se a dificuldade emplanejar esse processo. É omomento emque

a razão não pode sofrer influência da emoção, o sucessor escolhido deve ser a pessoa mais qualificada e

preparada para o cargo e não omaior laço afetivo do patriarca, que muitas vezes escolhe como sucessor o

filho mais velho ou o filho homem e este pode não atender as necessidades da empresa. A questão afetiva
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Grzybovski e Tedesco (2000) destacam que os administradores de empresas familiares

vitoriosas se destacam mundialmente pela ousadia e espírito empreendedor, diversificando os

negócios da família sem perder a competitividade.

Para Najjar, (2011) é importante aconselhar os filhos e herdeiros que não se sirvam da

empresa da família; pelo contrário, que procurem sempre servi‑la.

3 Apresentação e análise da pesquisa de campo

Participaram do estudo quatro empresas familiares sendo entrevistados os patriarcas e

sucessores, cujas identidades foram preservadas. A seguir podem-se conferir suas afirmações

sobre vantagens, desvantagens e desafios com relação as suas empresas.

3.1 Relatório 1

Patriarca – Vantagem é trabalhar com pessoas que gosto, o que pode ser uma desvantagem, pois

dificulta decisões. O desafio é de manter-se no mercado e acompanhar a evolução dos negócios

cada vez mais acelerados. Abdicar de algumas decisões para que meu filho pudesse preparar-se para

me substituir, foi grande desafio e, às vezes, mesmo contrariado, sufoco minhas opiniões. O ponto

forte é a vontade de crescer e melhorar, isso tira o foco de sermos uma família e ficamos mais

racionais. O conselho aos filhos é que ouçam os pais, aproveitem os conselhos e os adapte ao seu modo

de administrar, ter cautela, pois ofensasmagoam e atrapalham os negócios e a convivência familiar.

Sucessor - A vantagem foi ter contato com o negócio muito cedo, antes de vir trabalhar aqui eu já

sabia muito sobre a empresa o que facilitou o trabalho. Os dois pontos fracos são: a dificuldade que

os funcionários têm em desvincular a imagem de que meu pai é quem tem a última palavra e por

isso não me enxergam como o atual administrador, a outra é que o excesso de liberdade que tenho

me impede de ouvir os conselhos do meu pai e admitir que às vezes ele tem razão. Meu desafio é de

convencer meu pai às mudanças que para ele são muito rápidas. O ponto forte é a confiança que tenho

no meu pai e nas pessoas que trabalham comigo, torna o trabalho mais leve e mais fácil. Meu conselho

aos pais é que confiemmais nos filhos e os ajudem a crescer sem impor suamaneira de administrar.
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3.2 Relatório 2

Patriarca - A vantagem é manter a união entre os membros da família, sempre falei e repeti

aos meus filhos que eles juntos têm tudo e separados terão tão pouco e não sobreviverão. A

desvantagem e também meu maior desafio é saber delegar as funções e dividi-las entre os dois

filhos para que eu mesmo não os faça brigar. O ponto forte é continuarmos unidos. O meu

conselho é ter sabedoria para continuar o trabalho juntos, sem causar problemas no casamento.

Sucessor 1 - A vantagem é ter autonomia para fazer meu trabalho no tempo e da maneira que considero

adequada.A desvantagem e tambémdesafio é querer agradar a todos,meu pai,meu irmão, eminha esposa ao

mesmo tempo; isso, às vezes, prejudicao andamentodos negócios.Oponto forte, comomeupaime ensinou, é

auniãoepersistênciaemmanter as coisas comosão, semmeinfluenciarporpessoasde foradonegócio.Omeu

conselhoéquedarexemploepassarosvaloresaos filhospodefacilitarapermanênciadaempresaporgerações.

Sucessor 2 - A vantagem é a facilidade em resolver assuntos da empresa, pois temos a

liberdade de nos falar a qualquer hora e sobre qualquer assunto, pois sabemos tudo que ocorre

na empresa. A desvantagem é a falta de paciência que, às vezes, tenho com meu pai, o que

não aconteceria se ele fosse só meu patrão. O ponto fraco é misturar finanças com pessoas que

se gosta. O maior desafio é conter a impulsividade para não magoar pessoas que gosto. O

ponto forte é a união que sempre foi cobrada pelos meus pais. O conselho é não se envolver tanto na

relação entre os filhos, eles têm que aprender a resolver problemas sozinhos sem intervenção.

3.3 Relatório 3

Patriarca - A vantagem é a lealdade que os donos têm com a empresa. Porém, vejo que devido à

confiança que se estabelece nesse tipo de organização, em alguns momentos, há pouco

comprometimento dos sucessores, o que é uma grande desvantagem, talvez em uma empresa que

você precise lutar para crescer isso não aconteça. O ponto fraco são os conflitos decorrentes dos

interesses familiares. O ponto forte é a satisfação em trabalhar com a família e fazer disso a força

para os negócios prosperarem. O meu conselho aos filhos é que se comprometam ao máximo com

a empresa lembrando que todo esforço feito pelos pais é pensando no futuro dos filhos.

Sucessor 1 - A vantagem é discutir problemas da empresa com total liberdade, dando

condições de resolvê-los rapidamente. Mas, quando se discute com liberdade com o pai e

irmão, a discussão pode misturar-se com assuntos familiares. O ponto fraco é a dificuldade do

consenso em opiniões divergentes, isso gera atritos. Um ponto forte em nossa empresa é o
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grande amor e dedicação que temos por ela, além da união familiar. Meu pai nem sempre

concorda, mas eu e meu irmão temos muito orgulho do que ele conseguiu, começando esse

negócio sozinho e lutando a vida toda para mantê-lo. O meu conselho é para que os pais

escutem e respeitem as opiniões dos filhos, principalmente quanto às inovações do mercado.

Sucessor 2 - Vantagem é ter flexibilidade de trabalhar e disponibilidade de me dedicar a projetos

pessoais, isso não aconteceria se fosse funcionário de outra empresa. A desvantagem é o conflito

gerado pelo excesso de liberdade com os pais ou irmãos. O desafio é não desistir de dar

continuidade ao negócio. O ponto forte é conhecer a empresa como um todo, inclusive

fragilidades. O ponto fraco é a dificuldade de meu pai em delegar funções, isso talvez seja motivo

de atritos. O conselho é que os pais confiem mais no trabalho dos filhos para que eles caminhem

com suas pernas no futuro, caso contrário seremos sempre dependentes de suas aprovações.

3.5 Relatório 4

Patriarca - A disponibilidade financeira e o conhecimento que temos da empresa, para saber

a melhor hora e forma de usar esse recurso, é uma vantagem. A desvantagem é a entrada de

novos membros na família que não têm laço afetivo com a empresa e, às vezes, têm uma visão

irreal. O ponto forte é a dedicação dos membros, não vejo prosperidade sem dedicação e

esforço. O ponto fraco são os atritos que decisões geram na família. O desafio é convencer os

filhos e esposa para a empresa continuar, às vezes é preciso ter pulso firme e passar por cima de atritos

e fazer valer as decisões. O conselho é: se você quer a empresa familiar forte e próspera, não se prenda

às questões afetivas, no futuro, com o crescimento e valorização do negócio, todos te agradecerão.

Sucessor 1 - Iniciar a vida profissional na empresa que foi construída e pensada para você já te

dá imensa vantagem, se compararmos com organizações não familiares em que cada membro

tem que lutar pelo seu cargo. A desvantagem talvez seja que alguns sucessores, por entrarem na

empresa como donos, não se dedicam o suficiente, acreditam que os pais sempre estarão ali para

corrigir seus erros. O ponto forte é poder confiar totalmente nos sócios. O ponto fraco é a

dificuldade em separar as relações familiares dos negócios. O desafio é ter a sabedoria de meu

pai e manter o crescimento dos negócios, pensando em meus filhos assim como ele pensava em

nós. Aconselho os patriarcas a serem firmes e não terem medo de causar mal-estar na família, é

da empresa que sai o sustento de todos que no futuro irão entender e agradecer.

Sucessor 2 - A maior vantagem foi assumir o negócio bem estruturado por meu pai e fazer isso

com os pés no chão, valorizando a oportunidade. A desvantagem só foi observada quando
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vendemos a empresa e criarmos outra. Os conflitos foram muitos, pois meu pai excluiu a

participação das noras nas decisões da empresa. Um ponto forte é a confiança mútua que temos. O

ponto fraco, os conflitos de opiniões entre irmãos. O desafio foi aceitar que meu pai tinha razão nas

decisões, e entender que só juntos somos fortes. Aconselho que os patriarcas hajam com razão sem

perder a sensibilidade e encontrem amelhor decisão sem prejudicar o relacionamento familiar.

Considerações finais

Com este estudo foi possível identificar que frente aos desafios enfrentados pelas

empresas familiares sua longevidade é determinada pelo conhecimento e aplicação de técnicas

por parte de seus administradores para que estes consigam a perpetuação do seu negócio.

Identificou-se que empresas familiares possuem pontos fortes exclusivos e valiosos

que outros tipos de organizações não têm que a aplicação dessas vantagens dará mais chances

de manterem-se competitivas. As vantagens destacadas são: recursos financeiros próprios;

nome respeitado e influente que facilita as relações e negociações no mercado; lealdade dos

membros da família; dedicação extrema do fundador para manter o negócio; proximidade e

bom relacionamento com os funcionários; foco e conhecimento das atividades da empresa.

Outro ponto forte é que administradores que seguem as opiniões pautadas em reuniões do conselho,

sem se deixar influenciar pelas opiniões de pessoas da família que não trabalham na empresa, têm

mais chances de sucesso, já que pessoas de fora não têm conhecimento das necessidades da

organização e visam benefício próprio e imediato, o que vai contra o sucesso da empresa familiar.

Como ponto forte citou-se também o interesse que todos os sucessores demonstram na continuidade

dos negócios da família, enfrentando os desafios e encontrando formas disso acontecer.

Identificar desvantagens, ou pontos fracos, oferece condições de agir commais rapidez perante os

problemas. Algumas desvantagens citadas são: priorização de interesses pessoais, desrespeito às diferenças

entre familiares, não valorização dos herdeiros; falta de investimento e interesse na profissionalização dos

sucessores. Notou-se que a falta de planejamento sucessório é o principal ponto fraco e desafio da empresa

familiar, em todas as entrevistas percebeu-se a dificuldade emplanejar esse processo. É omomento emque

a razão não pode sofrer influência da emoção, o sucessor escolhido deve ser a pessoa mais qualificada e

preparada para o cargo e não omaior laço afetivo do patriarca, que muitas vezes escolhe como sucessor o

filho mais velho ou o filho homem e este pode não atender as necessidades da empresa. A questão afetiva

27

Grzybovski e Tedesco (2000) destacam que os administradores de empresas familiares

vitoriosas se destacam mundialmente pela ousadia e espírito empreendedor, diversificando os

negócios da família sem perder a competitividade.

Para Najjar, (2011) é importante aconselhar os filhos e herdeiros que não se sirvam da

empresa da família; pelo contrário, que procurem sempre servi‑la.

3 Apresentação e análise da pesquisa de campo

Participaram do estudo quatro empresas familiares sendo entrevistados os patriarcas e

sucessores, cujas identidades foram preservadas. A seguir podem-se conferir suas afirmações

sobre vantagens, desvantagens e desafios com relação as suas empresas.

3.1 Relatório 1

Patriarca – Vantagem é trabalhar com pessoas que gosto, o que pode ser uma desvantagem, pois

dificulta decisões. O desafio é de manter-se no mercado e acompanhar a evolução dos negócios

cada vez mais acelerados. Abdicar de algumas decisões para que meu filho pudesse preparar-se para

me substituir, foi grande desafio e, às vezes, mesmo contrariado, sufoco minhas opiniões. O ponto

forte é a vontade de crescer e melhorar, isso tira o foco de sermos uma família e ficamos mais

racionais. O conselho aos filhos é que ouçam os pais, aproveitem os conselhos e os adapte ao seu modo

de administrar, ter cautela, pois ofensasmagoam e atrapalham os negócios e a convivência familiar.

Sucessor - A vantagem foi ter contato com o negócio muito cedo, antes de vir trabalhar aqui eu já

sabia muito sobre a empresa o que facilitou o trabalho. Os dois pontos fracos são: a dificuldade que

os funcionários têm em desvincular a imagem de que meu pai é quem tem a última palavra e por

isso não me enxergam como o atual administrador, a outra é que o excesso de liberdade que tenho

me impede de ouvir os conselhos do meu pai e admitir que às vezes ele tem razão. Meu desafio é de

convencer meu pai às mudanças que para ele são muito rápidas. O ponto forte é a confiança que tenho

no meu pai e nas pessoas que trabalham comigo, torna o trabalho mais leve e mais fácil. Meu conselho

aos pais é que confiemmais nos filhos e os ajudem a crescer sem impor suamaneira de administrar.
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2.2 Sucessão na empresa familiar

Para Oliveira (2006, p. 24), “o processo sucessório é um dos momentos de maior

importância para otimização da continuidade da empresa e, se esse momento não apresentar

os resultados esperados, a efetividade da empresa familiar pode estar comprometida”.

Gorgati (2000) argumenta que a grande dificuldade do processo sucessório está em

atender interesses distintos. Para a família a transição deverá atender as expectativas de todos

os membros envolvidos, para a empresa a transição deve levar a perpetuação do negócio.

2.3.1 O perfil do patriarca ou matriarca

Bernhoeft (1996 apud Brum 2008, p.30) cita as principais características do

empreendedor na fase inicial que estão resumidas no quadro abaixo:

Quadro 2: Características e descrição do empreendedor

Austeridade Caracteriza fundadores que, antes de iniciar o próprio negócio, enfrentaram dificuldades
(como guerra, família de origem simples) e têm muita determinação. Evitam ostentação.

Intuitivo Como não teme correr riscos, encara-os de maneira intuitiva. De forma geral, não
utiliza de lógica e racionalidade no processo decisório, apresentando, frequentemente,
autoconfiança.

Autoritário Decorrente da forma que utiliza para obter resultados, o empreendedor tende a ser
autoritário, transitando de uma postura ditatorial ao paternalismo com facilidade.

Centralizador Tende a centralizar em si todo o processo, não apenas o decisório, mas os controles
em geral, muitas vezes buscando controlar o comportamento das pessoas que
trabalham com ele.

Emotivo Sua intuição confunde-se com a emoção, colocando um grau de emoções muito alto nos
processos.

Rapidez nas
decisões

Como existe uma liderança natural que tende a ser aceita e respeitada, geralmente não
se busca consenso ou discussão das decisões. Na maioria das vezes são comunicadas
e aceitas.

Patriarcal Transfere o estilo que exerce na família para a empresa, tratando os funcionários
como uma grande família, exigindo grau de lealdade que ultrapassa os parâmetros
normais de dedicação.

Valorização
da vivência

Para a contratação de funcionários valorizam muito mais a prática e experiência do
que títulos acadêmicos ou formação teórica e técnica.

Confiança x
Competência

Valorizam muito a variável confiança na contratação de funcionários, pois, para
muitos, pessoas apenas competentes podem não se tornar leais.

Fonte: Bernhoeft (1996 apud Brum 2008, p.30).
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tornou-se outro desafio relevante e também ponto fraco, a dificuldade que sucessores e patriarcas têm de

controlar o emocionalmisturava-se comoprofissional emmuitos pontos dos depoimentos.

É importante que pesquisas continuem a ser realizadas e as informações sobre a situação

das empresas familiares atualizadas, para que se possa analisar os problemas que muitas vezes

impedem o sucesso e sobrevivência desse tipo de organização.
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mostra que há cenários e desafios a enfrentar: as áreas prioritárias para investimentos são recursos

humanos, vendas, tecnologia da informação, marketing, entre outras; 45% afirmaram que não têm

plano de sucessão para cargos seniores, 28% têm plano para um número reduzido de executivos,

13% para a maioria dos executivos e 12% para todos os executivos seniores.

Ricca (2001) considera que a sobrevivência das empresas familiares é uma grande

preocupação, pois elas enfrentam problemas existenciais ou estratégicos.

A empresa cresce e precisa incorporar novos elementos, que em alguns casos não fazem

parte do seio familiar e são contratados para suprir inabilidades dos parentes próximos, suas

motivações e expectativas são abandonadas diante do plano familiar de reservar as melhores

posições hierárquicas aos descendentes dos fundadores (GRZYBOVSKI e TEDESCO, 2000).

A Pricewaterhouse Coopers Brasil (2010) destaca que a letargia em procurar soluções

de convivência pacífica entre os negócios e a família constitui um dos grandes problemas para

a prosperidade das empresas familiares brasileiras.

O SEBRAE (2004) destaca as vantagens, ou pontos fortes, das empresas familiares:

− Recursos financeiros e administrativos para autofinanciamento da poupança feita pela família;

− Importantes relações comunitárias e comerciais decorrentes de um nome respeitado;

− Organização interna leal e dedicada com grupo interessado e unido em torno do fundador;

− Sensibilidade em relação ao bem-estar dos empregados e da comunidade onde atua;

− Continuidade e integridade de diretrizes administrativas e de focos de atenção da empresa.

Quando controladas por poucas pessoas podem ficar alheias à realidade do mercado.

Situações como buscar conforto pessoal, falta de planejamento para a sucessão, a falta de organização

e brigas entre proprietários podem ser fatais para este tipo de organização (FERRO, 2005).

O SEBRAE (2004) destaca os pontos fracos da empresa familiar:

− Falta de comando central capaz de gerar uma reação rápida para enfrentar os desafios domercado;

− Falta de planejamento para médio e longo prazo e de preparação/formação para os herdeiros;

− Conflitos que surgem entre os interesses da família e os da empresa como um todo;

− Falta de compromisso nos setores da empresa, sobretudo com respeito a lucros e desempenho;

− Descapitalização da empresa pelos herdeiros em desfrute próprio;

− Prevalece o emprego de parentes, sem critérios objetivos de avaliação do desempenho profissional;

− Falta de participação afetiva dos sócios da empresa nas suas atividades do dia a dia;

− Uso de controles contábeis irreais para burlar o fisco, impedindo o conhecimento da real

situação da empresa e sua comparação com os indicadores de desempenho de mercado.
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Mediante o exposto o problema da pesquisa proposta por este trabalho e seu objetivo geral se

remete a investigação sobre as vantagens, desvantagens e desafios enfrentados pela empresa familiar.

Na pesquisa bibliográfica foram consultadas obras de autores renomados sobre o tema. A pesquisa de

campo,decaráterqualitativo, foidesenvolvidacomaplicaçãodeentrevistaseusodequestionárioestruturado.

2 Contexto das empresas familiares

Apesar do considerável aumento no número de pesquisas, ainda existem muitas

definições diferentes para empresas familiares, dificultando assim que se chegue a um

consenso sobre o que é uma empresa familiar (MARTINS et al, 2008,).

Ricca (1998) entende que empresa familiar é aquela em que a família controla o negócio há pelo

menos duas gerações.

Segundo Bernhoeft (1987) a empresa familiar é muito mais do que o grau de parentesco

envolvido, os pontos que a caracterizam são:

− Forte valorização da confiança mútua, independente de vínculos familiares;

− Laços afetivos fortes influenciando comportamentos, relacionamentos e decisões da organização;

− Valorização da antiguidade como atributo que supera a exigência de eficácia ou competência;

− Exigência de dedicação: não ter horário para sair, levar trabalho para casa, etc;

− Postura de austeridade, seja na forma de vestir, seja na administração dos gastos;

− Expectativa de alta fidelidade: não ter outra atividade não relacionada com a vida da empresa;

− Dificuldades na separação entre o que é emocional e racional, tendendo mais para o emocional;

− Jogos de poder, onde mais vale a habilidade política do que a capacidade administrativa.

2.1 Contexto das empresas familiares no Brasil

Para o SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2005),

o Brasil tem de seis a oito milhões de empresas, 90% são familiares, o perfil dessas empresas

é muito diverso: padaria, tinturaria, grandes corporações como Votorantin e Pão de Açúcar,

entre outras; somam dois milhões de empregos diretos no país, com participação no Produto

Interno Bruto (PIB) de 12% do segmento agrobusiness, 34% da indústria e 54% serviços.

Pesquisa da Pricewaterhouse Coopers Brasil (2010), sobre empresas familiares no Brasil,
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A ROBÓTICA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM: UTILIZANDO O ROBÔ

HUMANOIDE ALPHA 1S

RODRIGO GONÇALVES SANTANA1

RESUMO

Vivemos a era da tecnologia, onde a atual geração nasce imersa a infinidades de dispositivos
eletrônicos e ao grande fluxo de informações facilmente acessível a todos e em qualquer
lugar. Conhecida como nativos digitais, os tradicionais meios de educação já não mais os
atraem, logo, faz-se necessário a utilização da tecnologia como ferramenta de apoio a
aprendizagem como recursos interativo e lúdico. Sendo assim, o presente trabalho fomenta o
uso da robótica no contexto educacional e esboça a utilização do robô humanoide Alpha 1s
que foi desenvolvido com este enfoque. Como metodologia, foi feita uma análise de seus
principais recursos disponíveis e sua aplicação no contexto de ensino aprendizagem. Onde, foi
possível concluir que a sua utilização pode ser uma grande ferramenta alinhada ao docente
que reforça o papel docente como agente mediador do conhecimento e da aprendizagem
baseada na interação.

Palavras-chave: Educação. Robótica. Aprendizagem.

Introdução

A tecnologia está naturalmente inserida no cotidiano das pessoas. A atual geração de

alunos cresceu diante das novas tecnologias. Prensky chama-os como “nativos digitais”

(2001) pois estão habituadas a manusear e a interagir com as Tecnologias Digitais Virtuais

(TDV), fomentando novas formas de aprender (SCHLEMMER, 2010).

(...) essa geração, grande parte do nosso público discente, cresceu com toda a

ordem de TDV, e aprende por meio de cliques, toques, telas, ícones, sons,

jogos, em um emaranhado de ações e interações envolvendo vivência em

diferentes redes. [...] (SCHLEMMER, 2010, p. 73).

1 Etec Prof. IdioZucchi, Graduado em Sistemas de Informação, Pós-Graduado em Gestão
Escolar e Graduando em Gerenciamento de Projetos – Práticas do PMI
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Segundo Kenski, pode-se perceber que recursos tecnológicos estão presentes nos

diversos ambientes sociais, inclusive no contexto escolar. Logo, educação e tecnologia

tornaram indissociáveis (KENSKI, 2007). Os recursos tecnológicos potencializam o ensino

por meio de uma abordagem atrativa, criativa e interativa (BELLONI, 2009). Portanto, dentre

tais tecnologias, é notório a expansão da robótica no cotidiano, como por exemplo, na

automação residencial, na indústria e em equipamentos cirúrgicos de precisão em hospitais.

Para Cesar e Bonilla (2007), robótica é a ciência dos sistemas que interagem com o mundo

real com ou sem intervenção humana. Piaget (1976) diz que, uma das chaves principais do

desenvolvimento é a ação do sujeito sobre o mundo e o modo pelo qual isto se converte num

processo de construção interna. Além do mais, o campo da robótica propõe a

interdisciplinaridade, sendo grande alinhada no processo de ensino e aprendizagem. Pois,

estão envolvidos conhecimentos acerca da microeletrônica (peças eletrônicas do robô),

engenharia mecânica (projeto de peças mecânicas do robô), física cinemática (movimento do

robô), matemática (operações quantitativas), inteligência artificial (operação com

proposições), e outras ciências.

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua

individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas causas ou

fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a

constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de significados e registro

sistemático dos resultados. (BRASIL, 1999, P.89)

Construindo o conhecimento voltado para a inter-relação entre as disciplinas e os

conteúdos destas, chegamos à interrelação e conexão entre os conhecimentos de forma

consciente. O robô, nesse sentido, é utilizado como elemento que auxilia no processo ensino-

aprendizagem desde o ensino fundamental. Dentre as muitas vantagens pedagógicas do uso da

robótica educativa, Zilli (2004), defende que a robótica educacional pode desenvolver as

seguintes competências: raciocínio lógico, habilidades manuais e estéticas, relações

interpessoais e intrapessoais, integração de conceitos aprendidos em diversas áreas do

conhecimento para o desenvolvimento de projetos, investigação e compreensão, representação

e comunicação, trabalho com pesquisa, resolução de problemas por meio de erros e acertos,

aplicação das teorias formuladas a atividades concretas, utilização da criatividade em

diferentes situações, e capacidade crítica.
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GESTÃO FAMILIAR: EXPECTATIVAS E DESAFIOS SOB A ÓTICA DE
DIRIGENTES E SUCESSORES

VANDA MARQUES BURJAILI ROMEIRO1

RESUMO

O trabalho investigou os pontos fortes e fracos e os desafios nas empresas familiares. Na pesquisa
bibliográfica foram consultadas obras de autores renomados sobre o tema. A pesquisa de campo, de
caráter qualitativo, foi desenvolvida através da aplicação de entrevistas, com uso de questionário
estruturado. Como desafios identificaram-se a letargia em procurar soluções de convivência pacífica
entre os negócios e a família; que a longevidade das empresas familiares é determinada pelo
conhecimento e aplicação de técnicas por parte de seus administradores. O ponto forte é o grande
interesse que todos os sucessores demonstraram em dar continuidade aos negócios da família. Os
pontos fracos são a falta de programação para o processo sucessório, considerada também um
desafio, e o envolvimento emocional nas relações de trabalho.

Palavras-chave: Sucessão. Empresa. Família.

Introdução

Empresas familiares surgem com ideias e investimentos próprios, requerem dedicação ao

trabalho e visão de oportunidades, envolvendo parentes e sociedade entre familiares. Devido ao

grande número destas empresas no mercado brasileiro e mundial, pesquisas sobre essas

organizações vêm crescendo, mostrando que muitas não têm estratégias definidas para o processo

de sucessão, podendo gerar mal-estar na empresa e na vida dos familiares. Antes desse processo, a

simples inclusão de novos membros da família pode ultrapassar a barreira do profissional para o

pessoal. Por situações como essas, pesquisas mostram que apenas uma parte dessas empresas chega

à segunda geração e a minoria atinge a terceira. Em contrapartida, se existe comprometimento,

respeito à hierarquia, transparência dos administradores, união na tomada de decisões, entre outros

fatores considerados na empresa familiar ela pode manter-se rentável e sólida por gerações. Há

vários motivos que preocupam seus administradores, tornando-se um grande desafio para eles as

manterem vivas e rentáveis por anos até que seja escolhido o próximo sucessor.

6 Docente da Escola Técnica Idio Zucchi, mestre em engenharia de produção pela Escola de Engenharia da
Universidade de São Paulo - USP, campus de São Carlos.
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Vygotsky (1998) define que a aprendizagem é baseada principalmente no

relacionamento das pessoas e caracteriza mudança de comportamento, pois desenvolve

habilidades. No nosso caso, essas habilidades são desenvolvidas a partir da interação com os

protótipos robóticos e a mediação do professor.

Portanto, apresenta-se neste trabalho o robô humanoide Alpha 1s. Que é uma ferramenta

com grande potencial de desenvolvimento interativo com juntas e servo de alta precisão.

1 O robô humanoide alpha 1s

O Alpha 1S, possui servos capazes de realizar vários movimentos complexos, por

exemplo, flexões, rolo frente, para trás, mãos para cima, caminhar, etc. A característica mais

proeminente é que ele pode executar “tai chi”, “hip hop” e outros movimentos complexos.

Sensores incluem três eixos de giroscópio e sensores infravermelhos, usados para detectar o

estado de equilíbrio.

Figura 1 - Detalhes do Alpha 1S

Fonte: Solvelight Robotics, 2016

Para tanto, conta com um software, que dispõe de visualizações 3D para controlar os

movimentos do robô via aplicativo. Além do mais, o Alpha 1s possui aplicações para
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diferentes áreas, tais como entretenimento, educação, casa, comércio e mídia (UBTECH,

2016). Veja na figura 2 os principais recursos disponíveis.

Figura 2 - Principais funções do robô humanoide Alpha 1s

Fonte: UBTECH, 2016

O robô humanoide Alpha 1s é compatível com as plataformas iOSe Android, pois

prove um aplicativo flexível que permite controlar o robô e realizar a programação

posicionando manualmente seus servos de alta precisão. Também é possível, controlar o

Alpha 1 pelo computador vi software, na qual permite salvar sequencias de movimentos

programadas.
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Considerações finais

Esse trabalho teve o intuito de informar as micros e pequenas empresas da importância

da vantagem competitiva a partir de estratégias de marketing, visto que o mundo globalizado

favoreceu para o comportamento competitivo do mercado atual.

Contudo, ao realizar a pesquisa de campo com as empresas de Bebedouro e região,

observou-se a desinformação presente, realizam ações competitivas cultivando a lealdade do

público-alvo sem ao menos traçar estratégias para que se obtenham resultados satisfatórios.

Outro fator detectado é a falta de importância que as micros e pequenas empresas dão

aos concorrentes. Um percentual pouco significativo faz pesquisa de mercado e desconhecem

as ações que os concorrentes implementam para permanecer vivos no mercado.

Conclui-se que poucas as empresas estão preparadas para enfrentar a competitividade nomercado, já

que iniciam seu negócio sem planejamento e sem estratégias, apostando apenas na ideologia de conquistar e

satisfazer os clientes investindo na qualidade e agregando o menor preço possível aos produtos e serviços que

oferecem. Hoje esses atributos são fundamentais, quase que obrigatórios e o grande desafio é surpreender os

clientes, fazendo com que eles sejam atraídos pela necessidade e sensação de prazer e credibilidade que esses

produtos irão transmitir.Nadamelhorqueomarketingparaalcançaressavantagemcompetitiva.
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Gráfico 5- Sobre pesquisas de mercado.

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelos autores em outubro/2015

O gráfico 6 mostra que apenas 24% das empresas monitoram a concorrência para que

possam desenvolver estratégias visando a competitividade. Conforme o gráfico 7, verifica-se

que para 29% dos entrevistados o diferencial se concentra na qualidade de suas mercadorias.

24%

76%

Monitorar a concorrência

Sim

Não

Gráfico 6 - Sobre monitoramento da concorrência.

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelos autores em outubro/2015
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27%27%18%

23% 27%27%23%
5%

Diferencialdas empresas
Preço
Qualidade
Atendimento
Marca
Outros

Gráfico 7 - Diferencial das empresas.
Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelos autores em outubro/2015
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Figura 3 - Software e Aplicativo de Controle

Fonte: UBTECH, 2016

O robô humanoide Alpha 1s, pode ser facilmente controlados pelo aplicativo que prove um

software de edição em 3D (figura 3), permitindo realizar ações visuais com uma interface simples e

fácil de operar, onde a sua utilização não requer conhecimentos prévios ou técnicos na utilização.

Onde, por meio do terminal é possível controlar o robô de forma simples e fácil. Conta com

articulações, que podem mover-se com alta precisão, permitindo a executar de várias ações de alta

complexidade com facilidade e chegar a uma simulação humana, onde o aluno pode explorar

inúmeras possibilidades interativamente. Sobretudo, e seguro e conta com forte proteção e materiais

resistentes, sendo apropriado para alunos de diversas faixas etárias.

Conclusão

Logo, o robô humanoide Alpha 1scombina tecnologia com grande potencial para o

desenvolvimento de uma ampla gama de aplicações interativas e que podem ser aplicadas em

sala de aula como ferramenta de apoio a aprendizagem interativa e lúdica, explorando a

criatividade e raciocínio lógicos dos alunos. Uma vez que, está é uma potencial ferramenta

que fomenta o entretenimento, educação, pesquisa e mídia. Levando em consideração, o fato

de ser altamente adaptável, permitindo professor e aluno simular e realizar várias ações

programáveis. Contando com um software de edição de movimentos visuais 3D, que podem
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ser perfeitamente controlados via App (aplicativo) por meio de um Smartphone, ou controlar

e customizar os movimentos do robô por meio de software instalado em computador. Seu

corpo tem um design preciso com articulações 16 servo que lhe permitem realizar várias

ações complexas e simular movimentos humanos, tornando os seus movimentos ainda mais

realistas. Além de ser possível controlado utilizando a tecnologia Bluetooth integrado, onde é

possível controlar a partir de qualquer dispositivo móvel que opera em plataforma Windows,

iOS ou Android. O software de edição é intuitivo e permite personalizar e controlar as ações

das 1S alfa, inclusive realizar a reprodução de música. O aplicativo móvel permite a

personalização e funcionalidades adicionais, incluindo nomear ações, adicionando imagens e

vídeos, e muito mais. Ele vem equipado com uma bateria recarregável que proporciona vida

útil da bateria melhorada. Quando estiver totalmente carregada, o Alpha 1S podem se mover

continuamente por até uma hora. O mais importante para jovens especialistas em robótica, é o

fato de ser seguro e forte. Onde, os materiais utilizados são à prova de choque, o que significa

que é seguro para uso por jovens amadores e iniciantes.
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Gráfico 3- Sobre os 4p’ de marketing.

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelos autores em outubro/2015

Ográfico 4 aponta que 80%das empresas tem conhecimento sobre quem é o seu público alvo.No

entanto, conforme a gráfico 5 conclui que 60%dos entrevistados não realizampesquisas demercado.
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Conhecimento sobre o público alvo

Sim, por completo

Sim, um pouco

Não, nenhum

Gráfico 4 - Sobre conhecimento sobre o público alvo.

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelos autores em outubro/2015
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3 Resultados obtidos

A pesquisa de campo foi realizada com 25 pequenas empresas em diversos ramos de

atividades, na cidade de Bebedouro/SP e região.

Analisando os dados verifica-se no gráfico 1 que 60% as empresas têm ações para se

manterem competitivas no mercado de atuação; 40% das ações realizadas são em função da

fidelização do cliente e 28% têm o objetivo de compreender e conhecer os seus clientes.

28%

8%8%
8%8%

40%

16%

Ações realizadas
Compreendo meu público alvo

Me mantenho atualizado sobre o mercado
consumidor
Conheço minha concorrência

Cultivo a lealdade do cliente

Gráfico 1- Sobre as ações realizadas de competitividade.
Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelos autores em outubro/2015

Verifica-se no gráfico 2 que para 72% da amostra o marketing traz resultados para a

empresa. O gráfico 3 mostra que somente 12% têm conhecimento sobre os 4p’s do marketing.

72%

28%

Resultados visíveis do Marketing

Sim

Não

Gráfico 2 - Sobre as ações realizadas de competitividade.

Fonte: Pesquisa de campo elaborada pelos autores em outubro/2015
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GESTÃO DE COMPETÊNCIA: AVANÇOS E DESAFIOS

VAGNER CORRÊA NETTO1

RESUMO

A motivação para o presente trabalho nasceu em discussão com alunos do Curso Técnico em
Administração. Nosso objetivo é analisar a gestão de competência na percepção do empregado.
Realizamos uma pesquisa exploratória, cujos sujeitos foram alunos do Curso Técnico em
Administração Módulo dois na Etec/Bebedouro ano 2012, que estivessem empregados em
empresas que realizam avaliação de Gestão de competência. Aplicamos formulários com
questões fechadas para 15 alunos. Os resultados apresentaram que, enquanto empregados os
alunos gostam de participar da avaliação. No entanto, em geral, não recebem a devolutiva dos
resultados, gerando insatisfação e insegurança. A avaliação de competência é um instrumento
importante para a gestão organizacional, mas deve oferecer o feedback para o empregado sobre
seu resultado.

Palavras-chave: Avaliação. Feedback. Satisfação

Introdução

A avaliação por competência geralmente utilizada pelas organizações, permite que seus

colaboradores desenvolvam habilidades, atitudes e conhecimentos para atingir as competências

organizacionais desejadas. Também é utilizada para obter melhoria do clima organizacional, do

trabalho em equipe, descobrir novos talentos, ou para atender outras necessidades que se

apresentem em determinado momento.

As organizações buscam atrair e selecionar colaboradores que compartilham de seus

valores e crenças e utilizam sistemas de reconhecimento de forma a agregar valor econômico

1 Graduado em Economia, licenciado em matemática, pós-graduado em Gestão de Pessoas, professor do Centro
Paula Souza em Bebedouro/SP, em cursos na área de gestão. E-mail: vcorreanetto@gmail.com
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O mercado fornecedor é aquele que fornece os materiais e equipamentos necessários

para que o negócio permaneça em funcionamento.

Para identificar os fatores que afetam a competitividade, o modelo das cinco forças de Porter é

essencial, uma das forças está dentro da própria empresa enquanto as outras são externas.

Rivalidade entre concorrentes é considerada a força mais significativa, é necessário

considerar a atividade e agressividade dos concorrentes diretos, ou seja, aqueles que vendem

um mesmo produto num mesmo mercado que a organização em questão.

Além de monitorar os concorrentes, novos entrantes dependem das barreiras existentes

contra eles. Estas barreiras são os fatores que impedem o aparecimento de novas empresas

competem no mesmo ramo de atividade.

O poder de barganha dos compradores é uma força competitiva, o poder é em relação

à decisão dos compradores sobre os atributos que o produto possui. Dessa forma, essa força é

observada quando as compras do ramo são de grande volume, quando são padronizados etc.

Fornecedores têm poder de barganha quando no ramo de atividade há poucas empresas e os

produtos são diferenciados e exclusivos. Tais produtos não são os mesmos oferecidos pela organização,

mas atendem àmesma necessidade e isso os torna ameaça pelos fatores agregados que possuem.

1.2 Os quatro p’s de marketing

Os 4 p’s, produto, preço, praça e promoção, são variáveis controláveis que orientam e

determinam o sucesso ou o fracasso de um produto ou serviço no mercado.

- Produto: tem características como marca, qualidade, tamanho, design, slogan, serviços e tem

a finalidade de ser vendido no mercado para atender necessidades e desejos dos clientes.

- Preço: na determinação devem-se levar em conta os gastos de fabricação e sua depreciação; quando

se trata de concorrência, o preço competitivo tem que se adaptar aos preços do mercado. Tratando-se

do consumidor, o preço é definido como caro ou barato pelo grau de interesse e satisfação.

- Praça: é o canal que liga o produto ou serviço ao cliente de maneira eficiente e no prazo, envolve o

compromisso e comprometimento da organização; também é designado como praça e ponto-de-venda.

- Promoção: está ligada aos elementos promocionais que divulgam o produto ou serviço ao

público–alvo, como propaganda, publicidade, equipes de venda, promoção de vendas etc.
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definir as forças e fraquezas. As variáveis que envolvem os produtos e serviços da empresa devem

ser monitoradas para que o sucesso seja garantido.

A análise SWOT é uma ferramenta que proporciona ao gestor ou até mesmo ao

pequeno empresário, informações de como está sua empresa perante seus concorrentes

fazendo assim que conheça e estude o seu comportamento. Na concepção de Oliveira (2007,

p. 37) define a análise SWOT da seguinte forma:

1. Ponto forte é a diferenciação conseguida pela empresa – variável controlável – que lhe

proporciona uma vantagem operacional no ambiente empresarial (onde estão os assuntos não

controláveis pela empresa).

2. Ponto Fraco é a situação inadequada da empresa – variável controlável – que lhe

proporciona uma desvantagem operacional no ambiente empresarial.

3. Oportunidade é a força ambiental incontrolável pela empresa, que pode favorecer sua ação

estratégica, desde que conhecida e aproveitada, satisfatoriamente, enquanto perdura.

4. Ameaça é a força ambiental incontrolável pela empresa, que cria obstáculos à sua ação

estratégica, mas que poderá ou não ser evitada, desde que reconhecida em tempo hábil.

1.1.1 Análise demercado

As empresas devem adotar análise de mercado para se solidificar no meio de atuação. No

passado as empresas lançavam produtos no mercado voltados para lucros e rentabilidade, com o

aumento da concorrência passaram a adaptar seus produtos às necessidades e desejos dos clientes.

Devido às exigências do consumidor, sanar necessidades e desejos tornou-se obrigatório às empresas se

posicionaremnomercado, pois seu papel é surpreender o cliente, lhe oferecendo algo amais.

Desse modo, para garantir que seus clientes se surpreendam, o foco das empresas foi se

transformando, passaram a direcionar seus produtos a clientes específicos, definindo seu público alvo.

Público alvo é o conjunto de pessoas que a empresa determina como seus principais

clientes. Todas as decisões e ações são direcionadas a esse público que deve ser definido com o

máximo de detalhes, como: preferências, faixa etária, classe social, comportamento, região etc.

Mercado concorrente são as demais empresas do mesmo segmento que atuam no mercado

com os mesmos produtos ou serviços. Com a entrada de novos concorrentes é necessário

identificar nessas empresas suas forças e fraquezas para planejar ações futuras; analisar a

diferenciação de seus produtos, e as estratégias que poderão usar para desafiar outra empresa.
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para a organização e valor social para o indivíduo, para estimular e tentar garantir os

desempenhos considerados adequados e desejáveis às suas realidades. Contudo, entre o

desempenho real e o desempenho esperado pode ocorrer um hiato, que é muitas vezes

designado como discrepância de desempenho. Para sanar essa situação é comum vermos as

organizações delinearem diversas atividades e implantarem conceitos e metodologias que nem

sempre atendem suas próprias necessidades.

A Avaliação de Desempenho foi originalmente estruturada para mensurar o

desempenho e o potencial do funcionário, tratando-se de uma avaliação sistemática, feita pelos

supervisores ou outros hierarquicamente superiores familiarizados com as rotinas e demandas

do trabalho. Ela é tradicionalmente definida como o processo que busca mensurar

objetivamente o desempenho e fornecer aos colaboradores informações sobre a própria

atuação, de forma que possam aperfeiçoá-la sem diminuir sua independência e motivação para

a realização do trabalho. O desempenho reflete no sucesso da própria organização e talvez por

isso seja a característica mais óbvia a ser medida (CHIAVENATO, 1981).

Avaliação de pessoal é a apreciação sistemática de um subordinado segundo um

trabalho feito, suas aptidões e outras qualidades necessárias à boa execução de seu trabalho;

está ligada, frequentemente, mas não necessariamente, às vantagens financeiras a titulo de

encorajamento.

Chiavenato (1981) descreve que a Avaliação de Desempenho é uma sistemática

apreciação de desempenho do indivíduo no cargo e de seu potencial de desenvolvimento.

1 A valorização do trabalho do homem: da revolução industrial à contemporaneidade

Desde os tempos mais remotos até o início do século XVIII o trabalho era algo

artesanal e produzido sob demanda exclusiva com a prática da troca como movimentação

financeira predominante. A figura do homem trabalhador era o artesão que tinha as

competências para desenvolver seus produtos manufaturados em troca de nutrimentos básicos

para sua sobrevivência (CHIAVENATO, 2010, p. 34).

Na Inglaterra, início do século XVIII há um crescimento populacional extremamente

veloz e com este cresce a demanda por produtos manufaturados. Porém, a produção da matéria

prima, como lã e algodão, é insuficiente para atender às necessidades.
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Os detentores de maiores posses começaram a observar este fenômeno e tiveram a

ideia, então, de armazenar matéria prima para, durante os períodos de escassez, oferecer aos

artesãos que fabricassem produtos para eles trabalhando como empregados. Assim, os artesãos

deixaram de produzir e comercializar seus próprios produtos, passando a depender daqueles

que tinham condições de guardar grandes quantidades de matéria prima, tornando-se

assalariados.

A escassez de matéria prima levou o homem do campo a praticar o êxodo das

propriedades rurais para os grandes centros urbanos onde se o estabeleciam as primeiras

indústrias. Durante quase meio século o maior problema encontrado por estas primeiras

empresas foi a falta de preparo do homem para as atividades industriais, pois estava ligado

anteriormente ao cultivo da terra só realizavam atividades manufatureiras básicas

(CHIAVENATO, 2010, p. 36).

Com a expansão do setor industrial e o aumento populacional das grandes cidades

aumentou a pressão por maior produção de produtos industriais. Desta forma, as indústrias

passaram a adquirir maior poder econômico e, posteriormente maior poder político, pois

tiveram um alto acúmulo de capital, possível através das exorbitantes jornadas de trabalho a

que eram submetidos os trabalhadores, que giravam entre 18 e 22 horas diárias

(CHIAVENATO, 2010, p. 35).

A excessiva carga horária de trabalho estava aliada às péssimas condições de

salubridade, gerando fadiga constante e inúmeras doenças. A falta de saúde do trabalhador

começa a chamar a atenção, além do elevado número de invalidez permanente e de óbitos entre

os trabalhadores destas fabricas, gerando queda na produtividade e outros custos, levando os

dirigentes empresariais a buscar outros conhecimentos, como na gerência científica, em franco

desenvolvimento, como o treinamento de pessoal, a otimização do desenho do ambiente de

trabalho e a programação de tarefas.

Com o avanço da industrialização ocorreu a troca dos motores a vapor para energia

eletromecânica, que, inicialmente provocou uma inconsistência oscilatória de produção devido

à constante quebra de maquinário, além da falta de peças e falta de experiência dos

empregados.

Para sanar estes problemas fez-se necessário uma transformação na estrutura

ocupacional. As empresas passaram a contratar cada vez mais trabalhadores especializados nas

máquinas assim como para sua manutenção, cuja mão-de-obra não era fácil de ser encontrada.
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1 Conceito de estratégia, competitividade e marketing

Estratégia é um plano de ação criado para atingir determinados objetivos,

isso permite que a empresa use com sabedoria os seus investimentos e aumente os

lucros. A empresa que faz o planejamento de suas estratégias cria condições para

decidir rapidamente, diante de oportunidades e ameaças. Além disso, otimiza as

vantagens competitivas em relação aos concorrentes (WATANABE, 2008).

Entende-se por competitividade a capacidade da organização em atingir seus objetivos

e cumprir as metas com mais eficiência do que seus concorrentes. Também está ligada a esse

conceito a capacidade de satisfazer os clientes dos quais a organização se propôs a servir,

tendo em vista suas necessidades e seus desejos.

O diferencial que uma organização possui em relação aos seus concorrentes denomina-se

vantagem competitiva. Esse conceito foi desenvolvido por Porter (1999), ao estabelecer que esse

sucesso competitivo está diretamente relacionado à escolha da estratégia pela organização.

A vantagem competitiva deve ocorrer durante a construção do planejamento estratégico, a

empresa define o caminho a ser traçado, orientando suas competências perante as ameaças e

oportunidades para que possa criar valor a seus clientes potenciais.

Além disso, as empresas devem analisar o comportamento do consumidor e as

estratégias dos concorrentes para criar produtos que realmente tragam para a empresa uma

vantagem competitiva forte, que consiga manter seu espaço no mercado.

Marketing é todo conjunto de ações que você deve implantar na sua empresa para

estimular o consumidor a adquirir o seu produto ou serviço, significa administrar a empresa

orientada para o cliente para satisfazer as necessidades e os desejos desses clientes. Ações que

visam conquistar e manter os clientes (WATANABE, 2008).

1.1 Estratégia de marketing nas micro e pequenas empresas

Para definir a estratégia que seja eficaz à divulgação dos produtos e serviços da empresa,

esta deve fazer análise de mercado, definindo as ameaças e oportunidades, e análise interna para
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Em meio a tantas circunstâncias, as micros e pequenas empresas enfrentam dificuldades

para sobreviver no mercado, fato esse comprovado através de pesquisa realizada pelo

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2011), que mostra

que 71,9% dessas empresas fecham as portas até o segundo ano de existência.

Para reverter esse quadro, as empresas devem aumentar sua vantagem competitiva através de

estratégias de marketing, apostando em pesquisas de mercado, na qualidade de seus produtos e

agregando preços acessíveis ao público que desejam alcançar. A estratégia é uma força poderosa

na determinação dos resultados competitivos (PORTER, 1999).

Além disso, é importante monitorar a concorrência para manter-se na liderança domercado.

Diante do exposto a investigação deste trabalho é identificar quais são as estratégias de marketing que as

micros e pequenas empresas podem desenvolver diante da competitividade nomercado.

Com o aumento da competitividade e a sociedade sob influência da informação e do

conhecimento, entre outros fatores que estão desafiando e transformando as empresas, a

informação tornou-se essencial para monitorar os concorrentes e detectar as vantagens

competitivas que poderão levar a empresa ao sucesso.

O grande desafio é manter-se neste mercado competitivo e globalizado, visto que, para

a empresa apresentar resultados econômicos satisfatórios, a estratégia adotada deve passar por

uma análise cuidadosa antes de ser posta em prática.

Aspectos como a falta de estrutura e planejamento, baixo investimento em inovação, falta

de conhecimento sobre os concorrentes e o descontrole na qualidade de seus produtos e serviços

não são priorizados, apesar de serem de extrema necessidade à vitalidade da empresa, pois o

consumidor busca a todo momento satisfazer suas necessidades, desejos e anseio pela qualidade.

O objetivo geral é detectar as estratégias de marketing que as micros e pequenas

empresas podem adotar e apresentar resultados obtidos. Os objetivos específicos são:

apresentar a importância da competitividade no mercado atual; direcionar o caminho para

ganhar vantagem competitividade; definir o mercado consumidor, concorrente e fornecedor;

identificar estratégias de marketing que devem ser utilizadas nas micro e pequenas empresas.

O trabalho foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas em livros, artigos de

revista e documentos eletrônicos. Para exemplificar o conteúdo foi realizada pesquisa de

campo, de caráter quantitativo, com micro e pequenas empresas, com o objetivo de buscar a

resposta à problemática proposta neste trabalho.
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Nesta fase da evolução do sistema de trabalho surge a psicometria que realiza os primeiros

testes psicológicos tentando ajustar o “homem à sua função” (CHIAVENATO, 2010, p. 36).

Avançando na evolução do sistema de trabalho temos no final da primeira Guerra

Mundial um período pós-conflito, quando fábricas inteiras não tinham que produzir, pois toda a

sua produção fora destinada a materiais estritamente bélicos, além da escassez mundial de

matéria prima para voltar à produção realizada antes da guerra. Dentro deste contexto os

trabalhadores se unem aproveitando a “desorganização” industrial e a escassez de homens para

o trabalho e formam os primeiros sindicatos (CHIAVENATO, 2010, p. 37).

Inicia nesta época a reconstrução das indústrias que continuam dentro de um modelo de

administração científica (o termo adotado por Taylor como o homem maquina) tendo

resultados não muito prósperos. Para tentar reverter este quadro tem-se o avanço dos estudos

sociológicos dentro das organizações apontando os conflitos entre uma organização formal

concretamente e visivelmente manifesta e do outro lado uma organização informal totalmente

tolhida em suas manifestações humanas e sociais dentro do ambiente de trabalho

(CHIAVENATO, 2010).

Desta relação nasce a Escola das Relações Humanas que enaltece o modelo do “homem

emocional”, sendo reconhecido não apenas como um ser isolado, mas também como

pertencente a um grupo e continuamente utilizando suas competências sociais.

Para melhor ajustar a máquina ao homem e que suas competências fossem integradas

em benefício da produção de capital nasce a ergonomia e o modelo “homem-máquina”, de

modo a diminuir a ocorrência de doenças crônicas, dores e fadigas que se originavam no

desempenho laboral (CHERNS, 1982).

Com o avanço da industrialização por volta dos anos de 1940 correm mudanças mais

frequentes no mercado econômico, principalmente a economia sem fronteiras, quando muitas

organizações passam a se internacionalizar. Muitas empresas organizam sistemas abertos para

a gestão de pessoas, e passam a utilizar procedimentos baseados em formulários, como para

recrutamento e seleção de pessoas, treinamentos e análises de cargo (CHIAVENATO, 2010).

Com o aparecimento do computador por volta dos anos de 1950 a gestão de pessoas

sofreu novas modificações, como a disfunção entre a organização e a tecnologia (computador)

que demonstra as diferenças entre o mundo mecânico e o mundo social. Baseada nesta

dissonância surgiu uma nova abordagem cientifica chamada de sociotécnica, com raízes nos

estudos do Instituto Tavistock de Londres, que dava ênfase nas relações entre o sistema social
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e o sistema técnico. Essas mudanças provocaram o redesenho de tarefas de modo a gerar maior

eficácia do sistema produtivo e adequação entre os sistemas técnico e social (CHIAVENATO,

2010).

O avanço da gestão de pessoas a partir dos anos 1980 se dá pela comunicação, quando a

informação é levada para as massas sociais, que passam a ter conhecimento sobre onde se é

possível receber melhores salários e que tipos de benefícios eles poderiam encontrar em cada

empresa. A insatisfação dos trabalhadores nos seus postos de trabalho provoca o surgimento

das teorias motivacionais, adotadas para a adequação da satisfação do homem dentro do

contexto social e laboral em que se encontra.

Ao avanço da tecnologia sucedeu-se a escassez de empregos, trazendo um impacto na

gestão de pessoas, pois o problema fundamental configurava-se com a simples sobrevivência

econômica. Neste período ocorre não mais o foco do modelo japonês de gestão de produzir

produtos de qualidade a preços baixos, mas sim o foco de círculos de qualidade onde se

prioriza a participação dos recursos humanos como instrumento para a qualidade dos produtos

e o foco no cliente, conhecido como Total Quality Control (CHIAVENATO, 2010, p. 38).

Com o surgimento da internet durante os anos 1990 ocorrem profundas modificações na

gestão de pessoas, relacionadas principalmente com a organização pessoal e profissional dos

trabalhadores. Agora o foco se encontra nas competências do trabalhador onde ele é o

protagonizador de sua competência dentro de suas responsabilidades por sua própria

empregabilidade (CHIAVENATO, 2010, p. 38).

Na atualidade a gestão de pessoas baseadas em competências muda quase que diariamente, o

trabalho depende neste instante de forças cujo comportamento está fora de nosso próprio controle. Para

se firmar neste mundo contemporâneo a gestão de pessoas baseadas em competências passou por

diversas fases de amadurecimento, desta forma faz se necessárias maiores reflexões a respeito de como

a gestão de competência é realizada no ambiente de trabalho.

2 Tendência contemporânea: a avaliação por competências

Em muitas organizações a avaliação de desempenho é tratada como um

procedimento de grande importância na gestão de recursos humanos. Muitos gestores vêem na

avaliação de desempenho um conjunto de vantagens proveitosas para a melhoria da

produtividade, sendo um meio para desenvolver os recursos humanos da organização.
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ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS DE MARKETING

EDNA APARECIDA ESTOQUE CARIZIO1

LUCIANA MAGALHÃES DE RESENDE UZAE2

VANDA MARQUES BURJAILI ROMEIRO3

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi detectar as estratégias competitivas de marketing que as micro e
pequenas empresas adotam para permanecer vivas no mundo globalizado e cada vez mais
exigente. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Na pesquisa
de campo, de caráter quantitativo, identificou-se que as empresas apresentaram pouco conhecimento
em relação à importância da adoção de estratégias mercadológicas para serem competitivas.

Palavras-chave: Estratégias. Competitividade. Marketing.

Introdução

A transição entre os séculos XX e XXI provocou grandes mudanças no mercado

competitivo devido à redução dos custos dos meios de comunicação e transporte que,

consequentemente, alavancaram a globalização.

Com a praticidade em adquirir e transferir informações percebe-se que o mercado se

encontra bastante competitivo, fazendo com que as empresas procurem meios de

diferenciação. Diversas estratégias são traçadas, pois alcançar a competitividade torna-se um

desafio a ser superado, quem não se diferencia será devorado pelo mercado (MÁRCIA, 2015).

Seguindo o mesmo sentido, o perfil do consumidor tornou-se mais exigente, a preferência é por

empresas capazes de satisfazer suas necessidades e desejos, com produtos e serviços de qualidade.

1 Docente da Escola Técnica Idio Zucchi, MBA em Gestão de pessoas.
2 Docente da Escola Técnica Idio Zucchi. MBA em Contabilidade, auditoria e planejamento tributário –
FUNDACE- USP/RB
3 Docente da Escola Técnica Idio Zucchi, mestre em engenharia de produção pela Escola de Engenharia da
Universidade de São Paulo - USP, campus de São Carlos.
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Ela torna possível identificar o grau de contribuição de cada empregado para

organização, os empregados que possuem qualificação superior à requerida pelo cargo, em que

medida os programas de treinamento têm contribuído para a melhoria do desempenho dos

empregados. Fornece também subsídios para definir o perfil requerido dos ocupantes dos

cargos, remuneração e promoção, e para elaboração de planos de ação para desempenhos

Satisfatórios. Por outro lado, favorece o autoconhecimento e o autodesenvolvimento do próprio

empregado.

Podem ser avaliadas competências como: visão estratégica, planejamento,

organização, responsabilidade, acompanhamento, liderança, delegação, tomada de decisão,

solução de problemas, iniciativa, proatividade, criatividade e inovação, orientação a resultados,

autodesenvolvimento, gestão de conflitos, capacidade de negociação, flexibilidade e adaptação

às mudanças, competências interpessoais e trabalho em equipe (CHIAVENATO, 2010 p.39).

Para Chiavenato (1981), a avaliação de desempenho, muitas vezes, pode servir de

base às políticas de promoção das organizações. O processo é efetuado periodicamente,

normalmente com caráter anual, e consiste na análise objetiva do comportado do avaliado no

seu trabalho, e posterior na comunicação dos resultados. Tradicionalmente compete aos

superiores avaliarem os seus subordinados, estando A avaliação sujeita a correções posteriores

para que os resultados finais sejam compatíveis com a política de promoções. A seguir

estaremos apresentando alguns dos métodos tradicionalmente utilizados para avaliar

desempenho.

Para Vroom (1997), o primeiro passo nesta nova abordagem consiste na reformulação

do papel dos funcionários no sistema de avaliação. Eles devem fazer auto avaliação,

identificando não apenas seus pontos fracos, mas seus pontos fortes e seus potenciais. Deixam

de ser objetos passivos e passam a ser agentes ativos da avaliação de seu desempenho.

Os talentos humanos nunca foram tão assediados e valorizados quanto nesta década. As

empresas voltam-se cada vez mais para a identificação da “prata da casa”. Afinal, o que é mais

vantajoso? Investir naqueles que já estão engajados na cultura e nos empreendimentos em

andamento, que têm potencial para ir mais além, ou contratar mais pessoas para ocupar as

funções novas e cargos vagos? É evidente que em algumas ocasiões, injetar “sangue novo”

pode ser tão saudável quanto estratégico para a efetivação de mudanças. Porém, torna-se cada

vez mais comum reconhecer os méritos dos colaboradores que se destacam no dia-a-dia de

trabalho e dar-lhes a oportunidades para ampliar seu campo de desafios. O retorno reflete-se na
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motivação das pessoas e no aumento do nível de competitividade da empresa que valoriza o

potencial de suas equipes.

A premissa básica é a de que o funcionário sabe ou pode aprender – a identificar suas

próprias competências, necessidades, pontos fortes, pontos fracos e metas. Assim, ele é a

pessoa mais capaz de determinar o que é melhor para si. O papel dos superiores e da área de

RH, passa a ser o de ajudar o funcionário a relacionar seu desempenho às necessidades e à

realidade da organização.

Esse novo modelo desperta dúvidas e uma delas é sobre a conceituação do que são

competências. Por ser um termo amplamente utilizado e com diversas conotações, escolhemos

a definição de Leboyer (1997) “Competências são repertórios de comportamentos que algumas

pessoas e/ou organizações dominam, o que as faz destacar de outras em contextos específicos”.

É importante ressaltar que o conceito destaca a excelência, o que torna necessário estabelecer

um processo sistematizado, com metodologias específicas, passível de mensuração e

comparação de performances entre os vários colaboradores de uma instituição, quando se

deseja identificar pessoas dentro do perfil desejado.

A gestão por competências é sistema gerencial que busca impulsionar os funcionários

na competência profissional, acrescentando capacidades e aumentando as já existentes.

Competências são aqui entendidas como as capacidades, os conhecimentos e as características

pessoais que distinguem os profissionais de alto desempenho daqueles de desempenho regular

em determinada função.

O gerenciamento baseado em competências ou Gestão por Competências é uma

ferramenta que identifica as competências essenciais, as habilidades e conhecimentos

determinantes da eficácia profissional e também as lacunas de qualificação do funcionário para

tarefas específicas e fornece recursos para aperfeiçoar suas capacidades. O resultado é um

quadro de funcionários mais talentosos e mais produtivos.

Prahalad (1997) afirma que na maior parte das vezes, é a percepção do gerente sobre o

funcionário que define a competência do mesmo. Se for uma percepção correta é ponto a favor

do funcionário. Na maior parte das vezes, contudo, a percepção do gerente é incompleta. Ou,

então, não compreendida pelos funcionários. Ou, ainda, as percepções dos outros podem ser

diferentes. Isso pode tornar confuso e traiçoeiro o progresso de um funcionário pelo labirinto

do desenvolvimento profissional, que é por si mesmo repleto de obstáculos. Também existem

outras dificuldades, por exemplo, como os funcionários aprendem o que é necessário para ser
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(oitocentos e oitenta reais). Contraposto a norma processual, verifica-se que o primeiro item já

não é atendido, vez que é necessária uma busca exaustiva para se encontrar um aluguel

(moradia) em valor inferior ao salário mínimo.

A corrupção política tem ainda grande influência no demérito das leis. Em uma análise

simplória, o povo não confia em seus governantes. À luz da “Lei do Farol Baixo”, rejeitada de

forma fervorosa pela população, sofreu críticas, em especial, sob o argumento de que seu

objetivo seria o de arrecadação de verbas. De fato, dia a dia são publicadas notícias de

políticos e pessoas envolvidas no meio sobre desvio de verbas, falta de recursos públicos e

precariedade dos órgãos públicos. Assim, uma acusação desta gravidade, de que o Congresso

Nacional aprovaria uma lei com o fim tão medíocre, passa a ser crível para a

população. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou

diretamente, texto constitucional, que também parece inaplicável a sociedade brasileira. Não

são raras as manifestações em redes sociais contra políticos, com o texto “não me representa”.

Infelizmente, vivemos um sistema democrático falho, de quatro anos de críticas e

reclamações, seguidos de uma eleição monótona que elege os mesmos candidatos, mandato

após mandato, apenas barrados pelo limite legal. Essa falta de representação faz com que o

povo cultive um profundo receio pela legislação, fruto do trabalho dos políticos rejeitos,

porém, supreendentemente eleitos.

Conclusão

Resultado destas características sociais do brasileiro é que a lei apenas será cumprida

com a aceitação popular, a lei tem que “pegar”. Ao arrepio de qualquer conceito de lei, norma

ou regra, não há uma imposição pelo Estado, a fiscalização se torna dificultosa e o tempo

apaga a lei da consciência do cidadão e a retira das mãos do Estado. A democracia atingiu a

precariedade, não há consciência popular, não há comprometimento dos representantes, não

há força do Estado, só textos legais imensos, muitos ignorados por completo e poucos

aplicados efetivamente.
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películas refletivas ou não nas áreas envidraçadas do veículo e até mesmo a proibição de

dirigir veículos com o braço do lado de fora, usando calçado que não se firme nos pés ou que

comprometa a utilização dos pedais (salto alto ou chinelo) ou transportando pessoas, animais

ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. Estas leis são desrespeitadas pela

população e a falta de fiscalização faz com que o descumprimento não seja punido, até o

ponto em que a norma é esquecida. A falta de exigência pelo Estado do cumprimento de suas

leis acarreta em um desmerecimento da obediência pelo povo, que não vê a norma como

compulsório, mas sim como regra que se decide cumprir ou não.

É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios zelar pela

guarda da Constituição e das leis. Por consequência, a aparente impunidade ao descumprimento das

leis fortalece o sentimento do povo de que não há uma obrigatoriedade no cumprimento da lei. Ainda

mais grave, é o ridículo sentimento de que aquele que cumpre as leis estritamente é um tolo. Isso

porque a busca histórica e social por direitos afastou do povo o senso de dever. Enraizou-se na

população a ideia de que o cumprimento da norma só se faz necessária para evitar a punição, sem

qualquer preocupação com o objeto que a lei pretende proteger. Mantendo-se na legislação de trânsito,

não há exemplo mais claro desta ideia de simplesmente evitar a punição, do que a reação dos

condutores perante os radares fiscalizadores de velocidade. Por certo, as limitações de velocidade

visão a proteção da vida no trânsito, não se olvide que um veículo conduzido de forma imprudente se

torna uma arma fatal. Na prática, o cidadão conduz seu veículo em velocidade acima do limite, apenas

reduzindo ao passar pelos radares, ao nítido exemplo do cumprimento da norma simplesmente para

evitar a punição.

Esse comportamento do brasileiro é resultado dos mais variados males sociais. Pode-

se compreender a falta do rigor da lei brasileira por um conceito a muito mencionado em frase

atribuída a Charles de Montesquieu: “Leis inúteis enfraquecem as leis necessárias”. Tal

fenômeno já foi citado, pois são vários os exemplos de leis que, por falta de fiscalização e

imposição do Estado, acabam por ser descumpridas pelo povo, até caírem em esquecimento.

Não se ignora que sequer nossa Constituição pode ser aplicada à vida do cidadão. Lê-se no

artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República Federativa do Brasil uma grande piada

legislativa, quase uma ofensa ao trabalhador. Tal norma rege que o salário mínimo deve ser

fixado de forma a atender necessidades vitais básicas do cidadão e de sua família com

moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência

social. Ora, o Decreto n. 8.618/2015 fixou o salário mínimo do ano de 2016 em R$ 880,00
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eficaz? Muitos através de tentativa e erro, outros de suposições e até por boatos e lendas. O

resultado é que cada funcionário possui uma visão diferente e só parcialmente correta sobre o

que é preciso para ser eficaz no trabalho.

O gerenciamento baseado nas competências representa uma mudança cultural em

direção a um maior senso de responsabilidade e autogestão dos funcionários. É também uma

maneira simples de melhorar o desempenho.

O primeiro passo é definir as competências técnicas, conceituais e as interpessoais, dentro de cada

função. É importante salientar que definir competência não é definir tudo aquilo que o funcionário faz,

mas determinar quais capacitações devem ser fomentadas, protegidas ou diminuídas.

Para pensarmos em implantar um modelo de avaliação que toma por base as

competências pessoais é imprescindível que tenhamos consciência da agilidade, mobilidade e

inovação que as organizações precisam para lidar com as mudanças constantes, ameaças e

oportunidades emergentes.

São essas mudanças que levam a própria empresa a rever muitas de suas estratégias

organizacionais e também a levam a pensar em quais são as competências necessárias ou

desejáveis aos profissionais que integram seus quadros no momento presente e também no

futuro. As pessoas e seus conhecimentos e competências passam a ser a base principal da

empresa. Assim, as pessoas deixam de ser “recursos” e passam a ser tratadas como seres

dotados de habilidades, conhecimentos, atitudes, sentimentos, emoções, aspirações, etc.

No modelo de Gestão por Competência a avaliação é apenas uma ferramenta que

auxilia o funcionário a clarear para si mesmo e para a organização, quais as competências que

possui e quais deverão buscar desenvolver ou incrementar. Esse processo deverá sempre estar

alinhado às competências essenciais da própria organização.

A avaliação inicia-se pelo mapeamento, que irá permitir colher dados relativos às

competências necessárias para o bom desempenho das atividades e perfil do funcionário

quanto a estas competências, categorizando-as em três blocos, que são:

a) competências conceituais: conhecimento e domínio de conceitos e teorias que embasam as técnicas;

b) competências técnicas: domínio de métodos e ferramentas específicas para determinada

área de trabalho; e

c) competências interpessoais: permitem que as pessoas se comuniquem e interajam de forma

eficaz. São referentes a atitudes e valores pessoais (CHIAVENATO, 1981, p.39).

No presente estudo, utilizamos o método da escala gráfica por ser o mais divulgado e
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simples. Iniciou-se a avaliação por meio de um questionário sobre aspectos relacionados à

gestão de competência e aos resultados que ela transmite a cada empregado participante,

obedecendo à metodologia proposta, apresentada a seguir.

Realizamos uma pesquisa verificando a avaliação de desempenho por competências em

algumas empresas da cidade de Bebedouro.

Entrevistamos 15 alunos do Curso Técnico de Administração do Centro Paula Souza na

Etec Prof. Idio Zucchi, do gênero feminino e masculino, com idade entre 20 e 40 anos.

Os sujeitos da pesquisa responderam a um questionário sobre a Avaliação de

Desempenho realizada nas empresas em que trabalham.

O objetivo da avaliação foi observar o desenvolvimento das avaliações de desempenho

que alguns funcionários passam em seus postos de trabalho, suas reações em relação ao

resultado que os mesmos esperam destas avaliações.

3 Resultados da pesquisa

Dentro desta proposta analisamos que existem diversos métodos de Avaliação de

Desempenho, tanto nos aspectos relacionados com a própria avaliação e com as prioridades

envolvidas, quanto na sua mecânica de funcionamento, pois há uma tendência de cada

organização ajustar os métodos ‘as suas peculiaridades e necessidades’.

Partindo deste princípio propomos participação de alguns alunos para dar sua

colaboração respondendo algumas questões de avaliação pelo Método da Auto Avaliação.

Gráfico 1 - Há motivação para participação do processo de Avaliação de Desempenho
Funcional.

Fonte: Pesquisa de Campo (2012)

9

farol for obrigatório estejam devidamente sinalizadas. Foi então que o boato de que a norma

foi criada exclusivamente para arrecadamento por meio de multas se tornou oficial, isso

porque a ADPVAT sustenta no processo o desvio de finalidade da norma, que, segundo ela,

teria sido instituída com a finalidade precípua de arrecadação. Nos autos desta ação, o Juiz

Federal Renato Coelho Borelli, da 20ª Vara Federal da Primeira Região, concedeu liminar

para determinar à União que deixe de aplicar as multas decorrentes da falta de uso de faróis

acessos durante o dia nas rodovias, até que haja a devida sinalização. Na mesma decisão a

União impôs multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de eventual

descumprimento da decisão.

Ressalta-se que a fundamentação para suspensão da penalização dos condutores não se

embasa no alegado desvio de finalidade da norma, mas sim na falta de sinalização, em

desrespeito ao artigo 90 do Código de Trânsito, como entendeu o magistrado.

Portanto, sem imiscuir-me na validade da Lei nº 13.290/2016, mais

conhecida como “Lei do Farol Baixo”, fato é que não é possível penalizar o

condutor até que haja a escorreita sinalização das rodovias.

Tanto o é que, inicialmente, vários Estados e o Distrito Federal cancelaram

e/ou deixaram de aplicar multas decorrentes da inobservância do referido

dispositivo diante do elevado número de ocorrências, o que corrobora a tese

aventada pela Impetrante. (DISTRITO FEDERAL, 20ª Vara Federal, Ação

Civil Pública, 49529-46.2016.4.01.3400, Juiz: Renato C. Borelli, 2016)

Com rejeição popular e após ataque ao texto legal, enfim encontrou-se argumento

suficiente para suspender a aplicação da norma.

1 Aspectos Sociais

Essa resistência à nova legislação retoma a discussão sobre o costume brasileiro de

que a lei deve “pegar”. Existem diversas normas em nossa legislação que não são aplicadas ou

respeitadas, simplesmente por falta de aceitação da população, caindo em esquecimento,

principalmente as leis de trânsito. São exemplos: o uso obrigatório do cinto de segurança para

condutor e passageiros (aqui incluídos os passageiros do banco traseiro), ser vedado o uso de
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Presidência da República, entendendo que a norma possui amplo alcance, pois afeta os

motoristas que circulam em rodovias nacionais e os órgãos de trânsito da Federação, e resulta

na previsão de nova infração de trânsito, de gravidade média. Sempre que a norma possui

grande repercussão deve ter sua vigência iniciada em prazo que permita sua divulgação e

conhecimento. Assim sendo, é essencial a incidência de vacatiolegis que permita a ampla

propagação da norma. Com o veto do artigo 2º da lei, esta foi publicada com omissão em

relação ao prazo do vacatio legis, que é o termo em latim que define o prazo entre a

publicação da lei e a aplicação de seus efeitos. Assim, nos termos do artigo 1º da Lei de

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e

cinco dias depois de oficialmente publicada.

Contudo, mesmo antes de sua entrada e vigor, a nova norma já era objeto de críticas e

piadas na internet. Isso porque muitos consideraram que a obrigatoriedade de manter os faróis

acesos durante o dia não tinha efeito prático, mas sim, era mero pretexto para distribuição de

multas. É que o descumprimento da lei é considerado infração média, com quatro pontos na

carteira de habilitação e multa de R$ 85,13 (oitenta e cinco reais e treze centavos). Mas é

claro que não é este o objetivo da lei. De fato, o Projeto de Lei 5070/2013, de autoria do

Deputado Rubens Bueno (PPS/PR), tem por justificativa dar obrigatoriedade a Resolução nº

18, de 17 de fevereiro de 1998 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.
Tendo em vista que o sistema de iluminação é parte fundamental da

segurança dos veículos, e que a Resolução do CONTRAN não conseguiu

sensibilizar os condutores, faz-se necessário estabelecer a obrigatoriedade,

por meio de Lei, do uso dos faróis acesos durante o dia nas rodovias,

instituindo, inclusive, sanção no caso de descumprimento. Afinal estamos

tratando de vidas! (PL 5070, 2013)

No texto da citada resolução, também foi considerado que as cores e as formas dos

veículos modernos contribuem para mascará-los no meio ambiente, dificultando a sua

visualização a uma distância efetivamente segura para qualquer ação preventiva, mesmo em

condições de boa luminosidade. Mesmo diante destas justificativas, a norma não foi bem

recebida pela população, que passou a atacá-la através de piadas e boatos falsos.

A rejeição da lei foi tamanha que a Associação Nacional de Proteção Mútua aos

Proprietários de Veículos Automotores (ADPVAT) propôs Ação Civil Pública em face da

União, com pedido de tutela provisória de urgência, para impor obrigação de não fazer a fim

de impedir a imposição de multas por descumprimento da lei até que as vias onde o uso do
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Em relação à motivação para participação do processo de Avaliação de Desempenho

funcional, constatamos que 33,33% dos entrevistados concordam que a motivação é

importante, 46,66% disseram que mais ou menos e 20% dos entrevistados apontam que a

motivação não é importante, isto reflete que, os empregados não têm interesse ou pouco

interesse na avaliação de desempenho funcional. Isto pode ser uma decorrência do fato de não

haver retorno por parte da empresa de que este processo seja divulgado ou mesmo

internamente trabalhado ou por falta de funcionários capacitados para este tipo de trabalho ou

por acharem desnecessário dar uma reposta aos mesmos, por ser a avaliação somente pró-

forma.

Os avaliadores são imparciais na avaliação do desempenho dos funcionários?

Sim
9

Não
3

Mais ou menos
3

Sim Não Mais ou menos

Gráfico 2 - Os avaliadores são imparciais na avaliação do desempenho dos funcionários

Fonte: Pesquisa de Campo (2012)

Sabemos que é de suma importância que quem avalia deve ter a imparcialidade, mas ao

mesmo tempo, pelos resultados apresentados na pesquisa onde 60% dos entrevistados

responderam que os avaliadores são imparciais na avaliação, 30% que há imparcialidade ocorre

mais ou menos e 30% que os avaliadores não são imparciais na avaliação. Podemos constatar

que muitos empregados apresentam algumas dúvidas com relação a esta imparcialidade. O que

ira refletir certamente em descontentamento por parte de algumas pessoas e que pode até

prejudicar as futuras avaliações se a empresa não tornar claro estes equívocos que podem

acontecer.
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Os objetivos ou metas do setor de trabalho são passados claramente aos colaboradores?

Não

3

Mais ou menos

1

Sim

11

Sim
Não
Mais ou menos

Gráfico 3 - Os objetivos ou metas do setor de trabalho são passados claramente aos

colaboradores

Fonte: Pesquisa de Campo (2012)

A avaliação de desempenho pode ser uma excelente ferramenta para que os objetivos e

metas traçados pela empresa sejam de conhecimento de todos e que reflitam em um processo

de conscientização de todos os empregados. Podemos analisar pelo gráfico onde 73,33% dos

entrevistados disseram que os objetivos são passados claros, que grande parte dos empregados

entrevistados reconhece que, os objetivos e metas de suas empresas são passados de forma

clara para os mesmos.

As opiniões dos colaboradores são consideradas no dia-a-dia do trabalho?

Mais ou menos
7

Sim
4

Não
4

Sim Não Mais ou menos

Gráfico 4 - As opiniões dos colaboradores são consideradas no dia-a-dia do trabalho

Fonte: Pesquisa de Campo (2012)
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O USO DO FAROL BAIXO E A LEI QUE TEM QUE “PEGAR” NO BRASIL

LUÍS GUSTAVO CONDE1

PATRICIA CARDOSO DE PIETRO CONDE2

RESUMO

O comportamento social do brasileiro faz com que a população tenha o costume de não receber
bem novas leis e popularmente é falado que no país a lei precisa “pegar”. Quando se trata do
Código de Trânsito Brasileiro vários são os exemplos, como a “Lei do Farol Baixo”, objeto de
críticas e piadas. A rejeição mobilizou a sociedade e as brechas existentes na nova normativa
levaram o judiciário a determinar a suspenção da aplicação das multas para quem não transitar
com farol baixo aceso durante o dia. O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise dos
aspectos legais e sociais que levam a este comportamento em âmbito nacional.

Palavras-chave: Lei. Trânsito. Sociedade.

Introdução

No dia 23 de maio de 2016 foi sancionada pela Presidência da República a Lei nº

13.290 – popularmente denominada “Lei do Farol Baixo” – que tornou obrigatório nas

rodovias o uso de farol baixo durante o dia, alterando o Código de Trânsito Brasileiro. Esta

norma, que deveria vigorar na data de sua publicação, teve seu artigo 2º vetado pela

1Docente da Etec Professor Idio Zucchi; advogado, especialista em Direito Processual Civil
2Docente da Etec Professor Idio Zucchi; jornalista, tecnóloga em Gestão Empresarial, especialista em Marketing,
Pós-graduanda em Educação Profissional e Tecnologia
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PREFÁCIO

Falar sobre a Revista Científica Etec. Prof. Idio Zucchi: Conhecimento e Prática
concebida pela Etec de Bebedouro é algo de grande responsabilidade a mim confiada, um
grande desafio diante da riqueza de artigos que ela abarca evidenciando a ampla experiência
de seus educadores.

A ideia de materializar as vivências dos professores em uma revista constitui algo valioso
não apenas para registrar esse momento áureo da escola como também favorecer a socialização
dos conhecimentos e práticas que se estruturaram ao longo dos anos desde sua criação em
16/06/2006. Dessa forma, nascida sob a égide do signo de Gêmeos, a escola expressa as suas
principais características: versátil, eloquente, comunicativa, irrequieta e imprevisível!
Desnecessário dizer que a revista é tudo isso e muito mais, denunciando que emergiu do cerne de
sua Proposta Pedagógica e dinamismo dos profissionais que integram a escola.

Não é necessário muito esforço para rememorar os primeiros passos da Etec e os
naturais desafios do processo de sua implantação e consolidação, também não menos
desafiador o trabalho coletivo para manutenção de seus ideais e significativos resultados
educacionais, ampliando seus campos de atuação, gerando novas perspectivas e abarcando
maiores responsabilidades no zelo ao nome da escola e da Instituição.

Em se tratando de conhecimento e prática somos, imediatamente, conduzidos à
reflexão sobre o conceito de competências. Para Perrenoud (1999), uma competência traduz-
se na capacidade de agir eficazmente perante um determinado tipo de situação, apoiada em
conhecimentos, mas sem se limitar a eles. Em suma, competência é conhecimento em ação,
nossa capacidade de mobilizar os conceitos aprendidos e utilizá-los na prática, em especial na
resolução de problemas inusitados. Esse é a proposta que a Revista traduz.

Os artigos modelados pelos professores expressam o domínio da real função docente
que extrapola o estagnado conceito de “dar aulas”, mas amplia-se para a percepção da
importância do foco na aprendizagem dos alunos e dos próprios docentes. A Etec de
Bebedouro é uma organização que aprende. Nas “organizações que aprendem as pessoas
expandem continuamente sua capacidade de criar resultados que elas realmente desejam, onde
maneiras novas e expansivas de pensar são encorajadas, onde a aspiração coletiva é livre, e
onde as pessoas estão constantemente aprendendo a aprender coletivamente”. (Peter
Senge,1990). Esta é a função da escola. Avançar sempre e coletivamente, daí a relevância da
construção conjunta de uma Revista que reúne e estampa o trabalho da equipe.

Em GESTÃO DE COMPETÊNCIA: AVANÇOS E DESAFIOS, produzido pelo Prof.
Vagner Corrêa Netto, encontramos a seguinte referência “o desempenho reflete no sucesso da
própria organização e talvez por isso seja a característica mais óbvia a ser medida
(CHIAVENATO, 1981)”. Nessa perspectiva, temos certeza de que este é apenas o n.º 01
desta Revista que tende a crescer e acolher artigos de um número crescente de docentes não
apenas desta Etec, tornando-se importante documento para toda Regional de São José do Rio
Preto. Etec de Bebedouro é uma escola de sucesso.

Prof. Dr.hc Geraldo José Sant´Anna

Supervisor Pedagógico Educacional

Regional de São José do Rio Preto
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Em relação se as opiniões dos empregados são levadas em consideração, sabemos que

no mundo corporativo é de fundamental importância o trabalho em equipe e que esta esteja

coesa, principalmente em relação às opiniões de cada trabalhador, que fazem parte dos

processos de trabalho de um setor da empresa. Analisando o gráfico pelos resultados obtidos

onde 46,66 dos entrevistados responderam mais ou menos e 26,66 que as opiniões não são

levadas em consideração, podemos ver que grande parte das empresas, não considera as

opiniões de seus empregados e que desta forma sabemos que estão perdendo muito, pois os

mesmos fazem parte do processo e de vital importância as suas opiniões para a melhoria dos

mesmos.
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As tomadas de decisões são compartilhadas com a equipe de trabalho?
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Gráfico 5 - As tomadas de decisões são compartilhadas com a equipe de trabalho

Fonte: Pesquisa de Campo (2012)

Verificamos que as tomadas de decisão nem sempre são compartilhas com os

funcionários das empresas, pois 46,66% dos entrevistados apontam que, as tomadas de

decisões são compartilhadas com a equipe de trabalho mais ou menos, e com o resultado de

que 40% não acham que as tomadas de decisões são compartilhadas com a equipe de trabalho,

deixa ainda mais claro que para as empresas a participação dos funcionários em relação as
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tomadas de decisões não é interessante e deve ser somente compartilhada com a cúpula da

empresa ( Gerencia).

Cada empregado deve participar na Avaliação do Desempenho Funcional do seu colega de
trabalho?

Sim

5

Não

10

Sim
Não

Gráfico 6 - CadaempregadodeveparticiparnaAvaliaçãodoDesempenhoFuncionaldoseucolegadetrabalho
Fonte: Pesquisa de Campo (2012)

Os resultados apontam que 66,66% dos entrevistados concordam que cada empregado deve

participar na Avaliação do Desempenho Funcional do seu colega de trabalho. O que mostra que

participar na Avaliação do Desempenho Funcional do seu colega de trabalho é importante, pois

demonstra um trabalho em equipe e de entrosamento entre os funcionários da empresa.

A auto-avaliação é um instrumento importante no processo de Avaliação de Desempenho
Funcional?
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Gráfico 7 - A auto avaliação é um instrumento importante no processo de Avaliação de

Desempenho Funcional

Fonte: Pesquisa de Campo (2012)
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Podemos verificar que é quase unânime a resposta de nossos entrevistados, pois 93,33%

apontam a auto avaliação é um instrumento importante no processo de Avaliação de Desempenho

Funcional deixando claro que esta é bem aceita para os funcionários das empresas.
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Gráfico 8 - É necessário o comprometimento por parte das chefias na aplicação do programa

de Avaliação de Desempenho Funcional

Fonte: Pesquisa de Campo (2012).

Vemos aqui a unanimidade por parte de todos os entrevistados onde pelo resultado de

100%, verificamos quão importantes é o comprometimento por parte das chefias na aplicação

do programa de Avaliação de Desempenho Funcional.
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Podemos verificar pelos resultados obtidos com nossa pesquisa que 46,66% dos nossos

entrevistados se sentem frustrados se o Feedback não é realizado após a avaliação de desempenho.

Que 26,66% se sentem com falta de incentivo se o Feedback não é realizado e 20% tem perda de

interesse do processo de avaliação, o que leva a refletirmos com importante é o retorno para os

mesmos de suas avaliações demonstrando os resultados obtidos sejam eles positivos ou negativos.
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Gráfico 10 - Dentro de sua organização você já se reportou a chefia requerendo o feedback das
avaliações de desempenho realizadas

Fonte: Pesquisa de Campo (2012)

Ao constatarmos que 53,33% já se reportou a chefia requerendo o feedback das

avaliações de desempenho realizadas, vem reforçar que para grande parte dos funcionários o

feedback é fundamental para a satisfação dos mesmos e que lhe traz mais segurança e

confiabilidade na empresa.
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Gráfico 11 - Qual foi a resposta?
Fonte: Pesquisa de Campo (2012)
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Podemos concluir segundo os resultados apresentado no ultimo gráfico onde 46,66%

dos entrevistados ao responderem que não houve nenhum feedback vem reforçar que, muito

trabalho tem que ser feito ainda no setor empresarial, principalmente em relação a participação

dos funcionários na tomada de decisões e no retorno de suas avaliações.

Conclusão

As pessoas com suas atitudes, conhecimentos e habilidades são o principal alicerce das

organizações. Neste novo contexto, as pessoas deixam de serem recursos e passam a serem

tratadas de forma humanizada, dotados de inteligência, sentimentos, aspirações. A cada dia, e

cada vez de forma mais intensa, as pessoas se voltam para a busca de desenvolvimento de suas

competências. As novas relações de capital e trabalho e também a necessidade de garantir seu

grau de empregabilidade requerem das pessoas uma perfeita integração entre desempenho e

potencial, ou seja: não basta ter potencial é preciso colocá-lo em ação.

A Avaliação de Desempenho por Competências mostra-se como uma ferramenta

gerencial efetiva para incrementar a gestão do desempenho, alcançando um maior nível de

profundidade e ajudando a identificar causas do desempenho deficiente, possibilitando

estabelecer uma perspectiva de desenvolvimento com a participação ativa do funcionário e,

talvez o mais importante, fornecer indicadores e critérios objetivos para cada colaborador

buscar a maximização de seu desempenho profissional.

A implantação da Avaliação de Desempenho por Competências deve ser positiva,

aumentando o estímulo e motivação para o trabalho, pois a objetividade, clareza e

transparência contribuem na obtenção dos objetivos e resultados individuais e

consequentemente, também nos resultados da organização.

O desenvolvimento profissional não significa coagir os funcionários a adotar as metas

da organização, nem sequer manipular seu comportamento. Muito pelo contrário, o

desenvolvimento exige um relacionamento no qual cada um possa assumir a responsabilidade

pelo desenvolvimento de seu próprio potencial de forma planejada e colocada em ação.

Assim, pode-se pensar na avaliação de desempenho por competências como um

importante meio para identificar os potenciais dos funcionários, melhorar o desempenho da
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equipe e a qualidade das relações dos funcionários e superiores e servir de estímulo nos

esforços para alcançar resultados positivos e satisfatórios para o indivíduo e para a

organização. Desde que esta seja trabalhada dentro da empresa e o empregado recebe seu

feedback após cada avaliação que participar.

De outra forma se esta avaliação não for trabalhada e nem transmitido para o

empregado os seus resultados, esta será apenas mais um motivo de frustração em relação aos

anseios dos mesmos e poderá provocar desanimo até o abandono do emprego, em busca de

melhores oportunidades e de uma empresa que valorize os seus potenciais e suas opiniões.
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