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Resumo:

Com um mundo em constante mudança, compete as empresas se adaptarem regularmente para se
manterem competitivas. As recentes mudanças transformaram as dinâmicas das relações, que gerou a
inversão de valores do capital financeiro para o capital humano. Neste contexto buscou-se neste
trabalho analisar a gestão de recursos humanos de uma empresa do interior do estado de São Paulo por
meio de uma abordagem qualitativa realizada através de um estudo de caso. Para o alcance foi
realizado entrevistas semi-estruturadas. Os resultados obtidos apontam a conscientização tanto do
gestor quanto dos funcionários acerca da necessidade da aplicação de formas de gestão estratégica na
empresa.
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Analysis of human resource management in a construction company
in the interior of São Paulo State

Abstract:

With a constantly changing world, it is the companies adapt regularly to remain competitive. Recent
changes have transformed the dynamics of relationships that generated the reversal of financial capital
values for human capital. In this context we sought in this work to analyze the management of human
resources of a company in the state of São Paulo through a qualitative approach carried out through a
case study. To achieve was conducted semi-structured interviews. The results indicate the awareness
of both the manager as the employees of the need of the application forms of strategic management in
the company.
Key-words: Management, Human Resources, Construction Industry.

1 Introdução

A organização está inserida em um ambiente dinâmico e deste modo está sujeita à
instabilidades oriundas de diversos setores da sociedade. Mudanças na economia, nas relações
sociais e ambientais, no comércio e no mundo tecnológico, fez com que as empresas
adotassem uma postura de defesa, agindo de modo perspicaz ao se portar competitivamente

no mercado (JASTI; KODALI, 2015). No Brasil, tais mudanças se intensificaram com maior
avidez após a abertura da economia, período no qual grandes multinacionais se instalaram no
país, dando um caráter mais competitivo à economia nacional. Diante desse novo cenário, as
relações socioempresariais se fortaleceram e a busca pela manutenção do bom
posicionamento da empresa se sobressaiu aos demais objetivos (FRANÇA; ARELLANO,
2002).

Diante do contexto apresentado, em que a busca por um lugar de destaque no cenário mundial
se torna imprescindível à medida que existe a intensificação do fenômeno da globalização,
assim como se aflora as relações entre os agentes econômicos, faz-se necessário a valorização
do colaborador e a implementação de práticas organizacionais que concorrem para o bem
estar pessoal. Deste modo, o trabalhador passa a ser tratado como um recurso de valor para a
empresa e a gestão de pessoas se torna fundamental para a mudança de paradigma, ou seja, a
mudança da imagem de recurso humano para colaborador e parceiro da organização. Os
valores humanos passam a ser mais considerados, assim como o seu conhecimento,
habilidades e competências, ocorrendo mudanças também na cultura organizacional. Dentre
as mudanças mais significativas do século XXI, pode-se citar: velocidade, flexibilidade
permanente, liderança, dinamismo, formação de alianças estratégicas, foco internacional,
criatividade, empreendedorismo, entre outros (CHIAVENATO, 2004; LOCKER
GOLDBERG, 2014).
A era da informação e da tecnologia criou máquinas e equipamentos capazes de substituir
parcialmente a mão de obra humana, no entanto percebeu-se que apesar de todas as mudanças
de cunho tecnológico existentes, era necessária a valorização das pessoas, fazendo com que as
empresas repensassem o modo de como tratá-las, tornando tal concepção um desafio do
terceiro milênio (RESENDE; ABREU, 2013). Assim, a gestão de pessoas deve agir na
empresa de modo a utilizar todas as habilidades e competências dos colaboradores,
potencializando os resultados e atingindo os objetivos organizacionais diante do cenário
complexo e dinâmico (CHIAVENATO, 2004; CUSÍ; SELLENS; VILÁ, 2011).
Diante da importancia da gestão de pessoas, torna-se imprescindível conhecer e analisar a
gestão dos recursos humanos nas organizações. Para isso justifica-se o presente estudo na área
de Recursos Humanos que tem por objetivo principal analisar a sua gestão em uma empresa
de construção civil do Interior do Estado de São Paulo. Como objetivos específicos têm-se:
(i) Apontar os principais conceitos em gestão de recursos humanos; (ii) Analisar as práticas de
gestão de recursos humanos na empresa X; e (iii) Identificar os fatores de segurança e saúde
do trabalho no ramo da construção civil.
2 Revisão de Literatura

2.1 Avaliação de desempenho

As avaliações de desempenho são consideradas de extrema importância para a empresa
manter e aumentar a produtividade e alcançar suas metas estratégicas. São utilizadas como
base para as decisões de remuneração, promoção, transferência e demissão, e fornecem
elementos necessários para as atividades de gestão de recursos humanos. Entende-se também
como “[...] uma das ferramentas mais versáteis de que os gerentes dispõem. Elas servem a
vários propósitos, que beneficiam tanto a empresa quanto o funcionário cujo desempenho está
sendo avaliado [...]” (BOHLANDER; SNELL; SHERMAN, 2005, p.214-215).
Em questão de desenvolvimento individual, a avaliação de desempenho propicia o feedback,
importante para aprimorar o desenvolvimento das competências e habilidades, argumentar
sobre os pontos fortes e fracos do funcionário, excluir qualquer problema potencial e designar

novas metas, com a finalidade de conquistar um alto desempenho (BOHLANDER; SNELL;
SHERMAN, 2005).

Os padrões de desempenho devem ser baseados nos requisitos provenientes da análise de
cargo e repercutidos em suas descrições e especificações, precisam ser definidos com clareza
e comunicados aos funcionários. Para o estabelecimento dos padrões de desempenho, deve-se
atentar a algumas considerações básicas, são elas: relevância estratégica, relacionada às metas
e às competências organizacionais; deficiência de critério, quando não são medidos todos,
focando em apenas um único critério do avaliado; contaminação de critério, elementos que
afetam as medidas de avaliação que não fazem parte do desempenho real; e confiabilidade,
que se refere a estabilidade, medida consistente entre os avaliadores ou com o desempenho ao
passar do tempo, estimando se o avaliado merece ou não uma promoção (BOHLANDER;
SNELL; SHERMAN, 2005).

Há vários candidatos que podemavaliar o desempenho do funcionário, podendo a avaliação
ser realizada de várias maneiras, como: pelo gerente e/ou supervisor; a autoavaliação, que faz
com que o avaliado reflita sobre seu comportamento e desempenho; a avaliação do
subordinado, adequada para fins de desenvolvimento; a avaliação de pares, que são realizadas
pelas pessoas que trabalham juntas em funções similares; a avaliação de equipe, que diz
respeito às práticas da equipe ao invés do desempenho individual; a avaliação do cliente, que
busca a avaliação tanto dos clientes externos como internos; e a avaliação 360 graus, que é a
combinação de todas elas, considerada como a avaliação que fornece uma visão mais precisa
(BOHLANDER; SNELL; SHERMAN, 2005).
2.2 Gestão por competência

Pode-se entender como competência um conjunto de capacidades humanas como
conhecimentos, habilidades e atitudes, crendo que os melhores desempenhos se baseiam na
inteligência e personalidade dos indivíduos, ou seja, os recursos que a pessoa contém.
Observa-se também a importância de relacionar as competências às necessidades da
organização e as designadas pelos cargos. A gestão por competência acaba sendo apenas um
estereótipo mais moderno para administrar uma realidade organizacional (FLEURY;
FLEURY, 2001).

As competências devem agregar valor econômico para a empresa, e social ao funcionário. A
concepção de competência surge “[...] associada a verbos como: saber agir, mobilizar
recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber engajar-se, assumir
responsabilidades, ter visão estratégicas [...]” (FLEURY; FLEURY, 2001).
2.3 Treinamento e desenvolvimento de Recursos Humanos

Para o desenvolvimento organizacional de qualquer empresa, é necessário que haja
capacitação de seus funcionários, de modo que os mesmos sintam-se seguros frente aos
obstáculos que serão enfrentados. Para isso é indispensável a presença do treinamento nas
corporações, que tem por objetivo a preparação do colaborador para superar algumas
dificuldades, realocar um funcionário à uma nova função e também a preparação para o
mesmo aprender a conviver no ambiente de trabalho com novas tecnologias e modernizações
(ANDRADE; CASTRO, 1996).
O treinamento possui grande importância no efeito que proporciona à pessoa que está sendo
treinada, de modo a desenvolver mudanças no comportamento humano. Por conta do
treinamento há uma série de adversidades que são conquistadas, como pode ser observado na
Figura 1, extraída da obra de Pilati (2005, p.44).

Primeiramente, têm-se a aquisição que envolve o procedimento básico para captura do
conhecimento, bem como da habilidade e das atitudes, ou seja, é um condicionante para que
possa desenvolver as demais características para absorver os novos conhecimentos. Para que
seja concretizado o conhecimento adquirido, é necessário que haja a retenção da informação,
que visa o armazenamento da nova informação a longo prazo (PILATI, 2006)

Seguido a essa sequência, há o conceito de generalização, no qual o treinado assimila os
conhecimentos que são obtidos no treinamento, de modo a compará-lo com sua atividade
cotidiana no trabalho, ou seja, é aplicar a teoria na prática. Já a transferência de aprendizagem
consiste no uso de novas técnicas ou tecnologias que são aprendidas por meio do treinamento,
para serem aplicadas também no local de trabalho. Por fim, tem-se o impacto do treinamento
no trabalho, que envolve toda a influência que o conhecimento adquirido proporciona,
realizando uma mudança positiva no desempenho geral (PILATI, 2006).
Tratando-se de desenvolvimento, este é um conceito que possui uma estrutura mais
abrangente, na qual envolve todos os atos que são mantidos pela empresa, a fim de incentivar
o progresso pessoal e profissional do colaborador. Tais atitudes que promovem a evolução do
desempenho de um funcionário são muito importantes para o crescimento geral do país, pois a
grande maioria de mão-de-obra disponível possui um nível de escolaridade baixo, faz com
que, caso não haja investimentos, o país tende a perder competitividade frente ao mercado
externo (ANDRADE; CASTRO, 1996).
2.4 Gestão de carreiras

De acordo com Dutra (2008), a utilização do termo carreira é um fato recente, que diversas
empresas costumam confundir com cargo, uma vez que o segundo fazia com o que o
funcionário permanecesse com a sua história guiada pela organização, não dando abertura
para que o mesmo obtivesse um crescimento pessoal e profissional. Para tanto é necessário
que haja o desenvolvimento de competências individuais,dessa forma, pode-se entender
carreira como uma trajetória que envolve as posições que são ocupadas ao longo da profissão
no qual “[...] são estruturadas em torno de responsabilidades, e não mais, como no passado,
em torno de cargos e funções” (DUTRA, 2008, p.58).

As trajetórias que o indivíduo toma estão em função da empresa, e algumas delas existirão
não importando a sua estrutura organizacional. Cada trajetória deve possuir um conjunto de
competências, na qual, inserem-se as responsabilidades, ou seja, caso o funcionário mude sua
trajetória, as demais características que a acompanham, mudarão também, bem como seus
objetivos. Além disso, possui três momentos distintos juntoao seu desenvolvimento, sendo em
primeiro a entrada na carreira, em segundo segue-se o crescimento, que estabelece o percurso
pelo qual o funcionário passará, e em terceiro encontra-se o final, que envolve muitos anos
desempenhando as mesmas atividades, onde não há perspectivas de maiores
desenvolvimentos (DUTRA, 2008).
2.5 Remuneração estratégica e recompensa

As organizações tendem a mudar a cada dia, seja de maneira natural ou pela imposição de
seus próprios colaboradores e mercado.Uma das mudanças que pode se observar no cenário
atual das empresas são os diferentes tipos de remuneração. A remuneração tradicional que não
oferece ao colaborador planos de carreira, valor ao trabalho e alternativas, passa a ser vista
como ultrapassada, algumas das críticas por ela recebidas são: visão limitada da realidade,
como as normas internas rígidas e o organograma de estrutura organizacional mal distribuído,
prejudicando o processo de tomada de decisões; conservadorismo, que ainda é muito comum
principalmente em empresas de gestão familiar, privilegiando os níveis hierárquicos, com
pouca comunicação entre os demais; entre outros (OGNJENOVIĆ, 2015).

Buscando diminuir os conflitos internos bem como agregar valor ao trabalhador, surgiu um
novo conceito, a remuneração estratégica. Esse tipo de remuneração deve ser adotado pelas
empresas alinhando sempre seus objetivos, metas e sua realidade interna e externa, verificar
também em outras empresas do mesmo setor e porte, quais os tipos de estratégias que utilizam
(ANDRADE, 1991; OGNJENOVIĆ, 2015).

No contexto da remuneração estratégica, existem segmentos como: remuneração funcional,
que são os Planos de Cargos e Salários (PCS), promovendo o equilíbrio interno e externo das
organizações, compondo a descrição e avaliação de cargos, faixas salariais, política para
administração de salários e pesquisa salarial, segmento ainda criticado, pois é considerado
desorganizado; salário indireto, são os benefícios oferecidos pelas empresas como planos de
saúde, auxílio doença, previdência privada, vale transporte, seguro de vida, entre outros, no
caso de plano de saúde, por exemplo, a empresa pode oferecer um básico, sendo interessante
para os níveis mais baixos da estrutura organizacional, porém desagradando os níveis
gerenciais; remuneração por habilidades, são benefícios pagos de acordo com as habilidades e
conhecimentos que possam ser comprovados por cada funcionário, ou seja, focandono que a
pessoa tem agregado não importando sua função; remuneração por competências, diante da
nova estrutura organizacional, a tendência é valorizar as competências e atitudes de cada
colaborador, porém ainda é mais aplicado à níveis gerenciais que exercem a liderança;
remuneração variável, que são os benefícios obtidos à partir dos resultados e participação
acionária, sendo aquelas que buscam transformar o custo fixo em variável; e alternativas
criativas, são os prêmios como, jantares, viagens, promoções, ações da empresa, entre outros
(ANDRADE, 1991).
O sistema de recompensas também vem mudando com as alterações de modelos de empresas,
não mais considerando os seres humanos como apenas o executor de tarefas básicas e
repetitivas, como ainda pode ser percebido no Japão, por exemplo. Os chefes estão perdendo
este rótulo e exercendo função de líder, estimulando sua equipe, possibilitando que cada
pessoa possa mostrar suas habilidades, opiniões, deixando as atividades mecânicas para tornase criativas e de iniciativa (ANDRADE, 1991).
Atualmente para que se possa diminuir o estresse e a depressão ocasionados por determinadas
atividades, as empresas tendem a preocupar-se mais com o bem estar de seus colaboradores, a
flexibilidade em poder trabalhar fora do ambiente corporativo é tendência no mercado atual,
possibilitando ao ser humano satisfazer suas necessidades pessoais, de acordo com as
características de cada um como: números de filhos, idade, sexo e estado civil (ANDRADE,
1991).
2.6 Segurança e Saúde no Trabalho

A Segurança e Saúde no Trabalho (SST), é um fator importante a ser analisado dentro de
qualquer organização, seja de pequeno, médio ou grande porte. Os acidentes provenientes do
descuido do setor responsável pela fiscalização ou mesmo dos próprios funcionários, além de
gerarem danos físicos e à saúde, podem gerar à empresa altos custos em despesas médicas e
dos equipamentos (DESSLER, 2007).

Os gestores ou gerentes devem conhecer os setores da organização, bem como os riscos que
incorrem em cada um, sendo obrigados a promover ações que minimizem tais acidentes,
sejam eles físicos ou mentais, lembrando que o trabalhador esta assegurado por lei nestas
proteções, sendo recomendado a aplicação de cursos de capacitação. (LIMONGI-FRANÇA,
COUTINHO, MAXIMIANO, 2010; DESSLER, 2007).
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é responsável por garantir ao trabalhador todas
as condições adequadas de trabalho. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) é

regulamentada pela CLT, comissão integradapor funcionários indicados pelo próprio
empregador e os eleitos pelos demais empregados, a fim de prevenir e minimizar os acidentes
ou doenças decorrentes do trabalho. A Cipa deve ser aplicada de maneira efetiva, e não como
em algumas empresas em que apenas é um papel assinado por seus integrantes, sem quaisquer
verificações dos setores (DESSLER, 2007; RUJEKO, 2014).

A organização deve perceber que os acidentes de trabalho são de sua
responsabilidade.Contratar um técnico em segurança do trabalho para auxiliar nesta tarefa em
algumas empresas torna-se obrigatório, como no setor da construção civil, no qual a empresa
estudada está inserida. A segurança do trabalho vem sendo mais estudada pelos gestores, pela
facilidade em detectar suas causas e efeitos, porém para a maioria das empresas a saúde esta
atrelada à segurança, pois um ambiente saudável torna-se um local mais seguro ao trabalhador
(DESSLER, 2007).

Deve-se levar em consideração que a maioria das pessoas tem em mente que segurança no
trabalho está relacionada apenas aos acidentes com maquinários, porém um ambiente com
poeira, ruídos, temperaturas extremas, entre outros, pode promover doenças que são
consideradas do trabalho. Além disso, a disponibilização do equipamento de segurança
adequado é de responsabilidade do empregador, porém cabe ao trabalhador a sua utilização de
maneira a evitar os acidentes (DESSLER, 2007; RUJEKO, 2014).
2.7 Qualidade de vida no trabalho

É importante ressaltar a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) bem como os aspectos
positivos encontrados por muitas empresas ao implantar técnicas de desenvolvimento e bem
estar social, uma vez que tal aspecto influencia de forma direta no desempenho de suas
funções. A qualidade de vida no trabalho compreende a preocupação da empresa com a
satisfação, bem estar e segurança das pessoas no ambiente de trabalho, assim como a
aplicabilidade de políticas com o objetivo de alcançar melhorias gerenciais, físicas, estruturais
e psicológicas (FRANÇA; ARELLANO, 2002).
Pode-se afirmar que a qualidade de vida no trabalho é interesse tanto da empresa como do
colaborador, já que promove aspectos positivos no desenvolvimento pessoal, ocasionando
melhora na desenvoltura e produtividade individual. Todas essas características são
valorizadas por grandes empresas atualmente, uma vez que é notório o modo que a motivação
reflete de forma instantânea no trabalho, além disso, muitos pensadores afirmam que a
empresa deve conquistar primeiramente o seu cliente interno e com isso atingir a otimização
do potencial humano, evitando sobrecarga de trabalho e a queda da produtividade e da
qualidade. (CHIAVENATO, 2004; FERREIRA, 2012).
Entre os aspectos objetivados pela implementação de políticas de qualidade de vida no
trabalho estão: garantia à saúde, por meio da preservação da integridade física, emocional e
social, de modo a evitar a propagação de doenças e a restituição de pessoas ao ambiente de
trabalho; ergonomia, que compreende a satisfação atrelada ao conforto na realização do
trabalho, como fornecimento de cadeiras que garantem uma postura correta e segura;
psicologia, que se refere ao estabelecimento de relações baseadas no respeito da necessidade
individual e a garantia de um ambiente de boas relações interpessoais; economia, que busca a
conscientização das pessoas sobre a importância do uso dos recursos (FRANÇA;
ARELLANO, 2002).

A preocupação em atingir todos os aspectos citados anteriormente são necessários para
assegurar a qualidade de vida do trabalho, abrangendo medidas que buscam atenuar os
impactos negativos, como por exemplo, o estresse e outras doenças ocasionadas ou agravadas

pelo ambiente organizacional, de modo a garantir a qualidade do trabalho, a satisfação e a
motivação de cada colaborador (FRANÇA; ARELLANO, 2002).
A QVT envolve uma série de elementos integrados que compõe a maximização desse
conceito, dentre eles, pode-se citar: o entusiasmo relacionado ao trabalho; as perspectivas de
crescimento profissional; o reconhecimento pelo trabalho exercido; o salário e benefícios; as
relações interpessoais; as condições físicas do trabalho; o poder na tomada de decisões; a
segurança no trabalho, entre outras (FRANÇA; ARELLANO, 2002).
2.8 Desenho de um programa de relação com os funcionários

Muitas são as adversidades que podem influenciar o desempenho das pessoas na organização.
Os subordinados necessitam de controle do seu trabalho, uma vez que estão sujeitos a
problemas pessoais, financeiros, de saúde e outras preocupações, e na maioria das vezes, as
pessoas não conseguem administrar tais problemas, fazendo com que interfiram
negativamente na sua produtividade (CHIAVENATO, 2004).

Algumas organizações com o intuito de reduzir essa inconveniência aplicam certas medidas,
oferecendo assistência aos funcionários, deste modo passa a existir uma relação de segurança
e respeito. O método de relação com os funcionários busca estreitar as relações entre as
pessoas por meio do diálogo, atendendo suas primordialidades. Dentre os requisitos que
devem ser seguidos para o desenvolvimento de um programa de relação com os funcionários,
estão: diálogo, cooperação, segurança, assistência e respeito (CHIAVENATO, 2004).
2.9 Auditoria de Recursos Humanos

As auditorias têm papel significativo nas organizações de todos os segmentos de mercado,
visto que auxiliam no diagnóstico da situação atual encontrada para que seja possível
contribuir com melhorias no ambiente interno das empresas (PETRUF; STEFANO, 2015).
Segundo Perez Junior apud Petruf e Stefano, p. 231:
Auditoria pode ser definida como o
levantamento, o estudo e a avaliação
sistêmica das transações, procedimentos,
rotinas e demonstrações financeiras de
uma entidade, com o objetivo de fornecer
a seus usuários uma opinião imparcial e
fundamentada em normas e princípios
sobre sua adequação.

Além disso, as auditorias possuem como objetivo complementar a legitimação de alguns
processos de controle exercidos, constatando a realidade de algumas áreas internas, de modo
que possam levar informações relevantes a alta direção e poder executivo, auxiliando no
processo de tomada de decisão (PETRUF; STEFANO, 2015).
As auditorias de recursos humanos podem ser consideradas como uma análise sistemática de
todas as práticas e políticas de administração de pessoal, bem como a avaliação do atual
funcionamento dessas medidas, tanto para correção das falhas existentes como para a busca
da melhoria contínua (JÚNIOR, 2012).

Os próprios processos e/ou sistemas de administração de recursos humanos, como a
aplicação, manutenção, desenvolvimento e controle de RH, são as fontes de informação para
esse tipo de auditoria, que pode ser aplicada a todos os níveis da organização ou a apenas um,
de acordo com o cenário atual da companhia, bem como a sua necessidade (JÚNIOR, 2012).

3. Metodologia de Pesquisa

Após analisar várias empresas da região optou-se pela Empresa com o nome fictício de
“Empresa X”, chamada assim devido à questões de sigilo das informações. A Empresa X foi
escolhida pela acessibilidade e conveniência para a coleta dos dados. A empresa atua no ramo
da construção civil, é privada e tem sua sede localizada na região oeste do estado de São
Paulo.
A empresa atua em obras públicas, participando de processos de licitações principalmente
para o atendimento de demandas de prefeituras municipais. Entre as obras que a empresa
realiza estão recapeamento e pavimentação asfáltica, reforma e construção de prédios
públicos e privados, loteamentos e águas pluviais. Além disso, a empresa presta serviços para
terceiros na construção de lotes, bem como comercializa seus próprios loteamentos.

Em relação ao quadro de funcionários, atualmente existem de 44 coloaboradores. Dentre eles
estão os engenheiros, o arquiteto, os departamento de compras, de pessoal, de lotes, a
secretaria e os funcionários das obras, como encarregados, pedreiros, serventes, operadores de
máquina e motoristas. Existe ainda com mão-de-obra terceirizada que também pode ser
considerada como trabalhadores temporários, já que existe estabelecimento de contratos que
regularizam a mão-de-obra por um período determinado (CHAMEL; CASTANHEIRA;
SOBRAL, 2014). Assim, o proprietário considera a viabilidade economica deste tipo de
vinculo, por considerar a contratação formal desnecessária em alguns casos, como acontece,
por exemplo, com o especialista em elétrica já que não são todas as obras que demandam esse
tipo de trabalhador.
O presente estudo foi desenvolvido por meio de uma abordagem qualitativa e descritiva,
tendo como procedimento um estudo de Caso. Exploratório porque é realizada com o objetivo
de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. E caráter
descritivo, pois sua principal meta é a descrição das características de determinado fenômeno
ou o estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2008).
Quanto aos meios, a pesquisa constituiu-se em um estudo de caso que consiste em apresentar
fatos ou resumos narrativos de situações ocorridas em empresas, órgãos públicos ou outras
instituições. Neste contexto, o estudo de caso vem no intuito de contribuir para a discussão, já
que por meio do mesmo entra se um contato com vivencia real do tema proposto (GIL, 2007).

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que segundo Köche (1997) visa levantar o
conhecimento disponível na área, identificando as teorias produzidas, analisando-as e
avaliando sua contribuição para auxiliar a compreender ou explicar o problema objeto da
investigação. Como forma de atingir os objetivos, foi realizado uma entrevista semiestruturada com os proprietarios e funcionarios da empresa. Esse tipo de entrevista favorece
não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de
sua totalidade (TRIVIÑOS, 1987).
4. Discussão dos Resultados

4.1 Avaliação de desempenho

A Empresa X não realizada nenhum tipo de avaliação de desempenho formal. Os funcionários
são avaliados informalmente a cada dia pelo proprietário, engenheiros e encarregados, e o
feedback tampouco ocorre. Esta prática pode implicar em frustração do funcionário, pois sem
o reconhecimento ele não sabe se está desempenhando corretamente suas funções.

As decisões de promoção e remuneração dos funcionários são realizadas por meio da análise
de alguns critérios do diretor da empresa, como: bom humor, boa comunicação (interna e
externa), assiduidade, responsabilidade, dedicação, idoneidade e pontualidade.

4.2 Gestão por competência

A gestão por competências na Empresa X não mostra-se tão eficaz, a medida que apenas a
contratação é realizada de acordo com as competências de cada indivíduo. O gestor junto ao
departamento pessoal não é flexível a um remanejamento de cargo, optando pela contratação
de um novo profissional ao invés de utilizar a mão-de-obra interna que já possua habilidades
percebidas ao longo do tempo.
4.3 Treinamento e desenvolvimento de Recursos Humanos

A empresa que compreende o presente estudo está inserida no setor de construção civil, na
qual, não são realizados treinamentos aos seus funcionários, tanto para trabalhador braçal,
quanto do escritório. É de suma importância enfatizar que para este ramo, que é considerado
com alto grau de periculosidade, cabe aos gestores proporem treinamentos a fim de garantir a
segurança de seus funcionários, bem como o aprendizado do manuseio correto de diversas
ferramentas e maquinários.
4.4 Gestão de carreiras

A empresa X, não se utiliza do projeto de gestão de carreiras, pois os funcionários encontramse no mesmo nível hierárquico, deste modo, os profissionais que atuam na área
administrativa, possuem apenas o diretor acima deles, o que faz com que não haja
possibilidade de movimentação de local de trabalho. Já os funcionários que trabalham nas
obras, haveria a possibilidade de um servente tornar-se pedreiro, por exemplo, porém, esta é
uma prática que não ocorre na empresa, principalmente por parte dos funcionários, que não
possuem interesse e tampouco se preocupam com a gestão de suas carreiras.
4.5 Remuneração estratégica e recompensa

A empresa X não utiliza nenhum tipo de recompensa ou remuneração estratégica, além do
seguro de vida e vale alimentação fornecido à seus colaboradores. Junto ao departamento
pessoal pôde-se obter a informação de que já foi proposto ao diretor o benefício do plano de
saúde, porém o mesmo recusou, observa-se ainda que apenas os benefícios expostos na
convenção do setor são aplicados pela empresa. Uma maneira de recompensa que poderia ser
utilizada é a remuneração por competências, principalmente em obras, no qual, a empresa
poderia estimular o desempenho de todos, seja na execução de suas tarefas, quanto na
manutenção das máquinas e caminhões.

Na empresa existe um boletim diário, em que é relatado todas as atividades diárias dos
equipamentos em cada obra, porém é difícil conseguir que os funcionários preencham este
documento que auxilia o departamento de compras, responsável por autorizar o conserto e
compra de peças para as máquinas e caminhões. Sem o preenchimento deste documento, as
máquinas vão ao mecânico em um estado crítico, quando poderia ser evitado certas
depreciações a partir da prevenção.Uma proposta para este problema é a recompensa para o
funcionário que realmente prezar pela conservação do equipamento, podendo diminuir
consideravelmente os custos incorridos na falta de manutenção.
4.6 Segurança e saúde no trabalho

A empresa X está inserida no setor da construção civil, portanto, os riscos recorrentes da má
ou não utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) são evidentes. Pode-se
observar que os funcionários da empresa não estão tão preocupados com sua própria
segurança, por não se adequarem aos equipamentos, achando-os incômodos, ou até por
desconhecerem os riscos dessa não utilização. O departamento pessoal tentou incentivar a
utilização desses equipamentos por meio de visitas nas obras com o acompanhamento do
técnico em segurança do trabalho, porém foi a única ação realizada.

Em uma pesquisa informal com os empregados, cerca de 90% desconhecem a existência da
Cipa na empresa, constatando ainda que os próprios funcionários que assinam a ata, não
sabem seu propósito.

Alguns acidentes de trabalho podem ser citados, como: um servente de pedreiro machucou a
coluna devido ao excesso de peso que estava carregando; outro servente de pedreiro sofreu
queimaduras leves nos olhos com o vapor da máquina vibroacabadora, pois não estava
utilizando os óculos de proteção adequados; o acidente mais grave que ocorreu foi de outro
servente de pedreiro que estava trabalhando em um local de risco, um buraco, quando um
tubo de concreto caiu em sua perna e fraturou a mesma, agravando seu estado no hospital com
embolia pulmonar, ocasionando sua morte.
Uma estratégia para minimizar esses acidentes é a fiscalização frequente por parte de um
técnico em segurança do trabalho, mostrando aos funcionários quais os objetivos da Cipa e a
importância de utilizar os equipamentos de segurança. O treinamento também seria uma
opção, pois observa-se que nem sempre os funcionários sabem como utilizar os EPI’s e
deixando claro os riscos que eles estão expostos, a partir de acidentes reais de outras empresas
do mesmo setor.
4.7 Qualidade de vida no trabalho

Por meio da análise realizada na empresa estudada, foi possível identificar de modo geral que
a gestão não se utiliza de muitas medidas para se atingir o pleno alcance da qualidade de vida
no trabalho. Pôde-se auferir também, que não existe nenhuma política que assegure a
ascensão profissional ao trabalhador, como plano de carreira, por exemplo. Em relação à
remuneração, é muito recorrente reclamações oriundas principalmente dos pedreiros e
serventes de pedreiro acerca de baixos salários e ausência de benefícios.

Uma informação muito importante obtida, foi em relação aos desvios de função que
acontecem recorrentemente na empresa. Foi relatado pela responsável do departamento
pessoal que existe um trabalhador registrado como motorista, realizando também funções de
servente de pedreiro, e outro registrado como servente de pedreiro, porém exerce a atividade
de caldeirista, e deste modo não ganha o adicional de insalubridade. Tais deficiências na
estrutura organizacional colocam em risco a satisfação profissional, contribuindo
negativamente para o desenvolvimento eficiente das tarefas exercidas, bem como para a
satisfação do trabalhador.

Em relação ao poder da tomada de decisões, percebeu-se que o gestor atribui ao pessoal do
escritório autonomia em certas ocasiões, dando permissão ao administrar, dentro dos limites
pré-estabelecidos. Tal medida confere maior credibilidade ao trabalho do colaborador,
fazendo com que este se sinta parte integrante da empresa. A empresa também oferece uma
estrutura física necessária ao bom desenvolvimento do trabalho, garantindo a integridade
física dos trabalhadores. As salas são climatizadas, constituídas de cadeiras confortáveis e que
garantem uma postura correta, além da presença de lâmpadas claras, garantindo a boa
iluminação do ambiente.

É necessário que o gestor se conscientize da necessidade da aplicação de medidas que
contribuam para a satisfação das pessoas, além do entendimento de que elas são partes
essenciais da organização. Realizar ações corretivas pode ser considerada como um medida de
emergência, já que a empresa faz parte de um setor em que as pessoas estão mais expostas à
riscos do ambiente externo.

4.8 Desenho de um programa de relação com os funcionários

A empresa analisada mantém uma boa relação com os seus colaboradores, o gestor está
sempre disposto a discutir sobre sugestões e criticas e são realizadas reuniões quando
necessário para discutir questões importantes. Os encarregados das obras estabelecem uma
relação direta com os pedreiros e serventes de pedreiro e assim conseguem diagnosticar
insatisfações dos demais trabalhadores. Em contrapartida, em decorrência da falta de tempo o
proprietário não tem a oportunidade de manter uma relação direta com todos os trabalhadores,
desta forma a comunicação é feita por meio de pessoas intermediárias, porém muitas vezes
ocorrem ruídos na transmissão da informação.
4.9 Auditoria de Recursos Humanos

A auditoria de recursos humanos não é uma prática adotada dentro da organização, apesar de
sua importância para um bom andamento da gestão organizacional. Constatou-se que na
empresa existem diversas falhas dentro da área administrativa, nota-se que a postura do gestor
é confortável em relação ao cenário atual, no qual ele acredita que não são necessárias
mudanças no que vem sendo adotado.
5 Considerações finais

Com base nas análises realizadas ao longo do trabalho, pode-se considerar que a empresa
estudada não emprega todos os conceitos abordados. A aplicabilidade de ferramentas
gerenciais proporciona ao gestor maior segurança na tomada das decisões, uma vez que suas
atitudes não são baseadas apenas em conhecimentos empíricos, mas sim em informações de
cunho científico, fato que confere um caráter mais profissional à administração.

É notável que grandes empresas possuem suporte necessário para o treinamento e
desenvolvimento de seu quadro funcional, além disso quanto maior o grau da sua
complexidade, mais técnicas de desenvolvimento pessoal devem ser utilizadas, de modo a
proporcionar controle e o pleno desenvolvimento dos recursos humanos. Em contrapartida,
empresas de pequeno porte, na maioria das vezes, não prezam pelo desenvolvimento e
aplicação de técnicas estratégicas de gestão, como por exemplo, remuneração de
recompensas, muito utilizada como uma forma de acarretar ganhos, tanto para empresa
quanto para colaborador.
A ausência de métodos de motivação ou medidas que conferem maior qualidade de vida de
trabalho podem influenciar negativamente o desempenho do colaborador, afetando a sua
produtividade individual. É justamente sobre tal ótica que o empreendedor deve se pautar para
delimitar as estratégias de recursos humanos da empresa, traçando as metas necessárias para
proporcionar um ambiente de trabalho confortável e seguro, garantindo a satisfação e a
integridade física de cada trabalhador, esta medida conferirá desempenho satisfatório ao
quadro funcional.

O foco da análise se deu na questão de segurança e saúde no trabalho, posto que o ramo de
atuação da construção civil é caracterizado pela grande exposição dos trabalhadores à riscos
externos, fato que confere maior incidência de acidentes. Muito embora os riscos sejam
plenamente visíveis, a organização não demonstra preocupação em garantir a plena segurança
de seus funcionários, além disso, os trabalhadores não são conscientes da real necessidade da
utilização de EPI’s.
Diante do contexto apresentado, faz-se necessário a conscientização tanto do gestor quanto
dos funcionários acerca da necessidade da aplicação de formas de gestão estratégica, e a
extinção ou diminuição dos acidentes ocasionados pela falta de informação ou imprudência
no trabalho, por meio de ações mitigadoras, como a implementação efetiva da Cipa.
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