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RESUMO 
 

A gestão do capital humano nas micros e pequenas empresas familiares do segmento 
madeireiro, ocupam importante papel na estrutura produtiva e social dos municípios, 
e contribuem ativamente para a geração de emprego, distribuição de renda, 
desenvolvimento econômico das Gêmeas do Iguaçu, bem como para a região. O 
objetivo geral desse trabalho é levantar a gestão do capital humano nas empresas 
familiares do segmento madeireiro das Gêmeas do Iguaçu. A base do estudo busca 
respostas para os objetivos específicos de: levantar a composição societária das 
Empresas Familiares no setor madeireiro das Gêmeas do Iguaçu; levantar a relação 
pratica da gestão do capital humano nas empresas familiares do setor madeireiro das 
Gêmeas do Iguaçu; analisar a relação entre a gestão do capital humano e o 
desenvolvimento regional do setor madeireiro das gêmeas do Iguaçu. Este estudo 
sobre a gestão do capital humano no segmento madeireiro das micros e pequenas 
empresas familiares caracterizam-se em pesquisa qualitativa, aplicada, exploratória, 
descritiva. Utilizou-se dois tipos de questionários, aplicado aos diretores e 
colaboradores das empresas investigadas, sendo que, algumas perguntas são 
idênticas nos questionários, possibilitando ao pesquisador cruzar as respostas e 
levantar a percepção dos diretores e colaboradores sobre as mesmas questões. 
Quanto ao estudo limita-se nas cidades de União da Vitória (PR) e Porto União (SC), 
nas micros e pequenas empresas familiares, tendo como ponto de corte as empresas 
que possuem até 100 colaboradores, conforme classificação definida pelo SEBRAE. 
Os empresários afirmam que o grau de instrução e treinamento, é pouco importante 
para o piso de fábrica, mas o grau de instrução interfere na baixa produção, 
desperdício, baixa qualidade e uso inadequado de máquinas. O grau de instrução 
predominante e a 4ª e 8ª série com 96,37%. Na contratação de novos colaboradores, 
o grau de instrução não é considerado o que predomina é a experiência profissional.  
Na percepção dos colaboradores essas empresas são autoritárias e centralizadas no 
patriarca, esporadicamente ocorrem alguns treinamentos de segurança do trabalho 
apenas. Não existe preocupação dos diretores com o grau de instrução e motivação 
dos colaboradores, também afirmam que apesar de alguns herdeiros terem uma 
graduação, nas diversas áreas do conhecimento, isso não reflete positivamente para 
a empresa, pois quem decide é o patriarca. A administração é baseada no passado, 
onde a gestão do capital humano é desnecessária, pois entende-se que dos 
colaboradores só interessa a força física, razão pela qual se vê como um custo, que 
deve ser evitado.  
 
Palavras-chave: Setor madeireiro, Capital humano, Micro e Pequenas Empresas 
familiares.    
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RESUMEN 

La gestión del capital humano en las micro y pequeñas empresas familiares del 
segmento maderero, ocupan un importante papel en la estructura productiva y social 
de los municipios, y contribuyen activamente a la generación de empleo, distribución 
de renta, desarrollo económico de las Gemelas del Iguazú, así como para la región. 
El objetivo general de este trabajo es levantar la gestión del capital humano en las 
empresas familiares del segmento maderero de las Gemelas del Iguazú. La base del 
estudio busca respuestas para los objetivos específicos de: levantar la composición 
societaria de las Empresas Familiares en el sector maderero de las Gemelas del 
Iguazú; levantar la relación práctica de la gestión del capital humano en las empresas 
familiares del sector maderero de las Gemelas del Iguazú; analizar la relación entre la 
gestión del capital humano y el desarrollo regional del sector maderero de las gemelas 
del Iguazú. Este estudio sobre la gestión del capital humano en el sector maderero de 
las micro y pequeñas empresas familiares se caracterizan en investigación cualitativa, 
aplicada, exploratoria, descriptiva. Se utilizaron dos tipos de cuestionarios, aplicado a 
los directores y colaboradores de las empresas investigadas, siendo que algunas 
preguntas son idénticas en los cuestionarios, posibilitando al investigador cruzar las 
respuestas y levantar la percepción de los directores y colaboradores sobre las 
mismas cuestiones. En cuanto al estudio se limita en las ciudades de Unión de la 
Victoria (PR) y Porto Unión (SC), en las micro y pequeñas empresas familiares, 
teniendo como punto de corte las empresas que poseen hasta 100 colaboradores, 
conforme clasificación definida por el SEBRAE.  Los empresarios afirman que el grado 
de instrucción y entrenamiento, es poco importante para el piso de fábrica, pero el 
grado de instrucción interfiere en la baja producción, desperdicio, baja calidad y uso 
inadecuado de máquinas. El grado de instrucción predominante y la 4ª y 8ª serie con 
el 96,37%. En la contratación de nuevos colaboradores, el grado de instrucción no es 
considerado lo que predomina es la experiencia profesional. En la percepción de los 
colaboradores esas empresas son autoritarias y centralizadas en el patriarca, 
esporádicamente ocurren algunos entrenamientos de seguridad del trabajo apenas. 
No hay preocupación de los directores con el grado de instrucción y motivación de los 
colaboradores, también afirman que a pesar de que algunos herederos tienen una 
graduación, en las diversas áreas del conocimiento, eso no refleja positivamente para 
la empresa, pues quien decide es el patriarca. La administración se basa en el pasado, 
donde la gestión del capital humano es innecesaria, pues se entiende que de los 
colaboradores sólo interesa la fuerza física, razón por la cual se ve como un costo, 
que debe ser evitado.  
 
Palabras clave: Sector maderero, Capital humano, Micro y Pequeñas Empresas 
familiares. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1  APRESENTAÇÂO DO TEMA 

A pesquisa tem como tema analisar a Gestão das empresas familiares, com 

ênfase no Capital Humano como diferencial competitivo do seguimento de madeira e 

a sua contribuição para o desenvolvimento regional. Segundo Ferreira (2008), o 

capital humano ocupa importante papel no crescimento econômico de um país, uma 

vez que ele influencia diretamente a criação de tecnologia, no sentido de que pessoas 

mais capacitadas realizam mais trabalho, ou trabalho de melhor qualidade, em um 

mesmo período de tempo, elevando sua produtividade. A indústria madeireira tem 

apresentado papel importante para a economia local e regional, sendo o maior 

seguimento gerador de empregos e distribuição de renda desde a fundação desses 

municípios.  

Na região das Gêmeas do Iguaçu, estão localizadas aproximadamente mais de 

150 indústrias madeireiras familiares, produzindo os mais diversos produtos 

originários de madeira, predominando a fabricação de esquadrias e compensados. 

Este fator representa para os Estados grande fonte de arrecadação de tributos e 

relevância social.  Para os leigos esse tipo de empresa parece ser novo, mas já existe 

há décadas. Silva (2006, p. 42) corrobora ao comentar que “[...] montar um negócio 

em família e manter sua gestão ligada aos laços de parentesco sempre foi, em toda a 

trajetória do sistema capitalista, uma forte tendência”.  

O tema em questão está diretamente ligado ao programa de desenvolvimento 

econômico, devido a integração de ações entre Governo Federal, Estadual e 

Municipal. Diante disso, cabe mencionar que as indústrias madeireiras das Gêmeas 

do Iguaçu são atuantes e evidenciam um movimento econômico significativo. Ante o 

exposto buscou-se conhecer a participação deste ramo de atividade para o 

desenvolvimento da região com relação aos aspectos econômicos, sociais e 

ambiental.  

 

1.2  PROBLEMA 

  

Diante de inúmeras dificuldades no ramo das empresas familiares do 

seguimento madeireiro das Gêmeas do Iguaçu, muitas destas encerraram suas 

atividades nas últimas décadas. Entre as que estão em atividade, se destacam as já 
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consolidadas no mercado; as quais atendem o mercado interno e externo, apresentam 

resultados positivos e buscam ampliar suas estruturas para dar conta da demanda. 

No entanto, se observa outras empresas que demonstram dificuldades para se manter 

competitivas no mundo globalizado, dentre elas, as que mais encerraram suas 

atividades foram as empresas familiares. 

As MPEs familiares encontram dificuldades para acompanhar a evolução na 

forma de gestão, principalmente no que tange ao capital humano. Hoje, há uma maior 

percepção da contribuição dos funcionários para os resultados da empresa 

(MARRAS, 2011), e espera-se que a área de gestão de pessoas atue alinhando os 

recursos humanos da organização às suas estratégias empresariais (ASCENÇÃO, 

2009). 

Este fato reflete na baixa produção, consequentemente, com baixa qualidade, 

sem obtenção de produtividade e ganhos de escala, com uma mão-de-obra barata, 

sem qualificação. Devido ao baixo grau de instrução, eleva-se o turnover e as 

reclamações trabalhistas, comprometendo seriamente a saúde financeira. Como 

consequência, acabam com os bens bloqueados pela justiça para garantir as dívidas, 

ficando vários barracões e máquinas se deteriorando ao longo dos anos, aguardando 

demandas jurídicas.  

Diante da problemática evidenciada, se apresenta a seguinte questão de 

pesquisa: Como a gestão do capital humano pode contribuir para o 

desenvolvimento das Empresas Familiares no setor madeireiro das Gêmeas do 

Iguaçu? 

 

1.3  JUSTIFICATIVA  

 

Este estudo justifica-se pelo grande volume de estudos que vem sendo 

realizado sobre a importância do capital humano para as empresas no Brasil e no 

mundo, cujo estudo possibilita evidenciar um pouco mais da realidade das empresas 

investigadas, no intuito de contribuir para futuras melhorias nesse segmento. 

Buscou-se levantar qual o impacto sofrido pelas empresas familiares do 

segmento da madeira das Gêmeas do Iguaçu, considerando que estas mantiveram a 

mesma forma de gestão desde a sua fundação. Por conseguinte, buscou-se entender 

se essa forma de gestão afeta o desempenho das empresas e consequentemente o 

desenvolvimento regional; uma vez que inúmeras empresas que foram pujantes no 
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passado encerraram suas atividades e/ou reduziram sua produção, acarretando na 

redução do quadro de colaboradores e, consequentemente o faturamento. Estes 

fatores influenciaram de forma incisiva na economia local, na distribuição da renda e 

na contribuição social e do desenvolvimento da região.    

Esta investigação propõe levantar os pontos fortes e fracos dessas empresas 

em relação a gestão do capital humano e suas contribuições para o desenvolvimento 

regional, além de propor algumas ações na área da gestão para melhorias das 

empresas.  

Esse trabalho tem como objetivo geral: analisar a gestão do capital humano 

para o desenvolvimento das empresas familiares do setor madeireiro das Gêmeas do 

Iguaçu. Logo, como objetivos específicos: a) investigar a composição societária das 

empresas familiares no setor madeireiro das Gêmeas do Iguaçu; b) Investigar a 

prática do modelo gestão do capital humano nas empresas familiares do setor 

madeireiro das Gêmeas do Iguaçu e, c) Analisar a gestão do capital humano do setor 

madeireiro das gêmeas do Iguaçu.  

No que tange a hipótese levantada para esse estudo, assim se define: se a 

gestão do capital humano para o desenvolvimento das empresas familiares no setor 

madeireiro das Gêmeas do Iguaçu é eficaz, então a relação na prática dos modelos 

de gestão empresarial contribui para o desenvolvimento regional. 

  

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

 

Com relação ao tema desenvolvimento regional, apesar de muitos estudos 

realizados, percebe-se nos municípios poucas ações a respeito. Não é dado a devida 

atenção às micros e pequenas empresas familiares (que são maioria nos municípios, 

no Brasil e no mundo), no sentido de oferecer facilidades de acesso ao crédito dentro 

das suas possibilidades e suporte em termos de melhoria na qualificação das áreas 

gerenciais.  

Para Kosteski (p.17, 2004): 

 

[...] as micro e pequenas empresas têm um papel fundamental no contexto 
econômico brasileiro. Não obstante essa realidade, os pequenos negócios 
ainda não têm recebido tratamento compatível com a sua inegável 
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capacidade de gerar contrapartidas sociais. Os programas governamentais 
brasileiros e a política adotada ainda são insuficientes para atender esse 
segmento.  
 

Essas empresas bem geridas, com ênfase em investimentos tecnológicos e na 

gestão do capital humano, têm todas as possibilidades para contribuir de forma 

significativa para o desenvolvimento local e regional, pois os proprietários e 

colaborados moram na cidade e todo o resultado econômico dessas empresas e dos 

seus colaboradores estará girando dentro dos próprios municípios.  

O desenvolvimento econômico regional no Brasil não constitui objeto de 

pesquisa para os historiadores ou mesmo de uma análise histórica empreendida por 

pesquisadores interessados em historicizar sua avaliação. A investigação do 

desenvolvimento econômico regional no Brasil é realizada a partir de modelos 

econômicos e suas inter-relações com variáveis como sustentabilidade e crescimento 

econômico. Para Furtado (1961), o desenvolvimento não é uma simples etapa 

histórica pela qual todos os países deverão passar, mas o resultado das relações de 

trocas iniciadas na revolução industrial, que resultou numa periferia subdesenvolvida 

e dependente. 

O crescimento de uma economia é indicado ainda com a mensuração do 

crescimento da sua força de trabalho, a receita nacional poupada e investida e o grau 

de aperfeiçoamento tecnológico. Já o desenvolvimento econômico é o crescimento 

econômico acompanhado da melhoria do padrão de vida da população e por 

alterações fundamentais na estrutura econômica e social que possibilitam a 

distribuição mais equânime das riquezas produzidas (SANDRONI, 1994).  

No debate sobre as diferenças entre crescimento econômico e 

desenvolvimento econômico, Erber (2011) aponta que o primeiro consiste em mais do 

mesmo, e o segundo, implica em transformações estruturais relacionadas a um 

dispositivo cognitivo coletivo, composto por conhecimentos que permitam hierarquizar 

problemas e soluções e facilitar a coordenação entre os atores sociais. Esta 

configuração favorece a distribuição de poder econômico e social, constituindo uma 

nova economia política. Desta maneira, o desenvolvimento econômico passa por uma 

mudança na distribuição do poder político; consequentemente, associa produção de 

recursos com sua distribuição em função da força política dos atores sociais.  

Como definir o termo desenvolvimento, devido a sua abrangência, uma vez que 

pode ser aplicado para várias dimensões, desenvolvimento econômico, social, 
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ambiental, capital humano, educacional entre outros, mas, o que se pretende é uma 

definição de Desenvolvimento Regional.  

Até a Segunda Guerra Mundial, a questão regional era predominantemente 
tratada como uma matéria de localização das atividades agrícolas e 
industriais, conforme comprovam os clássicos trabalhos de Von Thune (1816: 
1966), Weber (1907: 1969) e Losch (1933: 1954) ou da oferta de serviços e 
da consequente hierarquia das centralidades urbanas [...] (DINIZ, 2009 p. 
188).     
 

 Ao longo de vários anos as teorias sobre o desenvolvimento tinham abordagens 

econômicas relacionadas à localização de indústrias para uma dimensão maior, 

tratando como potencialidades e efeitos multiplicadores sobre uma determinada 

produção fazendo assim ligações setoriais.  

 

As divisões territoriais e espaciais do trabalho (sendo a distinção entre 
cidades e campo uma das mais evidentes modalidades iniciais) surgem 
desses processos interativos de troca no espaço. Assim, a atividade 
capitalista produz o desenvolvimento geográfico desigual, mesmo na 
ausência de diferenciação geográfica em termos de dotação de recursos e 
de possibilidades, fatores que acrescentam o seu peso a lógica das 
diferenciações e especializações espaciais e regionais (HARVEY, 2009, p. 
82 - 83).  

 

 O desenvolvimento é sempre a soma de forças dos bens naturais e do capital 

social de uma cidade ou região, com a participação de todos os atores locais de forma 

que estes equitativamente possam usufruir da riqueza natural explorada, bem como, 

da riqueza produzida por estes atores.   

 
  

2.1.1 ATORES LOCAIS  

 

É importante sublinhar que não há desenvolvimento sem que as coletividades 

locais manifestem a vontade de assumir o seu próprio futuro. Conforme refere 

Cepeda, (1993, p. 308) “continuam assim as regiões mais atrasadas do país a não 

conseguirem libertar-se do subdesenvolvimento”.  

Por um lado, fatores exógenos à sua vontade impedem o acesso ao 

desenvolvimento; como é o caso do comportamento das regiões do centro, por outro, 

fatores endógenos relacionados com a paciência e determinação das suas 

populações; fazem com que não haja, nem se crie, uma forte consciencialização para 

o direito da erradicação da pobreza das suas terras; de lhes proporcionarem as 

mesmas oportunidades de emprego; de verem reduzidas as desigualdades de 
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rendimento. Portanto, a consciencialização das pessoas é uma variável endógena 

extremamente importante, uma condição fundamental para iniciar um correto 

processo de regionalização, no qual se possa apoiar uma política de desenvolvimento 

regional (CABUGUEIRA, 2000, p. 130).    

A consciencialização das populações, a sua adesão e participação no processo 

de regionalização revestem-se de importância decisiva para o sucesso ou insucesso 

de tal processo (CEPEDA, 1993, p. 308). Neste procedimento temos a educação, com 

ênfase no ensino superior, o qual tem um papel relevante a desempenhar.  A 

educação está na base da consciencialização e na participação.  

A auto-organização das sociedades sugere que se estabeleçam, 

progressivamente, novas estruturas de debate e de representação, que gerem o 

diálogo e a cooperação com os poderes públicos e as forças vivas das sociedades 

locais. Estas práticas devem traduzir-se em novas formas de coordenação entre os 

atores locais, conduzindo, a médio prazo, a praxes de cooperativismo, capazes de 

facilitar a ultrapassagem da lógica vertical e centralizadora das instituições.   

Dado que o desenvolvimento local pressupõe novas relações entre o Estado e 

as regiões e sociedades, o primeiro passo a dar reside na desconcentração 

administrativa ou na localização regional de grande parte do desenvolvimento regional 

ao desenvolvimento local. Análise de alguns aspectos de política econômica regional 

dos órgãos e serviços públicos. Mas tal passo só é viável com uma verdadeira 

descentralização (reforma política que se traduza por uma transferência de poder do 

nível central para o nível local/regional). (CABUGUEIRA, 2000, p. 132).   A 

descentralização deve reconhecer que os problemas de desenvolvimento se 

manifestam de forma especialmente distinta.    

O desenvolvimento endógeno tende a apropriar-se dos contributos dos atores 

e a configurá-los no contexto local, dando-lhes um formato específico e adaptado às 

características e às necessidades das sociedades. Como já mencionado, o 

desenvolvimento local exige a participação efetiva dos poderes públicos, estimulando 

uma descentralização institucional, propondo a adaptação de ciclos longos 

(plurianuais) de apoio financeiro e administrativo, facilitando a coordenação e a 

concentração entre os atores locais.  

O problema é da maior importância porque, normalmente nos grupos existe 

forte carência de informação e nos contextos espaciais incapazes de gerar iniciativa 

sem processos de animação, é fundamental que instituições públicas ou privadas 
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assumam o papel de mediadoras de interesses, de divulgadoras de informação e 

promotoras de animação. A conquista de autonomia não pode ser realizada de forma 

espontânea. Os poderes públicos têm um papel importante a desempenhar: o 

desenvolvimento local implica que a ajuda dos poderes públicos tenham como 

princípio a dinamização dos recursos e das capacidades locais a partir das 

características e das necessidades endógenas.  

 

2.1.2 DESENVOLVIMENTO LOCAL  

 

 Dentro da concepção de desenvolvimento, se encontra várias obras na 

literatura, apresentando conceitos a respeito de desenvolvimento regional, 

desenvolvimento territorial e desenvolvimento local. Dentro desse contexto existe 

alguns questionamentos sobre o desenvolvimento, pois dadas as peculiaridades de 

cada região ou local o desenvolvimento não é equitativo. 

 Se for adequado aceitar que existem diferenças de desenvolvimento entre 

diversas regiões de um determinado território, então quais são as causas desses 

fatos? O que leva um local a crescer e outro a estagnar, ou a regredir, ou a ficar 

excluído do movimento? A regionalização é fator explicativo? A pista para as 

respostas de acordo com os autores estará antes, na história, na tecnologia, nas 

comunicações, nos recursos humanos qualificados, em massas e dimensões críticas.  

Os autores que se dedicam ao estudo desta problemática apontam, geralmente, dois 

tipos de fatores: primários e secundários. São considerados secundários, não por 

serem menos importantes do que os primeiros, mas por serem consequência deles. 

(NUNES E ÉVORA, 1998, p. 31). 

 Soares (2010) explana que a geração de emprego e a melhor distribuição de 

renda são fatores que afetam diretamente o desenvolvimento local. No Brasil, apesar 

dos avanços na área social, mas convergência do PIB per capita em múltiplas escalas 

regionais, a desigualdade interpessoal de renda é marcante e ainda figura como uma 

das mais altas do mundo (Banco Mundial, 2012).  

É importante destacar um fato particular na história recente do Brasil: a queda 

consistente da desigualdade interpessoal de renda, revelada por diferentes 

indicadores, aliada ao crescimento continuado da economia (em termos de PIB per 

capita) a partir de 2001. Resende e Magalhães (2013), mostraram que a desigualdade 

de renda no Brasil também se manifesta entre suas regiões, não existe uma escala 
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de análise capaz de sintetizar toda a dinâmica regional que seja mais precisa do que 

as outras, sendo que uma abordagem multiescalar revela-se útil para um melhor 

entendimento das disparidades dos PIBs per capita regionais no Brasil. 

 Os desafios e as oportunidades para as políticas públicas de planejamento e 

desenvolvimento regional, vêm um crescente interesse tanto sobre o tema do 

desenvolvimento regional quanto sobre as avaliações de políticas. No campo 

internacional, isso é salientado por Barca et al. (2012), que examinam o “repensar” 

sobre as formas de intervenção da política de desenvolvimento regional que têm 

emergido, quais sejam as abordagens baseadas em regiões, versus as políticas não 

espaciais, sem um foco explicitamente regional.   

 Um dos focos da estratégia atual de desenvolvimento regional e local é o 

desenvolvimento de territórios com capacidade competitiva num ambiente em que a 

incerteza e a turbulência são grandes. Para isso, é necessário promover a inovação, 

a capacidade empreendedora, a qualidade do capital humano e a flexibilidade do 

sistema produtivo. Para conseguir não é necessário realizar grandes projetos 

industriais, mas impulsionar projetos de dimensão adequada, que permitam a 

transformação progressiva do sistema econômico regional e local. Na maioria dos 

casos, a escolha de uma estratégia de pequenos passos, apostando nas pequenas 

empresas, parece a mais aconselhável nas economias que se confrontam com o 

desafio da reestruturação produtiva.  

O problema do desenvolvimento territorial consiste na melhoria da 

produtividade e competitividade das empresas locais, superar situações de 

desindustrialização e de desorganização das cidades e das regiões. Frequentemente, 

trata-se de atuar sobre territórios com altas taxas de desemprego e que necessitam 

de uma mudança significativa da sua estrutura produtiva (VÁSQUEZ BARQUERO, 

1995, p. 227).  

Daqui se infere que um dos objetivos estratégicos do desenvolvimento 

empresarial local é reconstruir o tecido produtivo da economia local/regional, através 

de ações que permitam a melhoria da produtividade e da competitividade. Contudo, 

tais desafios podem gerar oportunidades para transformar a maneira de fazer política 

de desenvolvimento regional e melhorar de forma consistente o padrão de vida das 

pessoas, com uma melhor distribuição de renda e que todos possam de forma 

equitativa usufruírem das riquezas locais e regionais. No Brasil, a desigualdade 

interpessoal de renda é marcante e, mesmo com a queda recente, em 2008, está 
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ainda se classificava entre a quinta mais alta do mundo (Banco Mundial, 2012; Soares, 

2010). 

Destaca-se neste contexto, o papel dos atores locais no desenvolvimento 

como: universidades, centros de pesquisa, prefeituras, sindicatos, agências de 

fomento à pesquisa, associações comerciais e industriais, entre outros (SOUZA, 

2009). A redescoberta do espaço vem também do aumento da consciência de que a 

difusão do conhecimento tácito é facilitada pela proximidade espacial, devido às 

oportunidades de aprendizado por interação entre agentes econômicos e instituições 

de ensino e pesquisa, principalmente em regiões que reúnem massa crítica 

tecnológica, conhecidas na literatura por "learning regions" (TIGRE, 2007). Assim 

quanto mais próximo se está do local que se originou o conhecimento, mais 

rapidamente será possível aprendê-lo, pois o conhecimento não é somente um 

fenômeno geográfico, ele é também um fenômeno social (COWAN, 2007). 

Na América Latina, a emergência de iniciativas de desenvolvimento econômico 

local, não se explica somente como consequência dos processos de descentralização 

em diferentes países da região, mas sim como resultado de um conjunto mais 

completo de fatores surgidos dentro dos próprios territórios como a mobilização e 

atuação de agentes locais, tanto públicos quanto privados (ALBUQUERQUE, 2004). 

A partir destes fatos, o foco da análise regional começou a se alterar. Os problemas 

regionais, antes analisados em escala nacional, passaram a ser discutidos em escala 

local, com menor intervenção federal, privilegiando políticas que procurassem 

desenvolver potencialidades locais sem necessariamente integrar o território nacional 

(LIMA e SIMÕES, 2009).  

Nesta conjuntura, os governos locais também assumem um papel de 

protagonista na definição e na execução da política de desenvolvimento, intervindo 

ativamente na reestruturação do sistema produtivo (VÁSQUEZ BARQUERO, 1993).  

A inovação encontra-se ancorada territorialmente, onde o sistema de produção 

é flexível e o empreendedorismo vincula-se a uma matriz endógena (SOUZA, 2009). 

Sendo o empreendedorismo uma das bases do desenvolvimento local endógeno, é 

importante verificar as condições necessárias para o seu florescimento.  

Para Julien (2010) para que se possa desenvolver a capacidade de 

empreendedorismo, se faz necessário um porte mínimo de população e recursos e, 

principalmente, a presença de uma cidade de média importância que ofereça uma 
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variedade de atores e serviços de qualidade capazes de responder a diversas 

necessidades. 

As universidades e outras instituições de produção de conhecimento estão 

desempenhando um novo papel na sociedade, não somente treinando estudantes e 

conduzindo pesquisas, mas também dirigindo esforços para que o conhecimento e o 

capital humano sejam efetivamente colocados em uso (ETZKOWITZ, 2008).  

No Brasil, as universidades foram criadas inicialmente com a missão de ensino. 

Posteriormente incorporaram as atividades de pesquisa, junto com a implantação dos 

programas de pós-graduação. Recentemente, novas políticas públicas têm sido 

implementadas para encorajar as universidades brasileiras a assumirem um papel 

mais ativo e expandir o seu relacionamento com o setor produtivo (MACULAN e 

MELLO, 2009). 

Dentre as diversas tipologias de interação universidade-empresa, para esta 

seção será utilizado como referencial teórico a pesquisa do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) sobre Sistema Local de Inovação (LESTER, 2005, p 24-25), que 

classificou os “Canais de Interação Universidade-Empresa” em quatro categorias: 

Educação e Treinamento: a educação é o papel básico da universidade, contribuindo 

para o desenvolvimento do capital humano local através da qualificação de pessoas 

para os setores empresarial e governamental. Conhecimento codificado: a atividade 

de pesquisa na universidade contribui para aumentar o estoque de conhecimento 

codificado, incluindo publicações, patentes e protótipos de software e hardware. 

Capacidade local de resolução de problemas científicos e tecnológicos: inclui várias 

formas de apoio para a criação e o desenvolvimento de novas empresas de base 

tecnológica, tais como programas de incubação.  

 

2.2 EMPRESAS E DESENVOLVIMENTO 

 

  Está aparecendo cada vez mais trabalhos que identificam MPEs Familiares 

dentro do seu âmbito de estudo, apontando sua importante presença no papel 

econômico e de desenvolvimento de um grande número de países, inclusive o Brasil. 

O SEBRAE (2010) apresenta dados referentes às micros e pequenas empresas que 

representam o maior marco de sustentação da economia brasileira, gerando 

empregos e divisas. Em termos estatísticos, o segmento tem grande 

representatividade conforme apresentado na tabela 1 a seguir: 
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Tabela 01 Representação das micro e pequenas empresas no Brasil 

 

Representatividade   % 

Produto Interno Bruto ( PIB)   20% 

Geração de emprego   53% 

Estabelecimentos formais existentes    98% 

Empresas criadas a cada ano   99,8% 

Fonte: SEBRAE (2010). 

 

  Micros e pequenas empresas (MPEs) são fundamentais para a economia 

moderna, geram uma grande parte do emprego e do PIB. Em particular, na Argentina, 

mais de 99% das empresas são PMEs e geram mais de 66% do emprego e mais de 

50% do PIB (ARAZI COHEN, 2013).  

  Infelizmente, as investigações a respeito das MPEs não têm tido a devida 

valorização no Brasil. Borba e Piccoli (2005), pesquisaram 16 periódicos com 

conceitos A, B e C pelo Sistema Qualis/Capes, nos anos 2000 a 2004 e concluíram 

que, dos 1958 artigos publicados, apenas 3% (68 artigos) tratavam de pequenas e 

médias empresas.  

  Nesse sentido, Leone (1999), Cancellier; Almeida e Estrada (2005), afirmam 

que as pequenas empresas têm problemas e desafios particulares e que já merecem 

uma teoria específica que possa conduzi-las para a melhoria de suas ações 

administrativas e compreensão de suas relações de interdependência com as 

diversas dimensões organizacionais e ambientais. Praticamente não há estudos 

específicos sobre a longevidade das MPEs, normalmente busca-se associá-los ao 

desempenho da média e grande empresa (MGE), as quais são endossadas na 

afirmação de que: 

 
[...] Apesar de haver certo consenso, mesmo que velado, em relação à 
importância das micro e pequenas empresas no tocante ao crescimento 
econômico, à geração de empregos e à distribuição de renda, não há 
propriamente teorias ou ensaios teóricos robustos que justifiquem e 
expliquem a existência e a sobrevivência dos pequenos empreendimentos 
(AMARAL FILHO, 2011, p.17). 

 

2.2.1 Desafios das micro e pequenas empresas  

 

As MPEs familiares enfrentam inúmeros desafios, mas “O grande desafio da 

empresa familiar é vencer a coexistência e a interação das três esferas que compõem 
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a sociedade familiar família/patrimônio/empresa, fazem com que a sua dinâmica 

envolva questões de ordem emocional, legal, patrimonial e empresarial”. (PASSOS, 

2006, p.30).  

A dificuldade de separar assuntos empresariais de assuntos familiares, quase 

que inevitavelmente leva a conflitos. “Quando existe a aproximação entre posse e 

gestão, surge a confusão entre os sistemas, [...], a empresa pode começar a trabalhar 

para suprir somente as necessidades da família detentora da sociedade, [...] baseada 

totalmente na emoção e nos objetivos familiares”. (MOREIRA JUNIOR; BORTOLI 

NETO, 2007, p. 34). 

 Sanders (2011) destaca quanto aos desafios das MPEs quando se trata de 

longevidade e a condiciona a partir da tradução da complexidade diante da 

diversidade construtiva. No mundo globalizado, só a intenção de mudar e criar torna-

se irrelevante, principalmente diante das especificidades desse porte de empresas. O 

que realmente fará a diferenciação importante deste segmento de "organização" é sua 

capacidade de se adaptar e reordenar o comportamento organizacional.  

 

[...] Os As empresas excelentes e duradouras preservam seus valores 
centrais e objetivos fundamentais, enquanto suas estratégias de negócio e 
práticas operacionais se adaptam infinitamente a um mundo de 
transformação. Esta é a combinação mágica entre “preservar” o núcleo e 
estimular o progresso (COLLINS, 2006, p.271).  

 

 Os valores dentro de uma empresa não nascem por acaso, dependem da 

vontade e capacidade de seus gestores para desenvolver-se em um processo 

continuo e evolutivo, capazes por tanto de permitirem a mudança em sua 

funcionalidade, sem a perda de sua identidade e valores.  

 

 

2.2.2 Classificação das micros, pequenas empresas   

 

Conforme classificação do SEBRAE existe um número limitado de 

colaboradores por empresa, tanto no comércio como nas indústrias para a 

classificação de micro, pequena, média ou grande empresa.  Hall (2004) afirma que a 

definição e classificação de pequena empresa são bastante complexas, pois variam 

muito, tanto no Brasil como em outros países, já que existem maneiras de classificá-

las: qualitativamente (ex.: estruturas internas e processos de gestão) e 
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quantitativamente (ex.: número de funcionários e receita bruta anual) e a combinação 

de ambos. Essas classificações são importantes por que, muitas vezes, as empresas, 

conforme o porte em que se enquadram, podem usufruir de benefícios financeiros, 

previstos na legislação brasileira, baseado em políticas públicas (AMARAL FILHO, 

2011; CASTOR, 2009).  

Outros países também adotam parâmetros de classificação para micro, 

pequena, média e grande empresa. Com objetivos diversos, mas sempre em busca 

de fortalecer as MPEs.   

No Brasil, atualmente faz-se uso de duas formas de classificação do porte das 

empresas brasileiras: quanto ao número de funcionários e quanto ao faturamento das 

empresas. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE 

(2010) e a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Trabalho e Emprego do 

Governo Federal promovem a classificação das referidas empresas segundo o 

número de funcionários combinando com o setor de atuação da empresa, conforme 

apresentado na tabela 02.  

 

Tabela 02 Classificação das empresas segundo o número de funcionários 

Classificação Micro Empresas Pequenas Empresas 

SEBRAE (comércio e serviços) até  09 funcionários De 10 a 49 funcionários 

SEBRAE (indústria) até 19 funcionários De 20 a 99 funcionários 

RAIS até 19 funcionários De 20 a 99 funcionários 

Fonte: SEBRAE (2010) 

 

2.2.3 As MPEs Familiares 

 

A necessidade das empresas se reformularem ocorre devido à clientela cada 

vez mais crítica, exigente e atualizada, com grande espaço para ofertas as empresas 

tornaram-se globais, provocando grande concorrência.  

 A esse respeito, Oliveira (2011), analisa correntes no ambiente global como 

fatores incontroláveis às estratégias corporativas, pressionando as empresas a 

buscarem novas formas de sobrevivência e manutenção, principalmente em se 

tratando das mudanças MPEs.  Tais mudanças sociais se delineiam pelo aumento das 

expectativas dos clientes, com maior compreensão de suas necessidades e com 

exigências na qualidade. Lovelock et al. (2011). 
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Essa realidade faz com que as organizações procurem as melhores 
ferramentas que contribuam sobre maneira para interagir com seus 
colaboradores, pois eles são elementos que influenciam diretamente no 
resultado financeiro, além do mais, as estratégias bem sucedidas são aquelas 
que têm o fator humano como essência. (DINIZ, et al., p. 82, 2004). 

 
 

As MPEs contribuem excepcionalmente, ao fornecerem novos empregos, 

introduzirem inovações, estimularem a competição, auxiliarem as grandes empresas 

e produzirem bens e serviços com eficiência (LONGENECKER et al., 2007). Segundo 

o Anuário Estatístico da micro e pequena empresa no Brasil, (SEBRAE, 2011, p. 21), 

entre 2000 e 2010, as micro e pequenas empresas criaram 6,1 milhões de empregos 

com carteira assinada, elevando o total de empregos nessas empresas de 8,6 milhões 

de postos de trabalho, em 2000, para 14,7 milhões, em 2010. A pesquisa ainda revela 

que entre 2000 e 2005 surgiram 2,4 milhões de novos postos de trabalho nas MPEs, 

representando um crescimento médio anual de 6,1% a.a. 

 As empresas brasileiras passam atualmente, por uma fase em que é 

necessário inovar e criar formas de trabalho para conseguirem sobreviver competir e 

obter sucesso, num momento em que a tecnologia e globalização ditam regras a 

serem seguidas. 

Podemos avaliar as oscilações ocorridas entre 2004 e 2010, de acordo com 

dados do Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico (IBGE, 2010), as empresas 

formais, no Brasil, alcançaram 6,88 milhões de unidades, dos quais as MPEs 

respondem por 99% do mercado brasileiro empresarial e ainda são responsáveis pelo 

emprego de 67% da população economicamente ativa do país no ambiente urbano, 

contribuindo com 20% do volume de riquezas gerado pela nação e 28% do 

faturamento bruto da atividade empresarial.  

            Demonstrando a importância das MPEs em outros países a pesquisa Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM, 2010), que é realizada anualmente pela Babson 

College dos Estados Unidos e pela London Business School da Inglaterra, destaca 

que nos países que constituem a União Europeia, os empreendimentos de micro e 

pequeno porte somam 19 milhões e representam 98% de todos os empreendimentos, 

enquanto na China, Japão e Austrália, os pequenos negócios representam, 

respectivamente, 99%, 99,7% e 96% dos empreendimentos totais. Nas nações em 

desenvolvimento, a participação é ainda mais expressiva e o seu papel mais 

relevante, pois contribuem para o crescimento econômico, a criação de empregos, 

geração e distribuição de renda e o desenvolvimento local e regional.  
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As MPEs indústriais brasileiras são vistas com muito interesse por diversos 

segmentos da sociedade tais como: governos federal, estadual e municipal, 

instituições financeiras, órgãos de apoio ao fomento, grandes empresas, 

fornecedores, dentre outros, em razão da sua importância no desenvolvimento 

econômico e por representarem mais de um quarto do PIB brasileiro. No ano de 2011 

as MPEs industriais tinham um percentual de 27% do PIB brasileiro (SEBRAE/2014b).  

A estrutura industrial brasileira é formada predominantemente pelas MPEs, 

uma vez que, estas já são as principais geradoras de riqueza no comércio no Brasil 

(53,4% do PIB deste setor). No PIB da indústria, a participação das micro e pequenas 

(22,5%) já se aproxima das médias empresas (24,5%). E no setor de Serviços, mais 

de um terço da produção nacional (36,3%) têm origem nos pequenos negócios 

(SEBRAE, 2014b, p.6).  

Ratificando a importância das MPEs, estudos feitos no Brasil, em 2012 

responderam, em média, por 99% dos estabelecimentos, quase 52% dos empregos 

formais de estabelecimentos privados não agrícolas do país e cerca de 40% da massa 

de salários paga aos trabalhadores destes estabelecimentos (SEBRAE, 2013a). 

Castor (2009) argumenta acerca da importância da sobrevivência desses 

empreendimentos como condição indispensável para o desenvolvimento econômico 

do País. Da mesma forma Wood Junior (2007) afirma que são as MPEs que distribuem 

renda, contribuindo para dirimir a dívida social como os menos favorecidos, 

possibilitando-lhes novas oportunidades.  

 

 

2.2.4 Importância das MPEs Familiares   

  

As empresas enfrentam hoje um ambiente altamente competitivo onde 

procuram encontrar alternativas para garantir a sua sobrevivência no mercado. As 

pequenas e médias empresas fazem parte deste contexto da economia mundial e 

exercem um papel importante como geradora de emprego e renda, promovendo o 

desenvolvimento econômico e social.  

O segmento das micro e pequenas empresas (MPEs), considerando os 

referenciais de classificação do SEBRAE (2013) e IBGE (2011) tem reconhecida 

importância para a sociedade pela capacidade de evitar tenções sociais ao promover 
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a distribuição de riquezas com elevada capacidade de geração de emprego, e pela 

contribuição ao Produto Interno Bruto (PIB), entre outros.  

Entretanto conforme pesquisa divulgada pelo SEBRAE (2013), dos novos 

empreendimentos criados como MPEs, 24,49% não completam dois anos e 60% até 

os cinco primeiros anos, deixam de atuar por vários motivos, conforme dados do IBGE 

(2013, p. 24).  

Porter (1999) observa o fenômeno da mortalidade das empresas de pequeno 

porte no mundo com preocupação e propõe que deva ser tratado de forma sistêmica, 

ou seja, não basta o tratamento superficial das disfunções desse segmento. Arruda et 

al. (2007) destacam a necessidade do aprofundamento da discussão do aparato de 

sua longevidade e uma teoria que possa transpor essa ausência de informações com 

sustentação científica. 

 

2.2.5 Pequenas e Grandes Empresas  

 

           Existe uma escassez na literatura a respeito das MPEs referindo-se ao 

monitoramento ambiental, Cancellier; Almeida e Estrada (2005) comentam que as 

teorias organizacionais têm se dedicado aos estudos que contemplam as grandes 

empresas, com pouca ou nenhuma atenção às pequenas. Kanter (2010); Nonaka 

(2007) observam que os estudos organizacionais, quando aplicados às questões das 

pequenas empresas, merecem atenção particular, em função das diferenças 

existentes entre as empresas de grande e pequeno porte. 

 A esse respeito, Faria; Imasato (2007) apontam que a literatura privilegia os 

interesses e necessidades dos estrategistas da grande empresa, o que reforça a 

lacuna de conhecimento para os estrategistas da pequena e média empresa no país. 

O estudo parte do conhecimento hipotético-dedutivo, considerando as teorias a serem 

analisadas e verificadas, podendo confirmar ou falsear os fenômenos.  

 As críticas de Longenecker et al. (2007) sobre a afirmação de que os problemas 

ou dimensões das pequenas empresas são necessariamente similares à das grandes 

empresas é de um racionalismo sem precedentes. Por sua vez, Dalsasso (2010) e 

Arruda et al., (2007) consideram que a ausência de uma melhor compreensão diante 

dos fenômenos da pequena empresa limita a possibilidade de sinergia em 

longevidade por parte destas. 
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            Presume-se que a gestão de pequenas empresas familiares possui 

peculiaridades próprias às quais se diferem das grandes empresas não podendo ser 

tratadas de forma reducionista, quando associadas aos fenômenos das grandes 

corporações. Devemos considerar o local, cada região, cada setor e cada país, a 

inúmeras situações diferentes para esses segmentos. As dificuldades encontradas 

podem até ser semelhante, mas as formas de manifestações são diferentes, razão 

pela qual demanda diferentes análises e soluções. Atuando formalmente e 

informalmente, independentes ou associadas a uma grande empresa ou a uma rede 

de pequenas empresas, elas representam um núcleo dinâmico da sociedade e da 

economia (SANDERS, 2011; CASTOR, 2009; LONGENECKER et al., 2007; LEONE, 

1999; ROBBINS, 1998; KRUGLIANSKAS, 1996). 

 

2.3 SETOR MADEIREIRO  

 

2.3.1 Histórico das Gêmeas do Iguaçu 

 

Segundo Sebben (1992), a descoberta do Vau1 em 12 de abril de 1842 por 

Pedro Siqueira Cortes, permitiu a passagem de tropas servindo como ponto de 

embarque para navegação no rio Iguaçu. Logo, o local passou a se chamar Porto 

União e teve como primeiro morador, Prudente Brito. Treze anos depois em 1855, o 

nome do lugar mudou para Porto União da Vitória e em seguida para Freguesia de 

União da Vitória, em 1877. Em julho de 1880 chega a Freguesia de União da Vitória, 

Coronel Amazonas de Araújo Marcondes, trazendo 24 famílias de origem Alemã para 

colonizar a região. A economia local começou a emergir a partir das instalações de 

indústrias nos setores: madeireiro (madeira serrada e móveis), fundição, couro, 

olarias, moinhos e de erva-mate, conforme apresentamos na foto 1. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Local de pequena profundidade localizada no leito do Rio Iguaçu, por onde os tropeiros faziam a travessia do 

gado. 
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Foto 1-  A Empresa de beneficiamento de madeira no Planalto Norte Catarinense (Sul do Brasil) 

 

Fonte: Acervo do Museu de Três Barras, 2017.  

 

Outro importante fato, segundo Lazier (1985), foi o início da navegação a vapor, 

em 17 de dezembro de 1882, havia mais de duas dezenas de navios para transportar 

mercadorias e passageiros pelo rio Iguaçu e seus afluentes. O rio Iguaçu 

proporcionava grande influência na economia local facilitando o escoamento da erva-

mate e madeira produzida em União da Vitória (PR). 

Ressalta-se também que, em 27 de março de 1890, foi decretada a 

independência Municipal de União da Vitória (PR), desmembrada de Palmas (PR). 

Segundo Sebben (1992), a chegada da ferrovia, em 26 de fevereiro de 1905, 

possibilitou a instalação da Indústria Madeireira às margens da ferrovia. A floresta de 

Araucária transformou a atividade madeireira em uma importante fonte de riquezas 

dos municípios de União da Vitória (PR) e Porto União (SC) e região. Na Foto 2 pode-

se observar a madeira extraída esperando para ser deslocada pela ferrovia para as 

serrarias para ser beneficiada.  

 

Foto 2 - Extração da madeira no Planalto Norte Catarinense (Sul do Brasil) 

 

Fonte: Acervo do Museu de Três Barras, (2017) 
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Censo (2006) relata que a construção da estrada de ferro São Paulo – Rio 

Grande do Sul trouxe progressos para região. Em 1909, com a exportação da madeira 

por meio da ferrovia, instalou-se na região a Southern Brasil Lumber & Colonization 

para explorar as florestas as margens da ferrovia. Essa prática trouxe conflitos e se 

transformou na guerra do Contestado (1912 – 1916). Um acordo de limites entre o 

Paraná e Santa Catarina dividiu as cidades ao meio, (fazendo-se divisa os trilhos que 

ainda cortam o centro das duas cidades) formando os municípios de Porto União (SC) 

e União da Vitória (PR).  

Nas Gêmeas do Iguaçu, as exportações e comércio de madeira ao longo do 

tempo, foram base de sustentação econômica, proporcionando um crescimento no 

número de serrarias que se instalaram na região. Assim, fazendo com que a 

industrialização da madeira proporcionasse um grande número de empregos para a 

população, contribuindo para o desenvolvimento da região. Na região investigada 

encontramos inúmeros barracões abandonados, sendo deteriorados pelo tempo, de 

empresas que foram pujantes no passado, conforme mostra a Foto 3. 

 

Foto 3 – Antigo Barracão de beneficiamento de embalagens da empresa Bernardo Stan 

 

Fonte: Acervo privado de Vilmar Araújo Lopes, (2017) 

 

Para Martine (2003, p. 6), “a região possuiu no passado imensas reservas de 

pinheiro araucária e de imbuia. Nos dias atuais as reservas existentes dessas 

espécies estão sob proteção de normas de preservação da Mata Atlântica [...]”. Essa 

certamente foi, o principal motivo para os madeireiros procurarem novas fontes de 

matéria-prima no norte do país, para assim continuar desenvolvendo o setor 

madeireiro. Na atualidade a região se transformou em polo de produção de esquadrias 
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de madeira, responsável por parte da produção nacional na atualidade. As cidades 

formam um único núcleo urbano de aproximadamente 86.000 habitantes, sendo 

conhecido como "As Gêmeas do Iguaçu".  

Na figura 01 se observa no mapa a localização dos municípios – Paraná e 

Santa Catarina, seguido de um quadro com os aspectos mais relevantes dos 

municípios das Gêmeas do Iguaçu. 

 

FIGURA 01  - Localização dos municípios que compõe as Gêmeas do Iguaçu 

 
Fonte: Bom et al. (2008) 
 

Entretanto, quando obtemos dados sobres os municípios que configuram o 

território das Gêmeas do Iguaçu, dos aspectos relevantes, destaca-se nos municípios 

de União da Vitória - PR e Porto União - SC, a diferença demográfica, o IDH, 

especialmente o PIB, como observa-se na tabela 3.  

 

Tabela 03 – Aspectos relevantes dos municípios das Gêmeas do Iguaçu 

 UNIÃO DA VITÓRIA - PR PORTO UNIÃO – SC 

Número de habitantes 52.735 33.497 

Densidade Populacional 73,22 habitantes por km². 39,3 habitantes por km². 

Habitantes Homens 25.818 16.347 

Habitantes Mulheres 26.917 17.150 

Habitam na zona urbana 49.983 28.506 
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Habitam na zona rural 2.752 4.991 

IDH 0,793 0,806 

PIB R$ 519.602,453 R$ 303.051 

PIB Per Capita R$ 9.794,95 R$ 9.163,46 

Vegetação Florestas subtropicais Florestas de araucária 

Clima Subtropical Úmido Mesotérmico úmido 

Áreas de influencia em que a 
madeira é a principal força 

econômica 

Bituruna, Cruz Machado, 
General Carneiro, Mallet, Paula 
Freitas, Paulo Frontin e Porto 

Vitória 

 

 
 

Limita-se 

Norte = Cruz Machado-PR Sul 
= Estado de Santa Catarina 
Leste com Paula Freitas e 
Paulo Frontin - PR 
Oeste = Porto Vitória e Bituruna 
- PR 
 

Norte = União da Vitória e Paula 
Freitas - PR 
Sul = Matos Costa e Timbó 
Grande - SC  
Leste = Irineópolis - SC 
Oeste = Porto Vitória e General 
Carneiro - PR  

 
Localização Região sul do Estado do 

Paraná 
Região norte de Santa Catarina 

 237 km de Curitiba-PR 483 km de Florianópolis-SC 

Principais rodovias BR-476 que dá acesso a 
Curitiba-PR e região sudoeste 

do Brasil 

BR-280, que liga ao litoral de 
Santa Catarina e o Porto de 

São Francisco 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 

Cabe mencionar que para a efetivação desta pesquisa, não se pretende 

esgotar os aspectos que constituem as cidades Gêmeas do Iguaçu.  Diante disso, a 

intensão maior foi contemplar os aspectos mais relevantes concernentes aos objetivos 

propostos para este estudo.  

Nesta oportunidade, compete ponderar quanto à contribuição do setor 

madeireiro para a economia nas Gêmeas do Iguaçu. O setor madeireiro nas Gêmeas 

do Iguaçu é o que sustentou historicamente e sustenta a economia das cidades. 

Devido às mudanças de mercado do mundo globalizado, sentem a necessidade de 

configurações atreladas às forças externas e internas. O setor madeireiro é obrigado 

a buscar novas modalidades de gestão, que, juntamente com as entidades e 

associações, criaram meios para o desenvolvimento do setor, o qual contribuiu 

também para o desenvolvimento das Gêmeas do Iguaçu e região. 

A tradição da região na produção de esquadrias, com a expressiva produção 

de portas e janelas de madeira, recebeu o nome de “Capital da Esquadria de Madeira”, 
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o qual levou a construção do portal da entrada da cidade de União da Vitória- PR, 

conforme apresentamos na foto 4.  

 

Foto 4 – Foto do Portal de entrada da cidade de União da Vitória - PR 

 

Fonte: acervo do autor (2018).  

 

Um acontecimento específico marcou de forma decisiva a economia da região: 

a liberação, em 1889, da construção da ferrovia que passou a interligar os estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, alavancando, sobretudo a economia da 

região, à medida que favoreceu o fluxo de produtos e intensificou a exploração 

madeireira e ervateira. (SEBBEN, 1992).   

 

2.3.2 Caracterização da Indústria Madeireira  

 

A madeira é a base da cadeia produtiva de vários produtos industriais e 

manufaturados, que têm importância estratégica no desenvolvimento local e regional. 

A indústria madeireira produz uma série de produtos e subprodutos pela extração, 

transformação e beneficiamento de matéria-prima de origem florestal nativa e também 

reflorestada. A estrutura está formada por um conjunto de empresas desdobradoras 

e beneficiadoras da madeira, que se agrupam na indústria de extração e 

beneficiamento de madeira, e que apresentam um padrão de concorrência alicerçado 

na produção, produtividade e em preços diferenciados. (MARTINI, 2003, P. 54).   

O padrão concorrencial está fortemente relacionado aos fatores determinantes 

da competitividade e estratégias estabelecidas pelas empresas existentes no setor 
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industrial. A indústria de madeireira caracteriza-se pela diferenciação dos produtos, 

tanto pela sua composição, a qual podendo ir da reciclagem de madeira até a 

utilização de madeiras-de-lei importadas de outras regiões, quanto pelas 

características do produto.  

 

Quadro 01 Cobertura e Comércio de Produtos Florestais no Mundo 
 

 
 
 

Cobertura 
Florestal 

O mundo soma 3,9 bilhões de hectares, em que 47% correspondem às florestas 
tropicais, 33% às boreais, 11% às temperadas e 9% às subtropicais. 
Considerando-se a distribuição regional, Europa e América do Sul concentram 
50% das florestas mundiais, sendo a outra metade dividida entre Ásia, África, 
América do Norte e a Oceania com uma participação menor. Dos 886 milhões 
de hectares que estão no continente latino-americano, 61% encontram-se no 
Brasil, tornando o País o segundo em cobertura florestal no mundo, sendo 
superado apenas pela Rússia 

 
 

Superfície de 
Plantações 

 

A superfície de plantações existentes em muitos países industrializados, 
particularmente da Europa, está mais mal definida que nos países em 
desenvolvimento. Em muitos países da Europa não há distinção entre florestas 
nativas e reflorestadas, pois se costuma plantar espécies nativas. Em 10 países 
com maior superfície de plantações florestais notificada concentra-se 80% das 
plantações do mundo, e aproximadamente 60% das plantações florestais estão 
situadas em solo de quatro países: China, Índia, Rússia e Estados Unidos. 

 
 

Comércio 
Internacional 

O comércio internacional mundial em 2006, movimentou aproximadamente US$ 
8,6 trilhões. Os produtos de origem florestal figuram entre os 10 principais 
produtos comercializados internacionalmente com 2,2% do comércio mundial, 
cerca de US$ 190 bilhões. Entre 1985 e 2006 a taxa média de crescimento do 
comércio internacional desses produtos atingiu 6,8% ao ano. Isso resulta do 
aumento da demanda internacional aliado ao intenso processo de globalização.  

O fluxo do comércio internacional de produtos florestais está basicamente concentrado nos países 
desenvolvidos (80%), onde se evidenciam a Europa Ocidental e a América do Norte (EUA e Canadá). 
Gradativamente, mesmo que ainda de forma modesta, observa-se atividade crescente em países 
em desenvolvimento, como por exemplo, China, Indonésia, Brasil, Chile e Coréia do Sul. Nos últimos 
anos, o Brasil vem ganhando espaço no mercado internacional de produtos de origem florestal.  

Elaborado pelo autor com base em (FAO, 2001) e (STCP, 2007). 

 
 

No início dos anos 90, a participação do Brasil nas exportações mundiais não 

ultrapassava 1,7%. Em 2006, o Brasil contribuiu com cerca de 4% do total das 

exportações mundiais de produtos de origem florestal. Isso reflete o crescimento das 

exportações brasileiras ocorrido desde a década de 90. Já em 2006, as exportações 

atingiram a cifra de US$ 8,2 bilhões, o que representa 6,0% do montante total 

exportado pelo Brasil. (SBS, 2008, p.30).  

Tratando-se de produtos de florestas plantadas, o Brasil está colocado como o 

maior exportador mundial de compensados de pinus e o maior exportador mundial de 

celulose de fibra de eucalipto. Tratando-se dos produtos de madeiras tropicais, o 

Brasil é o terceiro maior exportador tanto de madeira serrada como de compensados. 
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Em 2006, os 1,33 milhão m³ de madeira serrada de pinus exportados pelo Brasil 

representaram 46,3% da madeira serrada vendida no mercado externo. No caso da 

madeira tropical, as exportações foram de 1,54 milhão de m³, 53,7% do total. Dois 

fatores contribuíram para essa mudança: o câmbio favorável e o aumento da demanda 

por madeira amazônica no mercado europeu, norte-americano e também asiático.  

 

2.3.3 Cenário do Setor Madeireiro no Brasil  

 

A atividade de base florestal divide-se em vários segmentos, como: celulose e 

papel, papelão ondulado, siderurgia a carvão vegetal, móveis e madeira processada 

mecanicamente, que engloba a produção de madeira serrada, painéis reconstituídos, 

compensados e laminados e produtos de maior valor agregado como esquadrias, 

além de vários produtos não madeireiros. 

 

Quadro 02 Cenário do Setor Madeireiro no Brasil 

 
 
 
 
 
 

Madeira 
Produção em 

Tora 

A produção florestal sustentável no Brasil, referente ao plantio de pinus 
e eucalipto, atingiu cerca de 191,4 milhões de m³/ano, representando 
aumento de 4,2% em relação à produção de 2006. A produção de 
eucalipto representou 74% e de pinus 26% da produção total 
sustentável em 2007. A produção de madeira em toras de pinus 
concentra-se nas regiões Sudeste e Sul, as quais correspondem a 
95,3%. A produção sustentável de madeira em tora de eucalipto, 
86,3% da produção sustentável nacional de eucalipto, concentram-se 
nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul do país.  
A produção de madeira em tora de florestas plantadas para uso 
industrial, entre os anos de 2002 e 2007, demonstrando uma pequena 
tendência de crescimento no decorrer dos anos em torno de 15%. 
Estima-se em 2007, uma produção de madeira em tora de 
aproximadamente 152,6 milhões m3, um aumento de 
aproximadamente 0,8% em relação ao ano anterior.  

  

 
 
 

Madeira 
Consumo em 

Tora 

As Empresas de grande porte, destacando o segmento de celulose e 
papel e painéis reconstituídos, são grandes consumidoras de madeira 
em tora. Levando em conta que o comércio internacional de madeira 
em tora de floresta plantada é insignificante para o Brasil, pode-se 
afirmar que a produção é praticamente igual ao consumo desta 
matéria-prima. Desta forma, ocorreu uma evolução do consumo de 
madeira em tora de floresta plantada, para uso industrial no Brasil. O 
consumo de madeira em tora de floresta plantada para  fins industriais 
no Brasil cresceu aproximadamente 39% entre 2002 e 2007, passando 
de 111,6 milhões m³ para 155,6 milhões m³. Em 2007, o consumo de 
madeira em tora de floresta plantada, cresceu aproximadamente 2,5% 
em relação ao ano anterior. 
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Crescimento 
do setor de 

base florestal 
no PIB 

brasileiro 

A economia brasileira apresentou crescimento da ordem de 5,3% em 
2007 em relação ao ano anterior, visto que o Produto Interno Bruto 
(PIB) do país atingiu US$ 1,30 trilhões. Nos últimos anos, o PIB do 
setor de base florestal brasileiro vem aumentando, passando de US$ 
20 bilhões para US$ 44,6 bilhões no período de 2003 a 2007, 
representando um crescimento de 123%.  

 
 

Empregos 
gerados no 

setor florestal 

Os empregos na atividade florestal em 2007 foram estimados como 
sendo da ordem de 8,6 milhões de postos de trabalho, considerando 
tanto as atividades de manejo florestal, como processamento, 
distribuição, comercialização e as atividades derivadas em toda a 
cadeia produtiva de florestas nativas e plantadas. O sistema 
Agroindustrial Florestal, no segmento de florestas plantadas em 2007, 
gerou aproximadamente 4,6 milhões de empregos incluindo diretos 
(656 mil), indiretos (1,8 milhão) e empregos resultantes do efeito-renda 
(2,1 milhões).  

Elaborado pelo autor com base em Fatos e números do Brasil Florestal, 2008.  

 

2.3.4 Cenário do Setor Madeireiro no Paraná 

 

A madeira tem papel fundamental no Estado, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico e social e ganhou impulso no Estado a partir da década 

de 1940, quando a impossibilidade de importação de madeira dos países da Europa 

criou uma oportunidade favorável à produção de madeira nos municípios do Paraná. 

Com essa atividade madeireira, passaram a estimular o transporte rodoviário da 

madeira. Além disso, um estudo realizado pelo Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES, 2006) expõe que “[...] a serraria, 

unidade industrial para o processamento da madeira, forma uma concentração 

populacional própria, cercando-se de dezenas ou centenas de casas para os 

operários”. Esse fato pode estar relacionado, inclusive, a um aumento da população 

da região, considerando que a atividade relacionada à madeira motivava famílias a 

residirem próximas às serrarias, onde o emprego tenderia a ser garantido devido ao 

crescimento da atividade madeireira, fato que foi fundamental para a criação de vários 

municípios da região do Vale do Iguaçu.  

 

Quadro 03 Cenário do Setor Madeireiro no Paraná 

Paraná um dos maiores produtores e exportadores brasileiros no segmento de base 
florestal. 

 
Superfície de 

Floresta 

Possui uma superfície de 19,9 milhões de hectares, dos quais 8,6% 
estão sendo ocupados por florestas, 25,3% estão ocupados por 
vegetação secundária e 3,11% (620.489 hectares) são reflorestados 
(IAP, 32 1997). Segundo IAP (2002), em 2001 foram explorados no 
Paraná 23,1 milhões m3 de madeira, dos quais 19 milhões m3 de Pinus, 
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1,6 milhões m3 de Eucaliptos, 1,1 milhões m3 de Araucária e 1,4 
milhões m3 de outras angiospermas. 

  

 
Consumo 

Consumiu em 2001 cerca de 23,1 milhões de m3 de toras e toretes, 
destinadas às serrarias, laminação, fabricação de compensados, de 
painéis de partícula e de fibra, geração de energia bem como para 
fabricação de pastas, celulose e papel. 

  

 
Destaque na 

matéria-prima de 
Reflorestamento 

Responsável por 39,40% do montante reflorestado, à frente de outros 
estados do país com relação à preocupação com a falta da madeira 
como matéria-prima. De acordo com dados do IAP (2002), o Paraná 
precisa de um grande volume de matéria-prima para suprir a 
necessidade de suas indústrias madeireiras. A preservação da madeira 
por meio do reflorestamento é a principal forma de sustentar os 
negócios, tendo em vista que a natureza não consegue se recompor na 
velocidade consumida pelas indústrias. 

  

 
 

Reflorestamento 

Quase 40% da madeira reflorestada no Brasil saem do Estado. Há uma 
efetiva participação do Governo na elaboração e na aprovação de leis 
que estimulam diretamente a melhor utilização da riqueza ambiental, 
obrigando empresários do setor a protegerem reservas florestais e 
seguirem regras de reflorestamento, para que possam efetivamente 
continuar no mercado de comércio de produtos derivados da madeira.  

No que se refere ao reflorestamento, o Censo Industrial do Arranjo Produtivo Local da 
Madeira de União da Vitória (PR) e Porto União (SC), informa quanto à obrigatoriedade para 
silvicultores de seguir as determinações do SERFLOR (Serviço Florestal), que tem por 
função cadastrar, licenciar e fiscalizar consumidores de matéria-prima natural, em especial 
aquelas derivadas de florestas nativas ou de reflorestamentos. Cada consumidor industrial 
necessita, para fazer uso deste tipo de matéria-prima e para a instalação e funcionamento 
de sua empresa, estar cadastrado no SERFLOR e, com isto, ter recebido seu "crédito" de 
consumo e, consequentemente, ter assumido o compromisso do reflorestamento 
correspondente. A fiscalização é feita na indústria através do controle de entrada (toda a 
matéria-prima natural deve possuir um selo especial anexado à nota fiscal em código de 
barras para que possa ser transportada e legalizada); e, no campo, através das áreas 
plantadas e por denúncias.  

Elaborado pelo autor a partir de Polzt et al (2002, p. 03) e  IAP (2002); Ipardes (2006, p. 30) 

 

Cabe mencionar que o Estado possui um decreto estadual nº 3.320/04, que 

aprova os critérios, normas, procedimentos e conceitos aplicáveis ao SISLEG 

(Sistema de manutenção, recuperação e proteção da reserva florestal legal e áreas 

de preservação permanente), que seguem as regras do Código Florestal no Paraná. 

O Estado busca negócios em vários países, inclusive no mercado árabe, como afirma 

Camillotti (2007, p. 01) “enquanto as vendas de compensados, madeiras serradas, 

portas, molduras, painéis aglomerados e em MDF do país para o Oriente Médio e 

Norte da África aumentaram 59,5% entre 2006 e 2007, os embarques paranaenses 

cresceram 68,6% no período”. Há dois anos, o estado comercializou um total de US$ 
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22,6 milhões na região (60% das exportações brasileiras totais do segmento); no ano 

passado, contabilizou um faturamento de US$ 38,1 milhões (63,2% do total nacional).  

Os números comerciais demonstram, de uma forma global, que o Estado do 

Paraná tem certo potencial no que diz respeito ao segmento madeireiro, pois foi 

exportado US$ 1,49 bilhão em 2007, do qual, US$ 1,03 bilhão só em madeira. O 

Paraná é o segundo maior exportador do país, ficando atrás, apenas, de São Paulo. 

Vale ressaltar que o setor é diversificado, abrangendo madeira, papel e celulose, entre 

outros produtos (CAMILOTTI, 2007). No que se refere aos compensados de pinus, a 

Abimci, citada na página eletrônica do Centro Gestor de Inovação Moveleiro (CGI 

Móveis), informa que [...] enquanto em 2006 o Paraná exportou US$ 324,1 milhões, 

em 2007 o valor foi a US$ 338,8, o que significou alta de 4,5 %. Madeira serrada de 

pinus ficou em segundo lugar, com US$ 131,8 milhões em 2006 e US$ 111,8 em 2007.  

Comparando o primeiro trimestre de 2007 e 2008, o compensado de pinus 

também lidera no Paraná e vem aumentando na comparação desses dois períodos. 

De janeiro a março de 2007, foram exportados US$ 68 milhões. Em 2008, no mesmo 

período, foram US$ 115,5 milhões, com alta de 70 %. Em 2000, cerca de 16% do valor 

adicionado na indústria de transformação do Estado foram gerados em setores 

pertencentes à cadeia madeireira, segundo as estatísticas fiscais da Secretaria de 

Estado da Fazenda (SEFA) do Paraná. A relevância do setor pode ser avaliada pelos 

dados apresentados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2002, apud Polzl 

et al, 2002), o qual afirma que a quantidade de indústrias de base florestal existente 

no Estado representa cerca de 2,57% do total de empresas, gerando 3,8% do total de 

empregos no Estado. Durante o ano de 2001, as exportações dessa indústria – com 

relação a madeira e papel – representaram 12% do valor total das exportações gerais 

do Estado, sendo que o total das exportações do Paraná foi de US$ 5,3 bilhões FOB3.  

As exportações provenientes da “matéria-prima madeira” posicionaram-se em 

segundo lugar, com 9,3% (US$ 493,7 milhões FOB), logo após o “complexo soja”, que 

contribuiu com 31,29% do valor exportado (IPARDES, 2002). É conveniente 

considerar, ainda, a predominância do segmento produtor de papel e papelão 

(inclusive celulose) na geração do valor adicionado e do segmento de processamento 

mecânico da madeira na criação de empregos.  

Em geral, as pequenas empresas atuam em mercados locais e se utilizam, em 

sua maioria, de fontes de abastecimento do próprio Paraná. De toda maneira, em toda 

a cadeia, os fornecedores localizados no estado contribuem com uma parcela muito 
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importante do valor da produção. Em média, as compras dentro do Paraná equivalem 

a pouco mais de 80% do valor adicionado internamente pelas empresas. Esses 

números ressaltam a importância das MPEs no que diz respeito à geração de 

emprego, considerando que 58% dos empregos industriais são registrados dentro das 

MPEs. Entretanto, as grandes empresas são as principais responsáveis pelo volume 

de exportação e pelo valor total da produção do Estado. (GUARAPUAVA, 2003, p. 

09).  

 

2.3.5 Cenário Madeireiro nas Gêmeas do Iguaçu 

 

Kohut (2008, p. 56) afirma que o desenvolvimento econômico é um tema que 

tem destaque no mundo globalizado de hoje; a preocupação com o crescimento 

econômico nos municípios de Porto União e União da Vitória mostra-nos que existe 

um objetivo primordial, em relação ao desenvolvimento destas e do próprio 

desenvolvimento das empresas madeireiras da região. Cêra e Escrivão Filho (2003) 

enunciam que as ações empresariais dos pequenos empreendedores, muitas vezes, 

são influenciadas por seus valores e motivações pessoais. A gestão das MPE está 

caracterizada pela ausência de instrumentos administrativos formais, informalidade no 

relacionamento e falta de habilidade na gestão do tempo. Essas características de 

gestão estão relacionadas a um modelo de ação, baseado tanto na tradição como na 

afetividade nos relacionamentos, principalmente nas empresas familiares que não 

conseguem separa os negócios da empresa com os negócios de família.  

Conforme o Censo Industrial (2006, p. 12), o parque industrial brasileiro de base 

florestal é caracterizado por dois tipos de indústrias. De um lado estão as empresas 

de grande porte, representadas principalmente pelos segmentos produtores de papel 

e celulose e painéis reconstituídos, os quais adotam modernas tecnologias nas 

florestas e nos parques industriais, integrados verticalmente, desde a exploração da 

floresta até a industrialização. De outro lado estão as MPE empresas as quais 

predominam a região das Gêmeas do Iguaçu, representadas em sua maioria pelos 

segmentos de produção de madeira serrada, compensados, esquadrias o segmento 

menos representativo é o moveleiro, em 2004 apresentava 70 empresas e 

representava 2,0% da mão de obra empregada. (IHLENFELD, 2009, P. 95). A maioria 

dessas empresas são familiares, sem recursos tecnológicos modernos, com baixo 

grau de mecanização e uma gestão amadora.  
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Estas empresas representam a sustentação econômica local, são fortes 
geradoras de emprego e renda, juntas geram mais de 15.000 mil empregos 
diretos e indiretos, com nível de formação demasiadamente baixo, 
correspondendo a 82,22% dos funcionários com formação de primeiro grau; 
12,43% dos funcionários com nível técnico; 3,03% dos funcionários com nível 
superior, e apenas 1,88% com pós-graduação, segundo a Associação da 
Indústria e Comercio de União da Vitória.  (KARPINSKI, 2013, p. 16).  

  

O setor madeireiro nas Gêmeas do Iguaçu é o que sustentou e sustenta 

historicamente a economia das cidades.  O desenvolvimento da indústria na região 

ocorreu desde o início do século XX, com base nas práticas criativas e no esforço 

coletivo dos imigrantes, que organizaram seu trabalho, construindo comunidades, com 

suas casas, igrejas e abrindo diversas indústrias nos setores de fundição, curtume, 

móveis, olarias, serrarias e beneficiamento de erva-mate. A região se desenvolveu as 

margens do Rio Iguaçu, principal via de transporte da população das cargas de erva-

mate e madeira e do sal vindo de Paranaguá, que abastecia toda a região. Nesse 

aspecto, Sebben (1992, p. 23) destaca “[...] que o Rio Iguaçu, desde o primeiro 

momento da história da região, exerceu grande influência sobre a vida de seus 

habitantes e no desenvolvimento da economia”.  

Em março de 2005 foi oficializado APL, com adesão inicial de 47 empresas 

(IPARDES, 2006). A região conta com 90 estabelecimentos formais de fabricação de 

madeira laminada e de chapas de madeira compensadas, 89 estabelecimentos de 

fabricação de esquadrias de madeira, de casas pré-fabricadas e 76 estabelecimentos 

de desdobramentos da madeira (IPARDES, 2006). A atividade de fabricação de 

madeira laminada e de chapas de madeira é a mais representativa do APL, tanto em 

número de estabelecimentos, 35,3%, como em número de empregos, 55,9%. O APL 

representa 48% dos estabelecimentos e 62,3% dos empregos gerados nas atividades 

extrativistas e de indústria da transformação da região. A participação na atividade 

econômica total da região é de 19,0% nos estabelecimentos de 43,7% nos empregos 

(IPARDES, 2006). 

Santos (2005) denomina o APL da madeira de União da Vitória/PR e Porto 

União/SC como “Sistema Local de Produção Organizada”, por se tratar de uma 

aglomeração territorial de empresas do setor madeireiro, composto por 

reflorestadoras, produtoras de bens e serviços, fornecedores de insumos, 

equipamentos e prestadores de serviços e consultorias, agentes econômicos, políticos 

e social, que hoje encontra-se inativa.  



45 

 

A indústria madeireira das Gêmeas do Iguaçu é caracterizada por ser intensiva 

em mão-de-obra e pela simplicidade das operações envolvidas no processo produtivo. 

A mão-de-obra utilizada no chão da fábrica é de baixa qualificação, grande parte dos 

trabalhadores possuem apenas o ensino fundamental, um índice muito baixo de 

trabalhadores tem curso técnico. Para as áreas administrativas ou de projetos, em 

empresas de médio a grande porte, pode-se observar funcionários com grau de 

escolaridade mais elevado.  

De acordo com o censo realizado no APL, em 2005 a região produziu mais de 

1,3 milhão de unidades de esquadrias e artefatos de madeira. Dessas, cerca de 1,1 

milhão são portas e representam 19% da produção nacional do produto que é de 5,4 

milhões de unidades por ano. Outro produto significativo em esquadrias é janela, que 

representa 15% do segmento de esquadrias, como pouco mais de 208 mil unidades 

produzidas em 2005 (IPARDES, 2006).  

As MPEs apresentam inúmeras dificuldades de gestão, equipamentos, matéria 

prima, funcionários com baixo grau de instrução e qualificação, parque de máquinas 

muito antigo e com baixa qualidade e produção, somando-se a isso tudo existe a falta 

de confiança por parte desses empresários em se aliar com outras empresas para 

minimizar as dificuldades em vários aspectos, o que fica evidente na participação nas 

APL. Ipardes (2006, p. 20) ressalta que “são principalmente as empresas de maior 

porte que estão mais integradas ao APL [...]”. 

As Gêmeas do Iguaçu também produzem madeira serrada e painéis; a grande 

parte da produção de madeira serrada produzida tem como objetivo abastecer o 

próprio complexo empresarial, já a produção de painéis de madeira está voltada para 

o mercado externo. Mais da metade da produção final é destinada ao mercado 

paulista. Para o mercado paranaense, os principais produtos vendidos são: os que 

servem de insumo para os demais segmentos da cadeia produtiva da madeira.  A 

principal matéria-prima utilizada na produção da região investigada é de origem de 

reflorestamentos de pinus, em sua maior parte localizados no Paraná.  

As empresas ainda se demonstram com pouca iniciativa para realizar 

investimentos na promoção de inovações de produtos, essa característica ocorre na 

maioria com relação às MPEs que revelam pouca importância à introdução de 

inovações como fator determinante no que diz respeito ao potencial competitivo, tanto 

para incorporação de novas tecnologias ou introdução de um novo design, como fator 

determinante para seu crescimento nesse mercado cada vez mais concorrido.  
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2.4 GESTÃO EMPRESARIAL   

 

2.4.1 Surgimento das Empresas Familiares 

 

A empresa familiar é uma instituição antiga, sua origem é anterior à revolução 

industrial, a qual pode ser considerada com uma das instituições mais duradoura. 

Segundo O'Hara (2009), a Kongo Gumi - Construtora de Templos, é a empresa 

familiar mais antiga, sendo fundada no ano 578 no Japão e encerrando suas 

atividades em 2006, momento em que foi adquirida pelo grupo Takamatsu 

Construction. Com isso terminava então, a corrida espantosa de 1428 anos da Kongo 

Gumi como um negócio familiar, correspondendo a incrível marca de 39 gestões, com 

sucessões em média a cada 35 anos.  

No Brasil, uma das maiores empresas caracterizadas pela administração 

familiar é a Votorantim, fundada em 1918, na cidade Paulista de Votorantim. Esta 

iniciou suas atividades no segmento têxtil e se expandiu em vários setores tais como: 

química, siderúrgica, celulose e financeiro. Essas empresas são muito bem-sucedidas 

dentro da organização que se enquadram, porém conforme Pádua (2004) apenas 

35% das empresas familiares passa para a segunda geração e menos de 13% para a 

terceira geração.  

 

2.4.2 A empresa Familiar 

 

Existem motivos pelos quais as empresas familiares passam despercebidas 

perante a sociedade, pois se têm em mente que empresas familiares são empresas 

de fundo de quintal, atuando na informalidade com uma gestão amadora, produzindo 

bens tangíveis e intangíveis de qualidade duvidosa, com pequeno poder de produção 

e que não conseguem manter-se por muito tempo no mercado. 

          A importância das empresas familiares no mundo é inquestionável. Nos dias 

atuais, está claro o aumento gradual da existência das empresas familiares no 

mercado, e estas, como todas as de outras categorias, devem particularmente se 

preocupar e voltar suas atenções para um trabalho que atue de modo descentralizado 

e focado no capital humano, que hoje, mais do que nunca, está em evidência e sendo 

cada vez mais fundamental para o sucesso de uma organização.  
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 As empresas familiares compõem grande parte do mercado, sendo pequenas 

médias ou grandes, essas têm sua cultura e características próprias. (CASILLAS; 

VAZQUEZ; DIAZ, 2007). As empresas familiares são formadas por membros da 

mesma família e que geralmente possuem duas ou mais gerações presentes em sua 

gestão. Essas empresas são de grande importância na economia, sociedade e na 

política mundial e representam a maioria em todos os países (BERNHORET, 2011). 

De acordo com SEBRAE (2012), essas empresas se destacam pela quantidade no 

mundo e ainda como em conflitos empresarias.  

Apesar de mostrar grandes números para economia mundial, apresentam uma 

estatística preocupante: 65% desaparecem do mercado, devido ao fato das disputas 

internas, apenas 30% delas atingem a segunda geração e 15% a terceira. O momento 

crítico sempre é o mesmo: o da sucessão, pois para obter sucesso é preciso 

planejamento a profissionalização. Contudo, uma das principais explicações para 

ocorrência da mortalidade reside no fato de o empreendedor brasileiro não possuir 

conhecimento de gestão e enfrentar a competitividade de mercado de forma 

despreparada (AMARAL FILHO, 2011; LEMES, 2010; MACHADO, 2007).   

No Brasil, existem 4 milhões de negócios familiares, a maioria na segunda 

geração (GASPARIN, 2003, p. 26). Essa realidade vem melhorando não só na 

quantidade como na importância das micro e pequenas empresas as quais têm papel 

essencial para alavancar o crescimento e o desenvolvimento do Brasil bem como de 

outros países. Conforme pesquisa do Sebrae/SP (2012), no Brasil, existem 5,1 

milhões de empresas. Destas, 98,0% são MPEs, porém, a grande maioria das 

empresas não consegue sustentar atividades após o segundo ano de funcionamento. 

Segundo informações disponíveis no site do Sebrae (2012), sete em cada 10 

empresas não sobrevivem no Brasil após dois anos de abertura sendo que a principal 

causa para o fracasso do empreendimento é a falta de planejamento estratégico dos 

negócios. Isso demonstra a falta de informações das pessoas do que seja uma micro 

ou pequena empresa, dentre elas a esmagadora maioria é empresa familiar.   

 

2.4.3 Desenvolvimento e Evolução das Empresas Familiares 

 

No Brasil, uma grande parte das empresas familiares não é criada pelo tino 

empreendedor do seu diretor ou sócios, mas, devido à necessidade de sobrevivência 

através de receitas próprias. Em geral, o empreendedor é dotado de boas ideias e 
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muita vontade de trabalhar, mas faltam-lhe conhecimentos gerenciais, experiência e, 

sobretudo recursos financeiros.  

 Dentro desse cenário é possível prever as dificuldades que estas empresas 

deverão encontrar dadas às condições em que as mesmas foram criadas: a falta de 

capital, nenhum tipo de dados sobre a viabilidade ou não da empresa, o baixo nível 

de conhecimento gerencial, toda a família depende daquela receita e normalmente 

com impedimento para alavancar algum tipo de financiamento. 

O pequeno empresário brasileiro, normalmente trabalhou por vários anos em 

uma ou em várias empresas onde domina plenamente uma determinada profissão ou 

serviço que por iniciativa própria ou por falta de alternativa resolve montar uma micro 

empresa, apostando na experiência de executor. As empresas familiares como outra 

qualquer são criadas por prazo indeterminado, sua permanência ou não no mercado 

depende diretamente da sua forma de gestão.  

Segundo Lodi (1983, p. 101) 
 

A empresa familiar não está necessariamente fadada ao fracasso. De fato, 
há nesse campo, exemplos de invulgar sucesso. Deve-se anotar porém, que 
são pouquíssimas as empresas familiares de quarta geração entre as 
principais do país. Após a terceira geração, normalmente elas fecham, 
mudam de dono ou são estatizadas. Empresas familiares septuagenárias são 
uma raridade. Septuárias bem-sucedidas praticamente não existem.  

 

Afirma, Marques (1994) 

As micro e pequenas empresas brasileiras, infelizmente trabalham num 
sistema ultrapassado, com uma gestão de 20, 30 anos atrás, onde a palavra 
do proprietário, o capitão de indústria era a lei, e os demais funcionários eram 
meros executores, sem nenhum direito de opinar e muito menos de alterar as 
determinações feitas pelo todo poderoso patrão.   

 

Observam-se situações semelhantes, ainda nos dias de hoje, onde os 

colaboradores só devem obediência.  

Dentro do contexto organizacional observam-se vários tipos de empresas, que 

dentro do território brasileiro em termos legais, apresentam algumas diferenças no 

âmbito comercial e tributário, mas que não interfere na sua gestão. Em contrapartida, 

outros tipos de empresas estão inseridos nesse meio, que são as empresas familiares, 

aí sim existe uma diferenciação na sua gestão, pois cada uma delas tem as suas 

peculiaridades, independente do ramo em que atua ou se é micro, média ou uma 

grande empresa, onde encontra-se várias definições do que vem a ser uma empresa 

familiar.  
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Uma empresa é um conjunto organizado de meios com vista a exercer uma 
atividade particular, pública ou de economia mista, que produz e oferece bens 
e/ou serviços, com o objetivo de atender a alguma necessidade humana. As 
empresas podem ser classificadas por diversas variáveis: limitada ou 
sociedade anônima, micro ou de grande porte, atuante no setor primário, 
secundário, terciário ou até mesmo no quaternário. Entretanto, independente 
de qualquer denominação existem algumas organizações com características 
peculiares: as empresas familiares. (FISCOLEGIS, 2011, p. 02).    

 

          São inúmeras as definições encontradas no que se refere às empresas 

familiares, para Bornholdt (2005, p. 35) “[...] uma empresa familiar é qualquer 

organização com vínculos que vão além do interesse societário e econômico”.      

 Vários autores corroboram quanto à definição da empresa familiar. Bernhoeft 

(1987) diz que definir empresa familiar apenas como aquela que tem origem e história 

vinculadas a uma família ou que mantém membros da família na administração dos 

negócios é algo exageradamente simplista. O autor destaca empresa familiar como 

um ideal do fundador que deu certo. Já Donnelley (1967) classifica como familiar toda 

empresa que tenha estado ligada a uma família pelo menos durante duas gerações, 

e quando essa ligação resulta numa influência recíproca. Lodi (1986, p. 21) reforça o 

conceito de Donnelley (1967, p. 06) enfatizando que “ [...] o nascimento da empresa 

familiar, ocorre geralmente, com a segunda geração de dirigentes, porque o fundador 

pretende abrir caminho para eles [...]”. 

 Cabe ressaltar também a visão de Leone (2005, p 09), quando corrobora 

quanto à caracterização da empresa familiar, esclarece que a mesma é iniciada por 

um membro da família, membros da família participando da propriedade ou direção; 

valores institucionais identificando-se com um sobrenome de família ou com a figura 

do fundador e sucessão ligada ao fator hereditário.  

  Assim pode-se definir que, empresa familiar, é uma organização na qual uma 

ou mais famílias se unem, somando dinheiro, conhecimentos, experiências, confiança, 

dentre outros requisitos, centralizam o poder de decisão envolvendo o controle da 

sociedade e participam da gestão. Diante das dificuldades em relação ao conceito de 

empresa familiar existe apenas um consenso: não há consenso. Para Moraes Filho, 

Barone e Pinto (2011), esta parece ser uma das principais dificuldades enfrentadas 

pelos pesquisadores quando realizam suas pesquisas neste campo, pois as 

definições existentes partem de diferentes perspectivas e critérios. 
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2.4.4 A conjuntura das empresas familiares 

 

É inegável a contribuição das empresas familiares no Brasil e no mundo como 

grande geradora de emprego e renda, consequentemente, um papel social 

significativo no contexto do desenvolvimento regional. De acordo com Petry e 

Nascimento (2009), as empresas familiares têm sido de grande importância para a 

economia e geração de empregos no Brasil e no mundo, porém, apresentam grandes 

taxas de descontinuidade pelos inapropriados modelos de gestão que utilizam. Paiva, 

Oliveira e Melo (2008) frisam que é inegável a importância das empresas familiares 

no Brasil em diversas esferas: econômica, social, cultural, política, dentre outras. Na 

academia, havia algumas resistências para se avaliar as especificidades desse tipo 

de organização, em especial a interação família-empresa.  Alguns autores 

interpretavam que a participação da família nos negócios poderia tornar a gestão 

desses empreendimentos menos profissional (HOY; SHARMA, 2006). 

Ressalta-se que este crescimento ocorreu a partir do surgimento de instituições 

preocupadas com o tema (ensino, pesquisa, consultoria, governo, fomento), de meios 

de divulgação científica (periódicos especializados, linhas temáticas em eventos) e da 

ampliação no volume de artigos publicados sobre o tema (HOY; SHARMA, 2006).  

Identifica-se o Brasil como precursor dos estudos sobre empresas familiares, 

ressalta-se João Bosco Lodi, cujos estudos iniciais surgiram na década de 90. O 

surgimento do campo de empresas familiares se deu a partir de trabalhos de 

consultoria empresarial que focavam, principalmente, problemas vivenciados por 

essas organizações no decorrer de processos de sucessão (GRZYBOVSKI, 2007). 

Nesse sentido, o interesse de pesquisadores brasileiros pela discussão teórica 

sobre empresas familiares teve início somente no final da década de 90, com as 

primeiras publicações científicas sobre a temática. Após essa década, nota-se um 

crescimento na quantidade de trabalhos publicados, explicados, com a ênfase dada 

aos estudos sobre empresas familiares, os quais passaram a ocupar cada vez mais 

espaços em eventos científicos dentre eles o Encontro da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, (EnANPAD) e o Encontro de Estudos 

Organizacionais (EnEO).  
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2.4.5 Desafios da Gestão das Empresas Familiares   

 

Entre as variáveis mais importantes para o sucesso dos negócios no âmbito 

organizacional, incluindo as empresas familiares, é o recrutamento educação, 

treinamento e a retenção de talentos para essas organizações. No ambiente interno, 

a atração e retenção de profissionais se destacam no cenário nacional e internacional, 

isso é claramente um objeto de preocupação para os gestores familiares.  

A ideia de um o modelo organizacional mecânico, como definido por Burns e 

Stalker (2001), já não satisfaz as necessidades de muitas organizações 

contemporâneas. Assim ao enfatizar a necessidade de se transformar as 

organizações, para que fiquem mais flexíveis e dinâmicas, surge à ideia de 

organizações orgânicas. “Diante disso surgem novos aspectos importantes para a 

organização, tais como: novos modelos de gestão de pessoas, fortalecimento de 

equipes multifuncionais e a aprendizagem organizacional”. (RODRIGUES; 

INOCENTE, 2010, p. 51). 

Nas grandes empresas que implantaram os planos de cargos e salários, facilita 

essa situação, diferentemente das empresas familiares que não dispõe de nenhum 

planejamento, o que de certa forma dificulta a contratação e retenção dos bons 

profissionais, pois dado a carência no mercado de profissionais qualificados, passou 

a existir um canibalismo entre as empresas, ou seja, uma fazendo propostas aos bons 

profissionais das outras, fato que eleva os salários dos mesmos, o que vai impactar 

nos custos operacionais dessas empresas.  

Davel e Vergara (2006, p. 32), ressaltam que as pessoas não fazem somente 

parte da vida produtiva das organizações. Elas constituem o princípio essencial de 

sua dinâmica, conferem a vitalidade às atividades e processos, inovam, criam, recriam 

contextos e situações que podem levar a organização a se posicionar de maneira 

competitiva, cooperativa e diferenciada com clientes, outras organizações e no 

ambiente de negócios em geral.   

Gramigna (2002, p. 1) “aborda que o fato de estarmos vivendo em uma 

economia globalizada vem instigando dirigentes brasileiros a demandar esforços no 

realinhamento de suas práticas de gestão. As mudanças contextuais apresentam 

elevado grau de complexidade do ambiente impondo ao gestor, rápidas decisões, 

exercendo um forte impacto nas empresas, contribuindo para o fator de 

competitividade”.    
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Fischer (2002, p. 12) “entende por modelo de gestão de pessoas a maneira 

pela qual uma empresa se organiza para gerenciar e orientar o comportamento 

humano no trabalho. Para isso, a empresa se estrutura definindo princípios, 

estratégias, políticas e práticas ou processo de gestão”. Através desses mecanismos, 

implementa diretrizes e orienta os estilos de atuação dos gestores em sua relação 

com aqueles que nela trabalham. O autor ainda ressalta que toda e qualquer 

organização depende, em maior ou menor grau, do desempenho humano para o seu 

sucesso. Por esse motivo, desenvolve e organiza uma forma de atuação sobre o 

comportamento que se convencionou chamar de modelo de gestão. Para o autor, o 

desempenho que se espera das pessoas no trabalho e o modelo de gestão 

correspondente são determinados por fatores internos e externos ao contexto 

organizacional. Dentre os fatores externos, a cultura de trabalho de dada sociedade, 

sua legislação trabalhista e o papel conferido ao Estado e aos demais agentes que 

atuam nas relações de trabalho, vão estabelecer limites nos quais o modelo de gestão 

de pessoas poderá atuar. 

Quanto aos processos, esses são os elementos mais visíveis do modelo e boa 

parte da literatura sobre recursos humanos tem-se dedicado exclusivamente a eles. 

Segundo Fischer (2002), processos não podem ultrapassar os limites dos princípios 

de gestão e visam alcançar os objetivos traçados, orientados por políticas específicas. 

Caracterizam-se como processos de gestão, os planos de cargos e salários, de 

capacitação e de sucessão, a administração de carreiras e as avaliações de 

desempenho, de performance e de pessoal. 

 

2.4.6 Resistências às Mudanças  

 

Considerando-se o panorama geral da empresa familiar, no Brasil e no mundo, 

observa-se que, na conjuntura atual, globalizada, a estrutura de gestão moderna, 

descentralizada, diverge daquela que tem, na presença do fundador, o único 

responsável pela administração e pela tomada de decisão (DESCANIO; 

LUNARDELLI, 2007) e por ter embutido, em seu escopo, duas dimensões distintas: o 

negócio e a família (MAGALHÃES NETO; FREITAS, 2003). Devido às dificuldades de 

gestão e dada à mortalidade das empresas familiares, as mesmas ficaram conhecidas 

por serem antiquadas, incapazes de sobreviver às exigências do mercado e 

entremeadas pelo nepotismo, fazendo com que aproveitem pouco o potencial de 
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recursos humanos que possuem, inclusive podendo induzir a questionamentos a 

respeito de sua própria eficácia (CRAIDE; CAVEDON; ECCEL, 2006). 

Para Castro, Morais e Crubellate (2001) a percepção predominante quanto às 

organizações e aos conglomerados extintos de famílias brasileiras, nos últimos anos, 

tem aumentado à desconfiança quanto à viabilidade de subsistência das empresas 

familiares. Atualmente, além das dificuldades no crescimento e no alcance de níveis 

de gestão profissionais e avançados, as empresas familiares apresentam baixa 

expectativa de vida, quando comparada com as não familiares é elevadíssimo índice 

de mortalidade (BUENO; FERNÁNDEZ; SÁNCHEZ, 2007). Essa visão negativa é 

intensificada por diversos outros motivos, tais como: a resistência a mudanças, a 

intuição predomina sobre o planejamento, as relações de trabalho são informais, a 

centralização das decisões recai sobre o fundador, os interesses pessoais e 

profissionais são conflitantes, além das disputas pelo poder por parte dos herdeiros 

que, ainda, são responsáveis pela sobrecarga de trabalho dos executivos não 

familiares que precisam realizar as tarefas dos membros familiares que não possuem 

o comprometimento, a competência e a preparação necessária. 

A sucessão do patriarca nunca foi tarefa fácil de discutir nas empresas 

familiares do mundo, no Brasil nota-se uma peculiaridade que dificulta ainda mais 

essa discussão, pois dentro da cultura brasileira a discussão da sucessão é 

premeditar a morte do pai, razão pela qual se evita essa discussão. Inicia-se então a 

dificuldade na escolha de quem vai ocupar esse cargo, mistura de assuntos pessoais 

com profissionais, predominância da emoção pela razão, lealdade dos empregados 

para com fundadores e ainda, a interferência dos agregados nas decisões de alguma 

forma (MORAIS FILHO; BARONE; PINTO, 2011). 

No ambiente empresarial, não há divisão entre o papel profissional, racional e 

objetivo, com o dever familiar, indissolúvel, carregado de afetividade decorrente das 

respectivas histórias de vida (LOPES, 2008). As organizações familiares apresentam 

uma forma específica de funcionamento, quando a vida pessoal influencia a empresa 

que, por sua vez, se envolve com os seus membros e se entrelaça com a sua história 

(GARCIA; MOREIRA, 2008; GRZYBOVSKI et al., 2006). 

A diferença de paradigmas é aparentemente significativa. Na família, o 

relacionamento é baseado, principalmente, em aspectos afetivos; na empresa, 

embora não se elimine a emoção, as palavras-chave são eficiência e eficácia, 

totalmente irrelevantes nos relacionamentos familiares (BETHLEM, 1994). 
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A empresa familiar se difere dos outros tipos de empresas pelo fato de haver 

de forma intrínseca, a expectativa de continuidade, sustentada no ambiente 

empresarial e familiar. Os negócios de cunho familiar buscam sua sobrevivência ao 

longo do tempo de forma mais audaciosa pelo fato de carregarem dentro de si o que 

se denomina o sonho do fundador. É possível observar que a empresa familiar se 

constitui como um cenário que tende a vivenciar dilemas, especialmente no que se 

refere ao processo sucessório (FLORES JR; GRISCI, 2012). Apesar do 

conservadorismo das empresas familiares brasileiras, onde as decisões são mais pelo 

coração do que pela razão, devido às turbulências que podem gerar, tanto no 

ambiente familiar como na empresa.  

 

2.5 CAPITAL HUMANO  

 

Na economia do conhecimento, capital intelectual é considerado uma fonte de 

vantagem competitiva das MPEs dos países desenvolvidos (CARLUCCI, MARR, & 

SCHIUMA, 2004). Sua gestão é baseada na intuição e experiência, são 

individualistas, dificultando a cooperação (MILESI, MOORE, ROBERT, & YOGUEL, 

2007). Observa-se na literatura, várias formas de como essas empresas são 

administradas, o mais comum é pela hereditariedade, determinada pelo patriarca, 

caracterizando-se uma gestão familiar, sem demérito, apresenta-se limitada quanto à 

gestão profissional.  

 
[...] há um espectro entre extremos que apresentam, de um lado, profissionais 
com poucas qualificações e, de outro, aqueles altamente qualificados. Na 
extremidade menos profissional do espectro, encontram-se empreendedores 
e outros gestores que confiam muito na experiência passada, nos caprichos 
pessoais para determinar a direção da empresa. Na maioria das vezes, as 
ideias de motivação desses empreendedores estão baseadas na maneira 
como foram tratados em relacionamentos profissionais e familiares 
anteriores. (LONGENECKER et al., 2007, p. 330).  
 

 

Felizmente, os empresários com maior visão entenderam que, só com 

máquinas sofisticadas não conseguiriam os melhores resultados, pois, essas 

empresas possuem os clientes internos que podem contribuir significativamente com 

os bons resultados se estiverem comprometidos com a qualidade e rapidez, 

minimizando o desperdício dentre outros benefícios para atrair os clientes. Cabe às 
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organizações desenvolver meios para que o capital intelectual seja valorizado e 

utilizado de maneira com que promova vantagens competitivas. 

As ligações entre o Indivíduo e a Organização, segundo Boog (1999, p. 53-54) 

Na empresa, o seu corpo físico está conectado ao nível dos recursos; o corpo 
vital está relacionado ao nível dos processos; o corpo astral, ao nível das 
relações; e a individualidade, ao nível da identidade da empresa. Um 
processo de mudança deve contemplar o desenvolvimento do ser humano e 
da empresa em todos os níveis (identidade, relações, processos e recursos). 
A empresa só se desenvolve se as pessoas que a compõem se 
desenvolverem, e vice-versa. Como há uma ligação ontológica entre esses 
seres, essa ligação se explica pela existência de pontes entre eles. Essas 
pontes são: 

 A ponte da identidade é feita entre a essência ou o “EU” do indivíduo e a 
identidade da empresa. O indivíduo identifica-se com os valores, a cultura ou 
o caráter da empresa. Quando tem esse sentimento, o indivíduo se vê 
cumprindo a sua missão de vida por meio do trabalho. 

 A ponte da motivação ocorre quando o indivíduo se sente bem no ambiente 
da empresa encontrando espaço e situações em que se percebe considerado 
como ser humano. Falamos aqui da motivação, comunicação, liderança e 
outros processos da mesma natureza. Isso ocorre quando o indivíduo tem 
espaço para manifestar o seu sentir. 

 A ponte da dedicação ocorre quando os dois fatores acima estão presentes 
no dia a dia do indivíduo. É nos níveis dos processos e dos recursos que 
acontece a qualidade dos produtos e serviços. É a esfera do fazer ou do agir. 

 A ponte da segurança ocorre quando as pessoas vão trabalhar apenas pelo 
holerite do final do mês ou pelos benefícios materiais que a empresa oferece. 
Esses fenômenos são dinâmicos e a qualidade de um processo de mudança 
está em saber conduzir esses aspectos planejadamente. O ser coletivo, a 
empresa, tem dentro de si os valores e influências de todos os seres 
individuais que o formam. E esses seres têm atrás de si uma entidade maior 
ainda que os condiciona, o mercado. Um processo de mudança eficaz é 
aquele que consegue colocar os níveis qualitativos da empresa (identidade, 
relações, processos e recursos) sintonizados com essa entidade maior que 
condiciona o todo da empresa, que são as necessidades do mercado. O 
objetivo principal de um processo de mudança é conectar esses níveis às 
necessidades do mercado planejadamente. 

 

Bill Gates é o principal ativo de sua empresa, a empresa vale quase dez vezes 

mais do que fatura. Esse é o maior exemplo de que as pessoas constituem o 

patrimônio da empresa e é dessa premissa que se deve partir para que o capital 

intelectual que a empresa possui seja bem valorizado, e trabalhado de modo com que 

os objetivos da organização e os das pessoas que nela atuam caminhem em 

harmonia. (SÁ apud ANTUNES, 2008, p. 9). 

             O conhecimento é um dos bens mais valiosos. A IBM, Microsoft, GM e a 

Toyota se tornaram empresas tão eficazes por que possuem algo muito mais valioso 

do que ativos físicos ou financeiros, possuíam Capital Intelectual, ou seja, ''A soma do 

conhecimento de todos em uma empresa, o que lhe proporciona vantagem 

competitiva''. (STEWART, 1998, p.13).  
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 Entende-se que o capital intelectual deve ser considerado pelas organizações 

como um diamante que deve receber cuidados especais costumeiramente, pois 

quanto mais ele brilhar, mais resultados positivos ele proporcionará, pois, se constitui 

da matéria intelectual, informação, conhecimento e experiência, que pode ser utilizado 

para gerar riqueza.  

O capital humano é aquele relacionado com o conhecimento que o indivíduo 

(colaborador) possui e que o acompanha ao deixar a empresa após o expediente de 

trabalho, exemplos deste tipo de conhecimento: qualificações, habilidades, 

experiências, outros. Já o capital estrutural, ao contrário do anterior é o conhecimento 

que permanece na organização mesmo após a saída do funcionário ao término de um 

expediente de trabalho: são exemplos deste conhecimento, rotinas, procedimentos, 

cultura empresarial, outros (KANG E SNELL, 2009, HORMIGA et al., 2011). Por fim, 

o capital relacional está ligado ao conhecimento adquirido por meio de 

relacionamentos com clientes, fornecedores, parceiros de negócios, outros 

(HORMIGA et al., 2011). 

Isso só será possível se os colaboradores estiverem satisfeitos em todos os 

sentidos, o que não é comum em empresas familiares, principalmente nas micro e 

pequenas empresas familiares, onde as pessoas ainda são vistas como empregados, 

meros executores de funções, onde se usa a expressão, eles não são pagos para 

pensar, recebendo um tratamento mecânico sem levar em consideração o lado 

profissional e humano das pessoas. 

          A dificuldade de descentralização é uma critica comum a empresas familiares, 

o fundador toma as principais decisões por supor que seus funcionários não são 

qualificados para fazê-las. (MOREIRA JUNIOR; BORTOLI NETO, 2007).  

 Empresas familiares que desejam ser bem-sucedidas devem optar pela gestão 

descentralizada e motivar seus colaboradores para que apliquem seus conhecimentos 

e experiências em prol dos objetivos da empresa. Nonaka (2008, p. 41), defende que 

"[...] a empresa não é uma máquina, mas um organismo vivo [...]", na qual os gestores 

esperam por desafios mesmo nas empresas familiares que tem uma cultura 

centralizadora. Essa valorização dos colaboradores vem sendo estudada há muito 

tempo, sendo impulsionado pela era do conhecimento, segundo Philip Kotler, (2000) 

o diferencial competitivo no mundo globalizado é o Capital Humano e o Marketing.  

 O tema Gestão do Conhecimento despertou interesse para estudos científicos 

próximos à década de 90, precisamente em 1989, como identificado na base de dados 
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Scopus. Como afirmam Freire et al (2010), pelos artigos mais relevantes levantados 

em suas pesquisas bibliográficas, consegue-se perceber que o tratamento da gestão 

do conhecimento sofre influência do contexto histórico.  

            Há dois tipos de conhecimentos: tácito e explícito. O primeiro não é de fácil 

visualização, são os conhecimentos e habilidades pessoais, já o segundo é de fácil 

visualização e pode ser passado de uma pessoa para outra. (NONAKA, TAKEUCHI, 

2008).  

 Costa (2006, p. 16), relata que "[...] o capital intelectual envolve atividades 

ligadas ao intelecto, informação e riquezas, dentro da gestão do conhecimento". Estas 

por sua vez têm a finalidade de promover vantagens para organização utilizando o 

potencial gerado através de experiências vividas pelos membros da empresa, 

agilizando assim processos e decisões. 

              Observa-se nas empresas brasileiras, com maior ênfase nas MPEs familiares, 

esse potencial ser desprezado pelos empresários, vendo seus colaboradores como 

adversários e não parceiros, tratando-os com grosserias e autoritarismo, ressaltando 

suas falhas e nunca enaltecendo as suas virtudes, abusando do autoritarismo sem 

dar a mínima chance ao colaborador de dar suas sugestões com o intuito de trazer 

melhorias para o produto ou processo ou para a empresa como um todo, devido à 

insegurança de que o patrão tem que ser inteligente o empregado não, pois, na visão 

deles se deixar o funcionário opinar perde força, perde o controle dos mesmos.  

A teoria organizacional tradicional é “[...] baseada na visão da organização 

como uma máquina de processamento da informação, que toma e processa a 

informação do ambiente para solucionar os problemas e se adapta ao ambiente com 

base em uma determinada meta”. (NONAKA; TOYAMA, 2008, p. 93). Entretanto, ao 

utilizar o conhecimento no cenário de mercado atual, desenvolvem-se bases para que 

continuamente a empresa obtenha e crie vantagens competitivas. “Em uma economia 

onde a única certeza é a incerteza, a fonte certa de vantagem competitiva duradoura 

é o conhecimento" (NONAKA, 2008, p. 39), pois este nunca acaba os colaboradores 

devem sempre estar dispostos a aprender, desaprender e reaprender, quebrando os 

paradigmas.  

O fato de não valorizar, incentivar e investir em conhecimento é prejudicial às 

empresas que possuem essa cultura, devido ao turnover elevado, a falta de 

comprometimento o que desencadeia a má qualidade dos serviços e por 

consequência a falta de qualidade nos produtos/serviços, ocasionando o desperdício, 



58 

 

retrabalho, o mau atendimento e a insatisfação do cliente que adquire os 

produtos/serviços uma única vez, essa falta de fidelização, dificulta a sobrevivência 

da empresa nesse mundo cada vez mais competitivo. 

 Diante disso, máquinas modernas, adquiridas de países mais adiantados 

tecnologicamente, são de pouco ou nenhum valor se em primeiro lugar, as pessoas 

não querem ou não sabem operá-las adequadamente. Nesse contexto, o paradigma 

da “organização como máquina” conduz-se para uma “organização como 

organismos”, capaz de elucidar as relações da empresa com outras facetas, não mais 

restrita à sua funcionalidade, mas tornando-se expansiva e harmônica, com aspectos 

de integração e interdependência entre as dimensões: ambiente, tecnologia, 

inovação, estratégia e as dimensões humanas (SANDERS, 2011). 

Segundo Gil (2001) trata-se de desenvolvê-los e não apenas treiná-los. O 

treinamento consiste em adquirir habilidades para a realização de atividades 

desempenhadas de acordo com a função, enquanto o desenvolvimento proporciona 

conhecimentos e competências que poderão ser aplicados em diferentes cargos e em 

distintas organizações, durante todo o decorrer da trajetória profissional do indivíduo. 

O desenvolvimento ocorrido nas últimas décadas na área de recursos humanos 

contribuiu para transformar o papel dos gerentes e da própria área dentro das 

organizações, aproximando suas relações com os objetivos organizacionais.  A gestão 

de pessoas, atualmente, trabalha em nível estratégico devido ao crescimento 

progressivo de uma preocupação da empresa em relação aos seus colaboradores e 

em como tornar sua força de trabalho mais competente e competitiva (MARRAS, 

2011).  

As mudanças que ocorrem rápido no mundo em que vivemos cujo objeto que é 

criado hoje, amanhã já se torna obsoleto. (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). Dessa forma, 

após inúmeras mudanças " Os ricos haviam deixados de serem os proprietários da 

terra; os ricos agora eram os proprietários do capital" (GEUS, 1999, p. 3). 

Após a década de 90 as organizações passaram a dar maior importância às 

informações, surgindo a “Era da Informação”, e o mundo que era domado pelo capital 

se volta ao conhecimento. Geus (1999, p. 03) explana que com isso “[...] os ricos agora 

eram os proprietários do conhecimento [...]”.  

Assim ocorreu uma considerável mudança no cenário empresarial, com o avanço 

tecnológico surgiu à era do conhecimento, as empresas passam a utilizar não somente 

a força física de trabalho do colaborador, mas também a sua capacidade intelectual. 
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Mas, infelizmente, esse conhecimento é de uma seleta minoria, cujas melhorias 

somente ocorrem quando as organizações desenvolvem a cultura voltada para o 

conhecimento tácito e de fato valorizem, enalteçam e reconheçam o trabalho realizado 

por seus colaboradores, incentivando a participação na tomada de decisão.  

De acordo com as pesquisas as empresas que mais se destacam na gestão de 

pessoas são as que possuem integração entre políticas e práticas de recursos humanos. 

(SIGOLLO, 2010). Essa realidade desperta o sentido de pertencimento nos 

colaboradores, pois se sentem reconhecidos e valorizados, se empenham no 

desenvolvimento de suas atividades do dia a dia e de suas carreiras e consequentemente 

propulsiona o crescimento da organização, o que resulta em um maior engajamento, 

comprometimento, produtividade e competividade.  

 

2.5.1 Gestão de Pessoas 
 

Segundo Moraes (2002), pesquisa realizada afirma que 93% das pequenas 

empresas não possuíam sequer uma mínima estrutura de recursos humanos, e 

apenas 1,67% delas tinham programas permanentes de treinamento. Num mercado 

cada vez mais exigente e competitivo não há espaço para amadorismo ou ineficiência. 

As palavras de ordem são competência e profissionalismo.  

Neste contexto estão relacionadas às características do pequeno empresário, 

refletindo seus valores, desejos, motivações, experiências, estilo de liderança nas 

ações e decisões tomadas.  

 
[...] embora algumas grandes corporações experimentem gestão deficientes, 
as pequenas empresas parecem ser especialmente suscetíveis a essa 
fraqueza. Muitas pequenas empresas não marginais ou não lucrativas, lutam 
dia após dia para sobreviver. Na melhor das hipóteses, ganham apenas para 
sobrevivência dos proprietários. Estão em funcionamento, mas dizer que 
possuem gestão seria exagero (LONGENECKER et al., 2007, p. 331) 

 

Sanders (2011) define as competências como qualidades necessárias para 

uma pessoa ocupar cargos e desempenhá-las eficazmente. Assegurar capital 

intelectual significa elevar o nível da liderança. No futuro, a liderança será baseada na 

equipe descentralizada, em lugar de ser conduzida por uma única pessoa. Com 

relação ao processo de decisão na MPEs, constata-se a prerrogativa do proprietário / 

gestor com poder de autoridade e de centralização da decisão. Essa verificação é 

comentada por Hall (2004). O grau de centralização e descentralização da empresa é 
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um fator a ser explorado, e o equilíbrio desse vetor facilita o processo de 

funcionamento da empresa (FERNANDES, 2005; NICOLSKY, 2001). 

Oliveira (2009), explica que a descentralização pode ser compreendida como a 

delegação da autoridade sistemática para todas as unidades da organização e a 

centralização como a tendência a reter a autoridade.  

A importância de valorizar e investir cada vez mais no profissional é o ponto 

principal para o bom desempenho de qualquer empresa. Com um programa bem 

estruturado de recursos humanos, pequenas e médias empresas podem chegar ao 

sucesso, antes exclusividade de grandes empresas.  

 

Podemos afirmar que a falta de ações para capacitar e comprometer os 
colaboradores das micro e pequenas empresas prejudica a economia do 
País, a geração de empregos e o desenvolvimento. Comprometimento, garra, 
criatividade, foco nos clientes, boa comunicação, liderança e trabalho em 
equipe, não se compram apenas com bons salários. Numa pesquisa 
realizada entre gerentes de diversas empresas, para conhecer o que mais os 
motivava numa organização, salário apareceu no sexto lugar da lista. Outras 
condições, como ambiente de trabalho, carreira, reconhecimento, auto 
realização, vieram antes do dinheiro. (MORAES, 2004, p.01). 

 

Observa-se, onde há compreensão do ser humano, além das pessoas 

trabalharem com muito mais satisfação, o relacionamento cresce e a empresa 

melhora seu clima organizacional. Não obstante, para obter progressos na melhora 

do clima organizacional é necessária muita habilidade, paciência, tempo e 

competência, pois os resultados são em médio e longo prazo. É um processo de 

aprendizado, e como se sabe, todo processo de aprendizado leva tempo.  

Ao longo dos tempos, o conhecimento tem se tornado um dos fatores 

primordiais para o sucesso de qualquer empreendimento. Esta importância é 

verificada com maior intensidade no final do século passado, intensificando neste 

século, onde as mudanças na economia globalizada foram mais acentuadas, 

ocasionando um processo de acirrada competição entre os mercados e as nações.  

Para Drucker (1992), o trabalho com inteligência e conhecimento faz perguntas 

do tipo: qual é a tarefa? O que estamos tentando conseguir? Por que fazer tudo isto? 

Portanto, não basta apenas alcançar melhores desempenhos, menos custos, ganhos 

de produtividade ou equipamentos modernos; é necessário também e principalmente 

ter pessoas que saibam e possam questionar; que estejam motivadas e estimuladas 

a utilizar suas competências mentais, pessoas que saibam não só fazer perguntas, 

mas principalmente respondê-las.  
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A abordagem inicial correlacionada ao conceito de competência está vinculada 

à qualificação para uma determinada tarefa. Assim, competência era a capacidade de 

se realizar uma tarefa e era definida como um conjunto de recursos que levavam a 

um desempenho superior na realização dessa tarefa (FLEURY; FLEURY, 2001a). 

Assim “competência” demonstrou-se como um acumulado de recursos que 

proporcionava a pessoa qualificada a execução de uma determinada tarefa.   

A evolução do conceito inicial deu-se na medida em que se percebeu que não 

bastava o “saber por saber”, mas que era necessário “saber para saber fazer”. Nesse 

escopo, incluíam-se as razões do por que se faz uma determinada tarefa, bem como 

da escolha de uma dentre as muitas formas possíveis para sua realização (ZABALA; 

ARNAU, 2010).  

Devido a essas imposições, a competência passa a ser exteriorizada como um 

conjunto de recursos, mesclado por conhecimentos, habilidades e atitudes, 

popularmente conhecido como “CHA”. A competência como CHA é, no Brasil, o 

conceito mais difundido e adotado, pelo menos entre os gestores de recursos 

humanos das organizações (FISHER et al., 2012). Essa abordagem foi amplamente 

adotada pela escola francesa, cuja versão do CHA traduzia-se pelo savoir 

(conhecimento), savoir-faire (competências funcionais ou habilidades) e o savoir-être 

(competências comportamentais ou atitudes) (LE DEIST; WINTERTON, 2005). 

Nunca é demais lembrar que a organização não deve economizar esforços no 

sentido de empreender ações contínuas de aprendizado. Marras (2011, p. 272) aponta 

que algumas das metodologias mais comumente aplicadas nas organizações para o 

desenvolvimento dos colaboradores são: 

 

Leituras periódicas monitoradas; workshops constantes sobre temas 
atualizados ou problemas emergentes/ sessões de brainstorming; exercícios 
de liberação/estimulação de criatividade; palestras sobre economia mundial, 
marketing, política e etc., com conferencistas de renome (in company) 
seguidas de debates; viagens de estudo e observação em países 
estrangeiros; debates sobre a cultura e desenvolvimento organizacionais e 

seus componentes e prática de modelos de liderança. (MARRAS, 2011, p. 

272). 

 
 

 Nas empresas familiares, onde o controle e gestão da organização estão nas 

mãos de membros da família (GONÇALVES, 2000), faz-se necessário que toda e 

qualquer prática escolhida seja utilizada visando atender as necessidades 

profissionais identificadas pela organização a partir de seus objetivos organizacionais 
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e expectativas dos colaboradores, incentivando-os a permanecer e se desenvolver na 

empresa em que trabalham (MARRAS, 2011).   

 Porém, para Almeida (2010), a postura profissional quanto ao desenvolvimento 

e profissionalização de membros não familiares é adotada por poucas dessas 

empresas. O autor aponta que os programas e oportunidades de crescimento devem 

estar disponíveis a todos aqueles competentes para ocupar cargos em nível tático e 

estratégico, baseando-se nos requisitos necessários para exercer tal função e não em 

aspectos emocionais, permitindo que o colaborador goze “[...] de algumas regalias, 

com melhor remuneração e maior possibilidade de promoção em sua carreira” 

(ALMEIDA, 2010, p. 42).  

 

2.5.2 O Compartilhamento do Conhecimento 

 
 Na gestão do conhecimento há alguns fatores que merecem atenção especial, 

um destes fatores é o compartilhamento do conhecimento. Assim, o gerenciamento 

eficiente do conhecimento nas organizações dependerá primeiramente do 

gerenciamento individual dos fatores e, posteriormente, da sinergia entre estes.  

Conforme Ho (2009) a gestão do conhecimento (GC) além de gerir os ativos do 

conhecimento, busca também a gestão dos processos que operam nestes ativos, 

abrangendo amplamente os aspectos de desenvolvimento, preservação, utilização e 

compartilhamento do conhecimento.  

As pesquisas dos últimos anos publicadas pela revista Exame no guia “As 

melhores empresas para se trabalhar no Brasil - 2005” têm demonstrado que as 

melhores empresas para se trabalhar, ou seja, as que têm melhor gestão dos recursos 

humanos (RH) são as que obtêm mais sucesso e mais lucros.  

Segundo Eboli (2002), as pesquisas dos últimos anos têm demonstrado que a 

questão de treinamento, desenvolvimento e educação ganhou força em relação às 

outras práticas de RH. Ainda a autora afirma que nas 10 melhores empresas do guia, 

o desenvolvimento profissional é a razão principal pela qual as pessoas ficam na 

empresa, com índice de respostas muito superior a remuneração e benefícios. 

Segundo a autora uma das práticas de sucesso é a intensiva utilização de tecnologia 

aplicada à educação, ou seja, que a aprendizagem seja a qualquer hora e em qualquer 

lugar. O quadro número quatro apresenta as principais diferenças entre treinamento, 

desenvolvimento e educação. 



63 

 

 

Quadro 04 - Comparação: treinamento, desenvolvimento e educação. 

 

 TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO 

OBJETIVO Desempenho Capacitação Formação 
FOCO Tarefa Carreira Vida 

ALCANCE Curto prazo Médio prazo Longo prazo 
ORIENTAÇÃO Instruções Políticas de gestão Valores 

COMPETÊNCIAS Conhecimento 
(saber fazer) 

Habilidade 
(poder fazer) 

Atitude 
(querer fazer) 

DOMÍNIO Psicomotor-
cognitivo 

Cognitivo 
comportamental 

Cognitivo 
comportamental 

TIPO DE 
PROBLEMA 

Bem estruturado Muito ou pouco 
estruturado 

Pouco estruturado 

TIPO DE AMT – 
Aprendizagem 
mediada por 
tecnologia 

Treinamento 
baseado em 

computador (TBC) 
Sistema suporte 

Desempenho 

Combinação de TBC 
e 

classe virtual 

Classe virtual 
assíncrona/síncrona 

Elaborado pelo autor. Fonte: EBOLI (2002) 

 
 
2.5.3 Gestão do Conhecimento  

 

Todas as pessoas são portadoras de conhecimento, para muitas apenas no 

plano das ideias, os lideres utilizando habilidades que lhes é peculiar transformam 

esses conhecimentos e aplicam aos planos de ações. O conhecimento inclui todas as 

informações e técnicas que o gestor deve dominar e que são necessárias ao 

desempenho do cargo.  “O conhecimento funciona como ponto de referência para 

compreensão da realidade e como base para o desenvolvimento das habilidades”, 

(MOTTA, 2008, p. 221). 

Segundo Stewar (1998 p. 11) 

 O conhecimento tornou-se o principal ingrediente do que produzimos, 
fazemos, compramos e vendemos. “Resultado: administrá-lo - encontrar e 
estimular o capital intelectual armazená-lo vendê-lo e compartilhá-lo - tornou-
se a tarefa econômica mais importante dos indivíduos, das empresas e dos 
países”. 

 

Observa-se, cada vez mais os produtos tangíveis sendo mais semelhantes, tais 

como, carros, televisores, refrigeradores, motocicletas dentre outros. Dentro da guerra 

comercial, cada empresa busca a melhor relação entre o seu input e output, o qual 

tem como um fator superimportante o seu capital humano.  
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2.5.4 Qualificação dos colaboradores 

 
A gestão do conhecimento surgiu na década de 1990 como uma proposta de 

agregar valor à informação e facilitar o fluxo interativo em toda a organização, 

possibilitando a ela condições satisfatórias de competitividade. Os estudos de gestão 

e organização tem se concentrado no processo; enquanto que as ciências sociais 

tendem a enfatizar os aspectos pessoais (BARNEY; HESTERLY, 2011; DEGEN, 

2009; FILION, 1999).  

Assim, entende-se por gestão do conhecimento a maneira pela qual, as 

pessoas geram, disseminam o seu capital intelectual, como um fluxo de informações 

na intensificação ou construção de novos conhecimentos em uma determinada 

situação ou a um determinado objeto, ou tarefa realizada com o intuito de buscar a 

melhor maneira de utilizar os recursos ou realizar tarefas. A gestão do conhecimento 

– essa categoria associa-se diretamente a mudança na estrutura industrial mundial, 

para uma menor concentração, descentralização e incremento tecnológico (AMARAL 

FILHO, 2011). 

Quando utilizada adequadamente, ela é tida como uma ferramenta importante 

na busca pela vantagem competitiva pelas empresas. Teixeira Filho (2000, p. 21) 

enfatiza que “[...] o conhecimento é um fator decisivo para a sobrevivência da empresa 

no novo ambiente competitivo, numa economia cada vez mais de serviço”. O 

conhecimento é a matéria-prima da carreira profissional do indivíduo dentro e fora da 

empresa. Gerir bem passa então a ser essencial no estágio atual da história da 

sociedade, tanto para as organizações quanto para as pessoas.  

Conduzir um processo de mudança organizacional não é tarefa fácil, pois leva 

a uma situação que não é tranquila nem segura, em vista ao alcance dos resultados 

desejados. Na maioria das vezes, o processo é incerto, descontínuo e conflitivo 

(MOTTA, 1997), e seria bem mais tranquilo realizar o trabalho de mudança 

organizacional se as pessoas envolvidas se manifestassem sempre favoráveis a 

aceitá-la (BORGES; MARQUES, 2011). 

Neste sentido, faz-se necessário que as empresas busquem cada vez mais a 

intensificação do valor do conhecimento humano, bem como da aprendizagem 

interativa contínua, a fim de se manterem competitivas no mercado. Davenport e 

Prusak (1998, p. 06) comentam que o conhecimento é “[...] uma mistura fluida de 

experiência condensada, valores, informações contextuais e insight experimentado, a 
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qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas 

experiências e informações”. Ele tem origem e é aplicado na mente dos 

conhecedores. “Nas organizações ele costuma estar embutido não só em documentos 

ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas 

organizacionais “. 

A respeito da gestão do conhecimento Fleury e Fleury (2000, p. 33), informam 

que “está imbricada nos processos de aprendizagem nas organizações, [...] na 

conjugação desses três processos: aquisição e desenvolvimento de conhecimento, 

disseminação e construção de memórias, em um único processo coletivo de 

elaboração das competências necessárias à organização”.  

A tecnologia contribui para que estes processos possam fluir, sendo utilizada 

como um instrumento facilitador na difusão das informações, ela fornece estrutura, 

porém não oferece conteúdo.  

           As organizações estão mais interessadas no conhecimento pelo fato deste, 

segundo Teixeira Filho (2000, p. 162), “[...] estar muito associado à ação. O 

conhecimento é avaliado pelas decisões que desencadeia. Um melhor conhecimento 

pode levar a melhores decisões em marketing, vendas, produção, distribuição, 

logística”. Assim, as empresas passaram a se preocupar com o seu “Capital 

Intelectual”, com sua inteligência competitiva, enfim, com a “gestão do conhecimento”.  

Entende-se que a função da gestão do conhecimento é permitir para uma 

organização a possibilidade de alavancar seus recursos, em termos holísticos, sendo 

uma estratégia para gerenciar ativos da organização, apoiando a gestão na tomada 

de decisão, maximizando sua competitividade e capacidade de criatividade e inovação 

(NELSON; WINTER, 2005; NICOLSKY, 2001; PORTER, 1999; WOOD JUNIOR, 

2007; ZANJANI et al. 2009). 

Cavalcante, Gomes e Pereira Neto (2001, p.50-51) destacam que “a 

capacidade de gerar conhecimento, inovar e empreender são as condições 

necessárias para o sucesso de uma empresa na sociedade do conhecimento, 

formando o tripé que se complementa para o sucesso das organizações”. 

 Diante do exposto, fica claro que nos próximos anos, a área de T&D será 

certamente um dos segmentos que mais sofrerão mudanças. Caberá a ela a gestão 

do conhecimento, do capital intelectual, bem como sua mensuração como principal 

ativo das organizações. 
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As ciências humanas, bem como as do comportamento organizacional, têm 

sido submetidas às leis da divisão intelectual do trabalho, o comportamento 

organizacional desenvolveu-se para melhorar a produtividade e não desenvolveu uma 

concepção do ser humano como indivíduo.  

O ser humano é muito mais complexo; é preciso restituir sua unidade e suas 

dimensões esquecidas, através de uma antropologia da organização, para reunir o 

conjunto de conhecimentos existentes sobre o ser humano, propondo deslocar o 

objeto de estudo sobre o fator humano a partir dos conhecimentos desenvolvidos, 

colocando em cena as relações com o meio ambiente que interagem com a 

organização. 

 Então adotaram mecanismos para minimizá-lo, tais como: definição das 

tarefas, das regras e dos métodos para despersonalizar a execução do trabalho; 

redução das interfaces entre as tarefas para eliminar a fonte de frustração dos 

conflitos; concentração do poder para reduzir o nível de ambiguidade. Percebe-se 

uma divergência entre os objetivos individuais e organizacionais, causando conflito.   

 Relação de conflito, em geral, é a percepção de diferenças, discrepâncias e 

desejos incompatíveis pelas partes envolvidas (Janss, Rispens, Segers & Jehn, 2012). 

Tarefa, processo e relacionamento de conflitos são comumente explicados na 

literatura relacionada (Martínez Moreno, González-Navarro, Zornoza & Ripoll, 2009; 

Kidwell, Kellermanns, Eddleston, 2012). No entanto, na maioria dos estudos, é 

explicada uma distinção entre conflito de tarefa e conflito de relacionamento (Jehn, 

1995; Huang, 2010; Curseu, Boros & Oerlemans, 2012). 

            Albuquerque (2002) apresenta algumas características da administração 

estratégica de recursos humanos: reconhece os impactos do ambiente externo e da 

competição e dinâmica do mercado de trabalho; apresenta foco no longo prazo; 

enfatiza a escolha e a tomada de decisão; considera todas as pessoas da empresa, 

não só os executivos; e deve estar integrada com a estratégia corporativa, ainda o 

mesmo autor enfatiza a importância da estratégia de recursos humanos ser baseada 

no comprometimento, ao invés do controle, considerando as pessoas como parceiras 

no trabalho, como um investimento para conseguir melhores resultados empresariais. 

Além disso, afirma que a participação no processo de formulação estratégica é 

condição crucial para a obtenção do comprometimento das pessoas sobre os 

objetivos organizacionais. Quando o foco está no processo, ressaltam-se as decisões 

ligadas ao aprendizado, à participação e ao comprometimento das pessoas com os 
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objetivos. O quadro número cinco apresenta algumas diferenças entre a estratégia de 

controle e de comprometimento. 

 

Quadro 05 - Características distintivas entre a estratégia de controle e de comprometimento 

 

Modelo 
CARACTERÍSTICAS 

DISTINTIVAS 

 
ESTRATÉGIAS DE 

CONTROLE 

 
ESTRATÉGIAS DE 

COMPROMETIMENTO 

ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 

Altamente hierarquizada Redução de níveis hierárquicos e 
de chefias intermediárias, junção 

do fazer e do pensar – 
empowerment 

Organização do 
trabalho 

Trabalho muito 
especializado, gerando 

monotonia e frustrações. 

Trabalho enriquecido, gerando 
desafios. 

Realização do 
trabalho 

Individual Em grupo 

Sistema de controle Ênfase em controles 
explícitos do trabalho 

Ênfase no controle implícito pelo 
grupo 

RELAÇÕES DE 
TRABALHO 

  

Política de emprego Foco no cargo, emprego a 
curto prazo. 

Foco no encarreiramento flexível, 
emprego a longo prazo 

Nível de educação e 
formação requerido 

Baixo, trabalho 
automatizado e 
especializado. 

Alto, trabalho enriquecido e 
intensivo em tecnologia. 

Relações 
empregador-
empregado 

Independência Interdependência, confiança 
mútua. 

Relações com 
sindicatos 

Confronto baseado na 
divergência de interesses 

Diálogo, busca da convergência 
de interesses. 

Participação dos 
empregados nas 

decisões 

Baixa, decisões tomadas de 
cima para baixo. 

Alta, decisões tomadas em grupo. 

POLÍTICA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

  

Contratação Contrata para um cargo ou 
para um conjunto 

especializado de cargos 

Contrata para uma carreira longa 
na empresa 

Treinamento Visa ao aumento do 
desempenho na função 

atual 

Visa preparar o empregado para 
futuras funções 

Carreira Carreiras rígidas e 
especializadas, de pequeno 
horizonte e amarradas nas 

estruturas de cargos. 

Carreiras flexíveis, de longo 
alcance, com permeabilidade 

entre diferentes carreiras. 

Salarial Focada na estrutura de 
cargos, com alto grau de 

diferenciação salarial entre 
eles. 

Focada na posição da carreira e 
no desempenho, com baixa 
diferenciação entre níveis. 
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Incentivos Uso de incentivos 
individuais 

Foco nos incentivos grupais 
vinculados a resultados 

empresariais 
Elaborado pelo autor. Fonte: ALBUQUERQUE (1999).   

 

 O quatro acima deixa claro a condição de optarmos por estratégias de 

comprometimento ao invés de estratégias de controle.  

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

Segundo Marconi e Lakatos (1996, p. 41-42) a finalidade da atividade científica 

é a obtenção da verdade, através da comprovação de hipóteses, que por sua vez, são 

pontes entre a observação da realidade e a teoria científica que explica a realidade. 

Para que isso ocorra de modo adequado, é preciso que se acrescente um método de 

trabalho, ou seja, um conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permita alcançar os objetivos - conhecimentos válidos e 

verdadeiros - traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as 

decisões do cientista.  

3.1 Procedimentos Metodológicos  

A pesquisa científica, segundo Gil (2007, p.17), é “[...] o procedimento racional 

e sistemático que tem como objetivo proporcional aos problemas que são propostos”. 

Ela pode ser elaborada por meio de conhecimentos disponíveis ou manuseio 

cuidadoso de instrumentos, técnicas e demais procedimentos científicos. 

A definição de um método de pesquisa permite a compreensão do processo de 

elaboração da mesma, razão pela qual a qualidade metodológica em produções 

científicas é constantemente exigida (CASTRO, 2006). Assim, o método compreende 

o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que possibilita o cumprimento dos 

objetivos da pesquisa com maior segurança e economia, delineando o caminho a ser 

seguido em seu decorrer, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista 

(LAKATOS; MARCONI, 2001).  

Embora não se disponha de receitas infalíveis para encontrar a verdade, a 

ciência dispõe de um conjunto de métodos capazes de proporcionar o planejamento 

de observações e experimentos e a análise e interpretação de seus resultados (GIL, 

2002).  
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Nesse contexto, Contandriopoulos (1994, p. 43) elucida que “não existe uma 

estratégia que seja sempre a melhor para responder a uma questão da pesquisa, mas, 

ao contrário, estratégias que otimizam a qualidade da pesquisa em relação a certos 

contextos”. 

 

3.2 Tipo de Estudo  

 

Este estudo se caracteriza como teórico-empírico, pois confronta a teoria com 

a realidade (CASTRO, 2006). Conforme elucidam Silva e Menezes (2005), uma 

pesquisa pode ser classificada de quatro formas: quanto à natureza, quanto à forma 

de abordagem do problema, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos 

técnicos.  

Quanto à natureza, a pesquisa se caracteriza como aplicada. De acordo com 

Gil (2010, p. 27), as pesquisas deste tipo são “destinadas unicamente à ampliação do 

conhecimento, sem qualquer preocupação com seus possíveis benefícios”. Assim, 

esta pesquisa limita-se ao mero objetivo de identificação e comparação dos fatores 

determinantes para o melhor aproveitamento do capital humano dentro das empresas 

investigadas, sem propor qualquer interferência ou aplicação prática com a finalidade 

de solucionar problemas específicos na realidade pesquisada. Referente à forma de 

abordagem do problema, a presente pesquisa classifica-se como qualitativa, embora 

se sirva de aportes quantitativos.  

 

Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou 
estatisticamente, mas convence na forma da experimentação empírica, a 
partir de análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, 
assim como na argumentação lógica das ideias [...]. Na pesquisa qualitativa 
o pesquisador participa, compreende e interpreta. (MICHEL, 2005, p. 33). 
 
 

Em relação à pesquisa quantitativa, Dias (2000, p.141) afirma que está 

“normalmente se mostra apropriada quando existe a possibilidade de medidas 

quantificáveis de variáveis e inferências”. Entretanto, Michel (2005) defende que 

concluir sobre um fenômeno apenas por meio de instrumentos quantitativos pode 

levar ao risco de desprezar aspectos essenciais da realidade, podendo obter uma 

resposta exata para perguntas erradas ou imprecisas.  

Vale ressaltar, no entanto, que as pesquisas - quantitativa e qualitativa - não 

são excludentes, e sim complementares. Para Michel (2005, p. 34) “a interpretação 
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serve para analisar erros decorrentes de leitura errônea de medidas ou defeitos de 

instrumentos, assim como a quantificação pode auxiliar na análise interpretativa de 

um fenômeno”.  

No que concerne aos objetivos, Gil (2010) afirma que uma pesquisa pode ser 

classificada em exploratória, descritiva ou explicativa. Esta pesquisa reúne 

características de exploratória e explicativa. Ainda de acordo com Gil (2010) a 

pesquisa exploratória é desenvolvida no sentido de proporcionar uma visão geral 

acerca de determinado fato. Portanto, este tipo de pesquisa é realizado, sobretudo, 

quando o tema escolhido é pouco explorado.  

De modo complementar, Andrade (2002) ressalta algumas finalidades 

primordiais ao se referir à pesquisa exploratória, como: proporcionar maiores 

informações sobre o assunto que se vai investigar, facilitar a delimitação do tema de 

pesquisa, orientar a fixação dos objetivos ou descobrir um novo tipo de enfoque sobre 

o assunto. Esta visão coaduna-se com a justificativa desta pesquisa, que tem como 

proposta uma abordagem pouco explorada sobre o seu tema.  

O caráter explicativo da pesquisa, por sua vez, fundamenta-se na visão de Gil 

(2010, p. 28): “as pesquisas explicativas têm como propósito identificar fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos. Estas pesquisas são as 

que mais aprofundam o conhecimento da realidade, pois têm como finalidade explicar 

a razão, o porquê das coisas”. 

Quanto aos procedimentos técnicos, Silva e Menezes (2005) classificam as 

pesquisas como: documental, experimental, levantamento, estudo de caso, pesquisa-

ação e pesquisa participante, a qual foi utilizada nessa investigação. Após a 

delimitação do tipo de estudo da presente pesquisa, parte-se para a definição do 

universo no qual sua aplicação é destinada. 

 

3.3 Universo de Pesquisa 

  

De acordo com Silva e Menezes (2001, p. 32) a “população (ou universo da 

pesquisa) é a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas características 

definidas para um determinado estudo”.  

Caracteriza-se o objeto de estudo como MPEs familiares do ramo madeireiro, 

situadas nos Municípios de União da Vitória (PR) e Porto União (SC), participantes do 
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Sindicato Patronal da Madeira desses Municípios, com até 100 colaboradores, 

seguindo a classificação do SEBRAE, totalizando um universo de 120 empresas. 

A amostra, por sua vez, “[...] é parte da população ou do universo, selecionada 

de acordo com uma regra ou plano” (SILVA; MENEZES, 2001, p. 32), podendo ser 

probabilística ou não-probabilística.  

Tendo em vista os objetivos específicos desta pesquisa, a amostra caracteriza-

se como não-probabilística intencional, por critérios de representatividade e 

acessibilidade. Este tipo de amostragem é destituído de qualquer rigor estatístico (ou 

seja, não pode especificar as chances que cada elemento possui de ser escolhido 

para a amostra) e o pesquisador escolhe os elementos que acredita serem 

importantes quanto à contribuição a ser dada à pesquisa (LAKATOS; MARCONI, 

2001). 

As amostras serão estabelecidas seguindo o cálculo proposto por Barbetta 

(1994) o qual define o número de questionários suficiente para realizar uma pesquisa 

em campo, conforme expressões 01 e 02, considerando um erro amostral de 10%. 

 

𝑛0 =
1

𝐸0
2 

Expressão 01 

0,1*0,1=0,01---100 

Sendo: 

no - primeira aproximação para o tamanho da amostra; 

Eo - erro da amostra tolerável. 

 

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑛0
𝑁 + 𝑛0

 Expressão 02 

 

Sendo: 

N - tamanho (número de elementos) da população; 

n - tamanho (número de elementos) da amostra; 

no - primeira aproximação para o tamanho da amostra; 
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Considerando que a presente pesquisa se propõe a analisar os fatores 

determinantes para a relação e importância do capital humano nas MPEs, a 

amostragem se dará de forma na qual obtenham-se dois grupos distintos:  

 

I. Grupo 1 – constituído por representantes legais das MPEs (esperado);  

II. Grupo 2 – constituído por colaboradores das MPEs (observado). 

 

Assim, em um segundo estágio de amostragem, as empresas selecionadas 

inicialmente terão amostrado entre seus colaboradores, conforme indicação dos 

diretores das empresas, um número n de pessoas para compor o Grupo 2, o qual terá 

o padrão de respostas dos questionários comparados ao padrão apresentado pelo 

Grupo 1 por meio do teste do Qui-quadrado. 

Conforme exposto, o número amostral para o presente estudo será aquele 

exposto na tabela 04. 

 

Tabela 4 – Número Amostral para a Pesquisa  

Grupo Número amostral 

Grupo 1 (esperado) 55 

Grupo 2 (observado) 110 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

3.4 Coleta de Dados  

 

Segundo Contandriopoulos (1994), três são os métodos de coleta de dados que 

podem ser aplicados em pesquisas concernentes à área de ciências humanas: a 

coleta por meio da utilização de documentos, da observação in loco e da informação 

fornecida pelos próprios indivíduos. Considerando os objetivos específicos da 

pesquisa, adotou-se o método de coleta de dados mediante informações prestadas 

pelos próprios indivíduos.  

Para tanto, utilizou-se como instrumentos de pesquisa a aplicação de 

questionários, anexo I para os diretores (Grupo 1) e anexo II para os colaboradores 

(Grupo 2). 

Em relação ao questionário, Gil (2002, p. 124) afirma que “é uma técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 
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apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”.  

Os questionários elaborados para esta pesquisa têm como objetivo principal 

levantar dados para investigar a percepção dos demais componentes da amostra, 

representados pelos diretores e colaboradores das empresas investigadas. As 

perguntas dos questionários foram desenvolvidas no modelo de questões objetivas. 

“Nas questões fechadas, apresenta-se ao respondente um conjunto de alternativas 

de resposta para que seja escolhida a que melhor representa sua situação ou ponto 

de vista” (GIL, 2002, p. 127). 

A opção de adotar os questionários como o outro instrumento de pesquisa, bem 

como estruturá-los a partir de questões fechadas, permitiu o tratamento análises 

voltadas aos aspectos quantitativos, sem eliminar sua contribuição qualitativa para a 

pesquisa.  

 

3.5 Análise de Dados  

 

Após a aplicação dos instrumentos de pesquisa, procedeu-se a tabulação dos 

dados dos questionários em tabelas de contingência para posterior análise pelo teste 

qui-quadrado. Segundo Doria Filho (1999) citado por Kuretzki (2013, p. 20) a utilização 

do qui-quadrado é destinada à comparação de dados nominais, os quais são 

possíveis separar por categorias, constituindo uma medida da discrepância entre as 

frequências observadas e as esperadas.  

Batista (2010, p. 50), citando Motta (2006) e Pagano e Gauvreau (2004), 

ressaltam que o teste qui-quadrado é capaz de analisar a existência de associação 

entre duas variáveis sendo limitado à análise de frequências e não das médias, sendo 

o mais eficiente de maneira a trabalhar com dados nominais agrupados. É 

determinado conforme a expressão 3. 

 

𝑋2 =∑
(𝐸𝑠𝑝 − 𝑂𝑏𝑠)2

𝐸𝑠𝑝
 

Expressão 03 

 

 

Sendo: 
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Esp – frequências esperadas para determinado evento; 

Obs – frequências observadas para determinado evento. 

 

Segundo Barbetta (2003, p. 248) de um modo geral as hipóteses do teste qui-

quadrado podem ser formuladas como: 

 

H0 – as duas variáveis são independentes; 

H1 – existe associação entre as duas variáveis.  

 

Vale enfatizar que a análise de conteúdo pode ser utilizada a partir de questões 

abertas dos questionários ou outras ferramentas que o pesquisador julgue adequadas 

(LAVILLE; DIONNE, 1999).  

Quanto às questões fechadas do questionário, procedeu-se a análise 

descritiva. As análises descritivas servem para descrever o comportamento de uma 

variável em uma população ou no interior de subpopulações. Todos os estudos 

utilizando dados quantitativos, independentemente das questões ou hipóteses da 

pesquisa, requerem análises descritivas. (CONTANDRIOPOULOS, 1994, p. 90).  

Dessa forma, Bardin (1994), “afirma que a análise de conteúdo é um método 

que pode ser aplicado tanto na pesquisa quantitativa como na investigação qualitativa, 

mas com aplicações diferentes, sendo que na primeira, o que serve de informação é 

a frequência com que surgem certas características (palavras repetidas, por exemplo) 

do conteúdo, enquanto na segunda é a presença ou a ausência de uma dada 

característica de conteúdo ou de um conjunto de características num determinado 

fragmento de mensagem que é levado em consideração”.  

 

4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS  

 

4.1 Análise e Resultados 

A apresentação dos dados segue a estrutura dos questionários que foram 

divididos em 5 blocos para os empresários e 4 blocos para os colaboradores.  

No questionário apresentado aos empresários, dos quais no bloco 1 constam 

os dados de identificação, bloco 2 a formação e grau de instrução, no bloco 3 refere-
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se ao treinamento, no bloco 4 temos questão motivacional e por fim no bloco 5 

apresentamos os requisitos para contratar novos colaboradores.   

 

Os dados do bloco 1, sobre a identificação apresentam os seguintes dados:   

 

As empresas entrevistadas caracterizam-se por serem em sua totalidade de 

caráter familiar, ou seja, possuem em sua diretoria, com exclusividade, membros da 

família. Além da composição, as alterações da diretoria ocorrem de forma a 

demonstrar a longevidade dos membros nesse posto de trabalho. Apenas 10% das 

empresas entrevistadas indicaram a ocorrência de alterações no quadro diretor, sendo 

motivados por falecimento (03) aposentadoria (01) e doença (01), indicando a rigidez 

da estrutura organizacional das empresas.  

A sucessão de chefias dentro da empresa foi pesquisada e observou-se que a 

decisão de escolha do membro da família para ascender a esses cargos se dá, quase 

que exclusivamente, por escolha do atual diretor, representando 69,09% dos casos. 

Esta e demais frequências são mostradas no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Requisitos para familiares assumirem cargos de chefias na empresa 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

O tempo de existência das empresas é variado, porém ressalta-se que 72% 

delas têm até 20 anos de atividade, enquanto as demais se distribuem ao longo de 

outras classes de frequência, sendo que apenas quatro empresas têm mais de 

cinquenta anos de existência. Este fato é demonstrado pelo gráfico 02, onde é 
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possível observar o declínio do número de empresas após transcorridos 20 anos de 

atividade, indicativo de alto índice de falência após este período. 

 

Gráfico 2 – Número de empresas em função do tempo de existência 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

O ramo de atividade das empresas no setor madeireiro é amplo sendo 

indicados oito produtos diferenciados, porém com predominância dos ramos de 

esquadrias de madeira e painéis compensados que representam juntos 60% da 

atividade industrial, no setor madeireiro. O gráfico 3, ilustra o cenário da atividade 

madeireira. 

 

Gráfico 3 – Proporção de empresas em função dos ramos de atividade do setor madeireiro 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
  

 

Quando questionados sobre o desempenho de suas empresas ao longo dos 

anos, os proprietários indicaram como “bom” ou “regular”, sendo que apenas um 

entrevistado considerou-se “muito bom”. Esta auto avaliação demonstra que uma 
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parcela menor das empresas sente os efeitos de externalidades negativas, 

restringindo seu desempenho. Isto pode ser visualizado no gráfico 4, onde uma fração 

dos entrevistados auto avaliam-se com desempenho regular.  

 
1 

Gráfico 4 –Avaliação do desempenho econômico da empresa durante sua existência 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

Quando questionado sobre a periodicidade que a empresa faz reunião, 3,63% 

disseram fazer reuniões mensais, 7,27% afirmam não fazer reunião, justificando que 

é ele quem tem que tomar as decisões, então não vê necessidade de fazer reunião. 

45,45% dizem fazer reuniões em outros períodos e 43,65% dizem fazer reuniões 

anualmente. Segundo alguns diretores essas reuniões seriam de confraternização de 

final de ano. Assim temos mais uma demonstração da centralização e da forma 

impositiva como as decisões são tomadas nas empresas investigadas. 

  

Para os dados do bloco 2, sobre a formação dos diretores apresentam os 

seguintes dados:  

 

A escolaridade do diretor principal da empresa teve pequenas mudanças no 

seu padrão ao longo dos anos. Comparativamente, a escolaridade do fundador da 

empresa era predominantemente o primeiro e segundo graus, sendo que o diretor 

atual possui, majoritariamente, apenas o segundo grau. A formação em graduação e 

pós-graduação, apesar de intensificada ao longo dos anos, não reflete, 

necessariamente, em melhores práticas dentro da empresa, visto que nesta pesquisa, 

grande parcela daqueles que possuem curso superior e pós-graduação, são membros 
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da família que fazem parte da diretoria, mas não atuam efetivamente na empresa, e 

os que atuam não tem poder de decisão, pois as decisões continuam concentradas 

nas mãos do patriarca.  O gráfico 05 mostra a comparação desse cenário. 

 

Gráfico 5 – Grau de instrução dos fundadores e atuais diretores das empresas                  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

Quanto à formação ou grau de instrução dos colaboradores, as empresas 

demonstram pouco interesse, sendo este quesito considerado pouco importante ou 

irrelevante, o que corresponde a 81,8% dos casos. O gráfico 06 ilustra a proporção 

entre os níveis de importância sobre o grau de instrução dos colaboradores. Frigotto 

(2003) observa que a ideia-chave dessa teoria é a de que um acréscimo marginal de 

instrução, treinamento e educação correspondem a um acréscimo marginal de 

capacidade de produção do indivíduo.  

O grau de instrução dos colaboradores é entendido, segundo a visão 

empresarial, como elemento que interfere diretamente nos níveis de desperdício de 

matéria-prima, na baixa qualidade do produto e na baixa produção, principalmente, o 

que corresponde acerca de 80% do grau de importância atribuído pelos entrevistados. 

O retrabalho, a satisfação do cliente e a taxa de devolução do produto são aspectos 

que menos são influenciados pela baixa escolaridade dos funcionários, segundo a 

visão das empresas entrevistadas.  
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Gráfico 6 – Avaliação do capital humano na empresa em relação ao grau de instrução dos seus 

colaboradores 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

 

Apesar das empresas entrevistadas não possuírem um profissional de recursos 

humanos, onde apenas uma empresa afirmou ter um diretor responsável por essa 

área, cujo grau de instrução era o primeiro grau, as mesmas vislumbram a importância 

da atividade, sendo a motivação da equipe de trabalho como principal benefício desse 

setor, caso existisse. O comprometimento dos funcionários é o segundo benefício 

mais citado, enquanto a qualificação é a que menos vezes aparece como resposta, 

conforme indica o gráfico 7. Este cenário se relaciona com o item anterior, sobre a 

importância do grau de instrução do quadro de colaboradores.  

Em contraste a este padrão de resposta, as empresas demonstraram que a 

formação do capital humano com uma equipe qualificada, comprometida e motivada 

é pouco importante em 69,1% dos casos e irrelevante em 21,8%, comprometendo as 

afirmativas declaradas no quesito anterior.  

Esse padrão de resposta evidencia a parcela que desmerece o interesse e 

incentivo do investimento em capital humano. Encontra-se neste contexto um conflito 

de respostas. Corrobora para com o raciocínio minimalista de investimento em 

qualificação, a inexistência de uma política de reconhecimento por parte das 

empresas entrevistadas, das quais 90,9% declararam tal fato. Segundo Lima (1980, 

p. 226), a lógica da teoria é a seguinte: a) as pessoas se educam; b) a educação tem 

como principal efeito mudar suas “habilidades” e conhecimentos; c) quanto mais uma 

pessoa estuda, maior é sua habilidade cognitiva e sua produtividade; d) maior 

produtividade permite que as pessoas recebam maiores rendas.  
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Quando perguntado aos empresários se existe uma política de reconhecimento 

quando um colaborador se destaca 90,91% afirmam que não e 9,09% afirmam que 

sim. Para 1,81% o reconhecimento é feito perante os colegas, 1,81% dizem oferecer 

prêmios em dinheiro e 5,45% dizem ter outras formas de reconhecimento, mas não 

identificaram. Essas afirmações dos diretores não foram confirmadas pelos 

colaboradores.  

 

Gráfico 7 – De que forma o profissional de recursos humanos poderia contribuir para melhorar 

os resultados da empresa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  
 

 

Na tentativa de identificar fatores passíveis de utilização para a melhoria da 

contribuição e dedicação dos funcionários, as empresas entrevistadas reconheceram 

que a oportunidade de crescimento dentro da empresa e a qualificação profissional 

apontam como principais elementos. Entretanto, outras opções, que não abordadas 

nos questionários, podem ser consideradas. Ganhos indiretos e reconhecimento da 

empresa não são significativos para melhorar o panorama de contribuição e dedicação 

dos funcionários, segundo uma pequena parcela dos entrevistados. Estes resultados 

podem ser observados no gráfico 8. O reconhecimento por parte da empresa só é 

adotado como uma política para 9% dos entrevistados. 
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Gráfico 8 – Interferência do grau de instrução dos colaboradores na produção-visão das 

empresas 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

 

Para o bloco 3, sobre treinamento apresenta-se os seguintes dados:  

 

Para os diretores das empresas investigadas os treinamentos não são de 

grande importância, conforme apresentamos no gráfico 09, mas quando perguntado 

se eles arcam com as despesas dos treinamentos tais como: hotel, transporte, estadia 

e custos dos treinamentos, 100% das empresas afirmaram que sim. Quando 

perguntado quais são os critérios para os colaboradores participarem dos 

treinamentos eles afirmam que 41,82% são pelo tempo de serviço, 25,46% é pela 

indicação do chefe e 32,72% são por outros motivos que não quiseram ou não 

souberam explicar. O que chama atenção é que o grau de instrução não é levado em 

consideração. Ross, Westerfield e Jaffe (1995) atentam que investir em capital 

humano não é diferente de investir em máquinas de uma empresa, no que diz respeito 

à análise do retorno do investimento.  

Gráfico 09 Importância do treinamento para os colaboradores do piso da fábrica 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

  

Quanto às horas anuais de treinamentos que cada colaborador recebe, o 

gráfico 10 ilustra a proporção entre as faixas oferecidas. Quando perguntado se existe 

uma forma de avaliação para os colaboradores após os treinamentos, a resposta foi 

unanime, não são avaliados. Quanto à retribuição dos colaboradores após o 

treinamento, 1,81% dos diretores afirmaram participação nos resultados e 98,19% 

afirmam existir outras formas de retribuições, mas não souberam ou não quiseram 

explicar, fato desconhecido pelos colaboradores. Se o objetivo é melhorar a qualidade 

do resultado esperado, o treinamento torna-se uma necessidade, representando mais 

do que um simples custo, é um grande investimento.  

Se constatou nesta pesquisa, que na maioria das empresas não está 

ocorrendo, ou não de forma satisfatória, como afirma Chiavenato (2010, p.135): “O 

aumento da competitividade, aliado ao contínuo avanço da tecnologia, faz com que 

as empresas passem a se preocupar com o frequente aperfeiçoamento de seus 

colaboradores. Podemos dar à empresa o que ela espera, força capaz de ajudá-la na 

tarefa de maximizar resultados, minimizar custos e otimizar os recursos humanos 

disponíveis”.  

 

Gráfico 10 Quantidade de horas de treinamentos anuais dos colaboradores 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  
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Para as empresas investigadas os gerentes e encarregados recebem 

treinamentos específicos nas seguintes áreas: 80% na área de segurança do trabalho, 

10,90% na área da qualidade, conforme ilustra o gráfico 11. Se indivíduos com maior 

qualificação pessoal e profissional tendem a perceber salários mais elevados, então 

isso quer dizer que, ao investir em capital humano, o indivíduo busca assegurar 

melhores condições salariais futuras, ou seja, ele deseja o retorno do investimento. 

Nesse sentido, Soares (2007) assevera que a relação entre ensino e trabalho se 

modificou, tornando-se cada vez mais imperativa a necessidade de formar um novo 

trabalhador que atenda a esta nova demanda, o qual possua os requisitos necessários 

para se empregar e manter sua empregabilidade.  

 

Gráfico 11 Treinamentos específicos aos gerentes e encarregados 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

Quando perguntado quais são os critérios para oportunizar aos colaboradores 

a assumirem cargos de chefia dentro da organização, 54,55% afirmam ser pelo tempo 

de serviço e para 45,45% é pela experiência, conforme ilustra o gráfico 12. Percebe-

se que o grau de instrução e a capacidade de liderança não são considerados, 

demonstrando novamente que o grau de instrução é irrelevante para essas empresas. 

O quesito mais importante é o tempo de serviço, pois isso representa confiança para 

os diretores, vindo em segundo lugar à experiência profissional.  
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Gráfico 12 – Requisitos para oportunizar aos colaboradores cargos de chefias 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  
 

Quando indagado quem ministra os treinamentos internos, as empresas 

afirmam ser 76,36% são ministrados pelos gerentes e 23,64 pelos encarregados. Na 

mesma linha de questionamentos pergunta-se quem ministra os treinamentos 

externos, obtivemos as seguintes respostas das empresas, 7,27% são feitos pelo 

SEBRAE, 21,82% pelo SENAC e 70,91% por outros órgãos privados, que os mesmos 

não souberam ou não quiseram identificar, conforme apresentamos no gráfico 13. O 

capital humano ocupa importante papel no crescimento econômico de um país, uma 

vez que ele influencia diretamente a criação de tecnologia, no sentido de que pessoas 

mais capacitadas realizam mais trabalho, ou trabalho de melhor qualidade, em um 

mesmo período de tempo, elevando sua produtividade (FERREIRA, 2008).  

 

Gráfico 13 – Quem ministra os treinamentos externos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

 

Para os dados do bloco 4, sobre a questão motivacional, os dados são os 

seguintes:  
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 No quesito motivacional as respostas são semelhantes à importância dos 

treinamentos, na visão das empresas, conforme ilustra o gráfico 14.  Onde 

observamos que 1,81% afirmam ser muito importante, 1,81% afirma ser importante, 

para 5,45 não interferem, 21,82% vê como irrelevante e para 69,09% é pouco 

importante.  Trata-se do que se refere o dito popular: “vestir a camisa‟, também 

conhecido como „comprometimento‟. O comprometimento pode ser considerado uma 

vantagem competitiva para as organizações, e, como bem afirma Oliveira (2009), “É 

caracterizado por uma forte identificação da pessoa com a missão e com os valores 

da organização”. Quando a pessoa se identifica desenvolve seu trabalho com maior 

eficiência e responsabilidade, e colaboradores com essas características são visados 

pelas empresas, haja vista que não existe mais espaço no mercado para pessoas sem 

comprometimento, cujo maior compromisso é o de passar o cartão no relógio ponto e 

cumprir rotinas.  

 

Gráfico 14 – Para a empresa, a formação do capital humano como uma equipe 

qualificada, comprometida e motivada é: 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

Observa-se nos motivos que poderiam melhorar a contribuição e dedicação dos 

colaboradores, a seguinte situação: para 30,91% das empresas seria a oportunidade 

de crescimentos, 29,09% responderam a opção outros, para 27,20% seria a 

qualificação, os ganhos indiretos apareceram com 9,09% e o reconhecimento por 

parte da empresa aparece com 3,64%. Novamente percebe-se que o grau de 

instrução não foi considerado, conforme apresentamos no gráfico 15.  
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Gráfico 15 – Quais motivos poderiam melhorar a contribuição e dedicação dos 

colaboradores 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  
 

 

Quando questionadas quanto aos motivos que interferem para a falta de 

comprometimento dos funcionários, as empresas identificaram a centralização 

63,64% e o autoritarismo 21,82% como principais fatores, conforme é possível 

observar no gráfico 16. Quando perguntado quais são as motivações que os 

colaboradores recebem para estarem preocupados e comprometidos com os 

resultados da empresa, obtivemos os seguintes dados: para 74,56% dizem oferecer 

outros incentivos, mas, não souberam explicar como isso ocorre na prática, para 

23,63% seria a oportunidade de crescimento e para 1,81% seria o ótimo salário que o 

colaborador recebe. Quando perguntado se existe uma política de reconhecimento 

por parte da empresa quando o colaborador se destaca, 90,90% afirmam não ter e 

9,09% dizem ter, da seguinte forma: para 1,81% dizem fazer reconhecimento perante 

os colegas, mas não explicarão como é feito, 1,81% dizem fazer premiação em 

dinheiro e 5,45% afirmam ter outras formas de reconhecimentos, mas souberam ou 

não quiseram apresentar.     
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Gráfico 16 – Quais motivos interferem na falta de comprometimento dos colaboradores 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

Quando perguntamos se os diretores, gerentes e encarregados incentivam 

melhorias e inovação na empresa por parte dos colaboradores, o índice que 

prevaleceu foram que, as vezes incentivam. Aparecendo com 80% por parte dos 

diretores, para os gerentes 87,27% incentivam as vezes bem como para os 

encarregados obtivemos o mesmo índice de 87,27%, conforme apresentamos no 

gráfico 17. Considera-se esse percentual baixo, já que as ideias inovadoras e criativas 

são a base de sustentação das empresas de pequeno e médio porte para 

permanecerem competitivas no mercado. Seria possível justificar o baixo percentual 

ao que os empresários pensam constituir precisamente a inovação, como afirmam 

Mattos e Guimarães (2010, p.7): “[...] pensa-se na inovação como na criação de um 

produto ou processo melhor. No entanto, ela poderia ser tão simplesmente a 

substituição de um material por um outro mais barato em um produto existente, ou 

uma maneira melhor de comercializar, distribuir ou apoiar um produto ou serviço”. 
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Gráfico 17 Incentivos dos diretores, gerentes e encarregados nas sugestões de 

melhorias e inovação dos colaboradores.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 
 
 
 Por fim no bloco 5, a contratação de novos colaboradores, os dados são os 

seguintes: 

 

 No bloco 5 buscamos conhecer os critérios para contratação de novos 

colaboradores para a empresa, onde é preponderante a experiência profissional com 

70,91%, em segundo lugar vem à indicação de colaboradores com 18,18%, com 

9,09% aparece a indicação de outras pessoas e com 1,82% aparece através do nível 

de especialização, conforme apresentamos no gráfico 18.  Conforme vem se 

confirmando ao longo da tabulação das informações oferecidas pelas empresas, o 

grau de instrução novamente não é considerado, embora eles afirmem em várias 

situações a importância do grau de instrução em nenhum momento ele é considerado.  

 
Gráfico 18 – Requisitos para selecionar novos colaboradores  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  
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Nos questionários apresentados aos colaboradores, dos quais o bloco 1 consta 

os dados de identificação, bloco 2 a formação dos colaboradores, bloco 3 refere-se 

ao treinamento e por fim no bloco 4 a questão motivacional dos colaboradores.  

 
  

Os dados do bloco 1, sobre a identificação apresentam os seguintes dados:  

 

 A direção da empresa é vista pelos colaboradores como centralizadora por 

83,63%, enquanto os demais a consideram como autoritária. Quanto às condições de 

trabalho na empresa 74,54% consideram ruim, para 20,90% regular e 2,72% 

consideram como boa. Ainda, 97,3% afirmam que não tomam conhecimento dos 

projetos da empresa, bem como não reconhecem sua importância dentro desses 

projetos, portanto, também não possuem participação nas decisões, as quais estão 

centradas diretamente na figura do diretor ou na família, conforme apresentamos no 

gráfico 19. Os colaboradores entrevistados estão nas suas respectivas empresas a 

mais de nove anos em 50,90% dos casos, de seis à nove anos em 25,45% e de três 

à seis anos em 22,72% dos casos. Como resultado deste panorama, os colaboradores 

entrevistados concluem, em 83,63%, não possuírem poder de decisão dentro da 

empresa. 

 

Gráfico 19 – Em relação à participação nas decisões da empresa o dono 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  
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94,29% nunca incentivaram e 3,81% as vazes, para os gerentes eles afirma que 90% 

nunca incentivaram e 10% às vezes, os encarregados aparecem com 89,57% como 

nunca incentivaram e 10,73% incentivam as vezes, conforme o gráfico 20.   

 

Gráfico 20 – O seu patrão, gerentes e encarregados incentivam suas sugestões de 

melhorias na empresa.  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  
 

Os dados do bloco 2, sobre a formação, apresentam os seguintes dados:  
 

Em relação à formação dos colaboradores, procuramos saber qual o grau de 

escolaridade predominante nesse segmento, onde 34,54% estudaram até à 4ª série, 

61,81% estudaram até a 8ª série e 3,63% estudaram até o segundo grau, embora 

muitos não completaram o segundo grau, não encontramos colaboradores graduados 

ou com pós-graduação. Percebe-se como predominante a 8ª série, conforme 

apresentamos no gráfico 21. Em relação à importância que a empresa apresenta com 

o grau de instrução dos colaboradores, as respostas foram unanimes, ou seja, 100% 

percebem não haver preocupação por parte da empresa nesse sentido. No Brasil, 

estudos como os de Barros, Mendonça e Henriques (2002), Moretto (2002), Curi 

(2006), Néri (2007) e Ferreira (2008) evidenciam a estreita relação existente entre 

educação e mercado de trabalho, apontando que, quanto mais alta é a escolaridade, 

maiores as chances de se conseguir ou manter um bom emprego, com melhores 

salários. 
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Gráfico 21 – Grau de escolaridade dos colaboradores 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

 

Os dados do bloco 3, sobre o treinamento, apresentam os seguintes dados:  
 

Em relação aos treinamentos, sejam estes internos ou externos, os 

colaboradores afirmam que não são realizados. Entretanto, observam que a escolha 

dos participantes aos treinamentos é por indicação do gerente ou encarregado, 

esporadicamente quando é feito alguma coisa relacionada à segurança do trabalho. 

As respostas das empresas em relação a importância dos treinamentos para o chão 

de fábrica, 3,64% afirmam ser muito importante, 1,82% ser importante, 3,64% ser 

irrelevante, 7,27% dizem não interferir e 83,64% afirmam ser pouco importante, de 

acordo com o gráfico 09. Mas, quando perguntado se eles incentivam e arcam com 

as despesas dos treinamentos todas as empresas investigadas afirmam que sim, e 

que os treinamentos externos, 7,27% afirmam ser ministrado pelo SEBRAE, 21,82% 

SENAC e 70,91% dizem ser ministrados por outros órgãos privados, mas não 

identificam esses órgãos, conforme apresentamos no gráfico 13.  Os treinamentos 

internos segundo as empresas são ministrados 76,36% pelos gerentes e 23,64% 

pelos encarregados, os quais ensinam como regular uma determinada máquina ou 

equipamento, isso é considerado como treinamento, na visão das empresas. Porem 

quando perguntamos aos colaboradores, quais órgãos ministram os treinamentos 

externos, eles ratificam não ser feito nada a respeito, conforme apresentamos no 

gráfico 22.    
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Então percebemos um contraditório, onde os colaboradores afirmam não haver 

nenhum tipo de treinamento, a não ser de segurança do trabalho e as empresas 

afirmam que oferecem e mencionam os órgãos que ministram esses treinamentos.   

  

Gráfico 22 – Os treinamentos externos na visão dos colaboradores são ministrados por 

quais órgãos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

 Quando questionado em quais das opções os gerentes e encarregados 

recebem treinamentos específicos, 99,09% dos colaboradores afirmaram ser em 

segurança do trabalho. Mas na visão deles o treinamento é importante para todos, 

sendo muito importante para 67,27% e importante para 32,72%. Nesse bloco sobre 

treinamento, mas uma vez fica evidenciada a falta de sintonia entre as respostas das 

empresas e dos colaboradores.   

 

Por fim para o bloco 4, a questão motivacional, os dados são os seguintes: 
 
 Nesse último bloco procuramos informações a respeito do grau de motivação e 

o que faz esses colaboradores permanecerem nessas empresas. Na contratação 

externa de novos gerentes, encarregados ou supervisores, a experiência profissional 

é o fator preponderante na visão de 97,3% dos colaboradores. Na percepção dos 

colaboradores para promoção ou elevação de cargos dentro da empresa dois critérios 

são fundamentais, o tempo de serviço aparece com 64,55% e a experiência com 

35,45%, conforme apresentamos no gráfico 23. O grau de instrução, não é visto pelos 

colaboradores como importante para contratação. O tempo de serviço é 

preponderante, pois representa maior grau de confiança do patrão no colaborador. Na 
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avaliação dos colaboradores em relação a motivação, 59,09% afirmam não ser feito 

nada a respeito, 25,45% consideram como ruim, 9,09% consideram regular e 5,45% 

consideram como bom.   

 
Gráfico 23 – Critérios de avaliação interna para promoção ou elevação de cargos de 

gerentes, encarregados e supervisores.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

Quando questionados sobre o que deveria mudar na empresa, os três 

principais itens apontados foram a falta de oportunidade de crescimento, a falta de 

informações e o ambiente de trabalho. Questões salariais não possuem grande 

importância neste quesito, conforme o padrão de respostas demonstrado na figura 24.  

 

Gráfico 24 – O que você gostaria que mudasse na empresa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  
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apresentamos no gráfico 25. Essa posição dos colaboradores explica em parte a falta 

de comprometimento com a empresa, pois não estão satisfeitos com o atual cenário. 

 

Gráfico 25 – O que faz você permanecer nessa empresa 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  
 

Enquanto que o desejo de mudança de emprego é motivado pela busca de 

melhores oportunidades de crescimento dentro da empresa, aparecendo em segundo 

lugar, em primeiro observamos a falta de reconhecimento, conforme apresentamos no 

gráfico 26. Mas uma vez percebe-se que o quesito salário não foi apontado pelos 

colaboradores, pois segundo eles a definição dos salários é feita pelo sindicato da 

madeira de acordo com a função exercida, para todas as empresas, e elas não pagam 

valores acima dos definidos pelo sindicato, o que acaba de certa forma impulsionando 

o  comodismo dentro do segmento, pois o salário não vai mudar e as práticas de 

administração são praticamente a mesma em todas as empresas do ramo madeireiro. 

Diante deste cenário, eles não encontram motivação para mudar de empresa e devido 

ao baixo grau de instrução sentem grande dificuldade em buscar outro emprego numa 

área que não tenham nenhuma experiência e o grau de instrução também não ajuda.   

 

Gráfico 26 – O que faria você mudar de emprego 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).  
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4.2 Comparativo 

 

Alguns questionamentos foram direcionados não somente para caracterização 

dos dois grupos estudados, mas também para verificar se a percepção de empresas 

e colaboradores possuem algum tipo de relação sobre determinados aspectos. Em 

seguida são apresentados os questionamentos passíveis de comparação, 

identificando seu respectivo grupo e a tabela de contingência seguida dos valores de 

qui-quadrado obtidos na análise. 

 

Questionamento 

EMPRESA: em média quantas horas de treinamento cada colaborador recebe 

anualmente? 

COLABORADORES: quantas horas de treinamento por ano você já fez nessa 

empresa? 

 

Tabela 05 – Comparativo das respostas das empresas e dos colaboradores   

Respostas Entrevistado Total 

Colaborador Empresa 

 05 a 10 Observado 1 17 18 

Esperado 12,0 6,0 18,0 

10 a 20 Observado 0 34 34 

Esperado 22,7 11,3 34,0 

20 a 30 Observado 0 4 4 

Esperado 2,7 1,3 4,0 

Nenhum Observado 109 0 109 

Esperado 72,7 36,3 109,0 
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

O valor de qui-quadrado calculado (X² calculado = 160,750) foi maior que o seu 

valor tabelado (X² tabelado = 12,592), portanto, a hipótese nula é rejeitada, ou seja, 

existe diferença entre o padrão de respostas da empresa e do colaborador. A ideia de 

treinamento não pareceu bem clara para os dois grupos estudados, onde é possível 

que as empresas o compreendam de forma minimalista, ou seja, qualquer atividade 

mínima, inclusive aquelas aplicadas para colaboradores individualmente, são 

considerados treinamentos. Já para o grupo dos colaboradores, o treinamento requer 

sua aplicação em massa ou setorizado, os colaboradores entendem que os 

treinamentos devem ser um evento dentro da empresa.  
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Deve-se levar em conta ainda que, outros setores da empresa, que não o chão 

de fábrica, podem receber treinamentos, em virtude de atualização de leis e 

procedimentos. Neste caso, questões contábeis recebem grande atenção por parte 

da empresa. 

 

 

Questionamento 

EMPRESA - Quais critérios são considerados para os colaboradores participarem dos 

treinamentos? 

COLABORADORES – Quais critérios são usados para escolher os colaboradores que 

participarão dos treinamentos?   

 

Tabela 06 – Comparativo das respostas das empresas e dos colaboradores   

Respostas Entrevistado Total 

Colaborador Empresa 

 Indicação de chefe Observado 38 14 52 

Esperado 34,7 17,3 52,0 

Outros Observado 70 18 88 

Esperado 58,7 29,3 88,0 

Tempo de serviço Observado 2 23 25 

Esperado 16,7 8,3 25,0 
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

O valor de qui-quadrado calculado (X² calculado = 46,250) foi maior que o seu 

valor tabelado (X² tabelado = 12,592), portanto, a hipótese nula é rejeitada, ou seja, 

existe diferença entre o padrão de respostas da empresa e do colaborador. Na visão 

da empresa, os critérios de escolha apresentam mais equidade na frequência em que 

foram citados, enquanto para os funcionários a maior parcela de citação está na opção 

“outros”, indicador de que para este último grupo de entrevistados, não existe uma 

definição clara dos critérios necessários para escolha dos participantes de 

treinamento. Consequência deste fato é que não há esforços por parte do colaborador 

para ser escolhido, pois o mesmo não reconhece em que se esforçar, mesmo tendo o 

desejo. 

 

Questionamento 

EMPRESAS – Os diretores, gerentes e encarregados incentivam as sugestões de 

melhorias e inovação dos colaboradores? 
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COLABORADORES – O seu patrão, gerentes e encarregados incentivam suas 

sugestões de melhorias na empresa?   

 

Em relação ao “PATRÃO” 

Tabela 07 – Comparativo das respostas das empresas e dos colaboradores  

Respostas Entrevistado Total 
Colaborador Empresa 

 Às vezes Observado 4 44 48 
Esperado 31,5 16,5 48,0 

Nunca Observado 99 10 109 
Esperado 71,5 37,5 109,0 

Sempre Observado 2 1 3 

Esperado 2,0 1,0 3,0 
Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

 

O valor de qui-quadrado calculado (X² calculado = 100,529) foi maior que o seu 

valor tabelado (X² tabelado = 9,488), portanto, a hipótese nula é rejeitada, ou seja, 

existe diferença entre o padrão de respostas da empresa e do colaborador.  

 

Em relação ao “GERENTE” 

Tabela 08 -  Comparativo das respostas das empresas e dos colaboradores 

Respostas Entrevistado Total 
Colaborador Empresa 

 Às vezes Observado 11 48 59 
Esperado 39,3 19,7 59,0 

Nunca Observado 99 6 105 
Esperado 70,0 35,0 105,0 

Sempre Observado 0 1 1 
Esperado 0,7 0,3 1,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

O valor de qui-quadrado calculado (X² calculado = 99,272) foi maior que o seu 

valor tabelado (X² tabelado = 9,488), portanto, a hipótese nula é rejeitada, ou seja, 

existe diferença entre o padrão de respostas da empresa e do colaborador.  

Em relação ao “ENCARREGADO” 

Tabela 09 - Comparativo das respostas das empresas e dos colaboradores 

Respostas Entrevistado Total 
Colaborador Empresa 

 Às vezes Observado 12 48 60 
Esperado 40,6 19,4 60,0 

Nunca Observado 103 6 109 
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Esperado 73,7 35,3 109,0 
Sempre Observado 0 1 1 

Esperado 0,7 0,3 1,0 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

O valor de qui-quadrado calculado (X² calculado = 100,230) foi maior que o seu 

valor tabelado (X² tabelado = 9,488), portanto, a hipótese nula é rejeitada, ou seja, 

existe diferença entre o padrão de respostas da empresa e do colaborador.  

Nestes três últimos casos, observou-se que o incentivo às sugestões de 

melhorias não são uma constante dentro das empresas, pois tanto empresa como 

colaboradores, apresentaram baixa frequência de escolha na opção “sempre”. 

Entretanto, a divergência acentua-se nas outras duas alternativas, sendo que 

colaboradores indicam que esse incentivo nunca é realizado por nenhuma das três 

figuras hierárquicas questionadas, enquanto para a empresa, este fato ocorre “às 

vezes”.  

 

Questionamento 

EMPRESA – Dos requisitos abaixo, qual a empresa considera para oportunizar aos 

colaboradores a cargos de chefias dentro da empresa?  

 

COLABORADORES – Quais os critérios de avaliação interna para promoção ou 

elevação de cargos de gerentes, encarregados e supervisores? 

 

Tabela 10 - Comparativo das respostas das empresas e dos colaboradores 

Respostas Entrevistado Total 
Colaborador Empresa 

 Às vezes Observado 39 25 64 

Esperado 42,7 21,3 64,0 
Nunca Observado 1 0 1 

Esperado 0,7 0,3 1,0 
Sempre Observado 70 30 100 

Esperado 66,7 33,3 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

O valor de qui-quadrado calculado (X² calculado = 1,945) foi menor que o seu 

valor tabelado (X² tabelado = 9,488), portanto, a hipótese alternativa é rejeitada, ou 

seja, não existe diferença entre o padrão de respostas da empresa e do colaborador.  
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Neste questionamento, os dois grupos concordam que o tempo de serviço e a 

experiência profissional são os quesitos mais importantes para alçar novos postos de 

chefia dentro das empresas. Em geral, o tempo de serviço pode ser interpretado pelos 

colaboradores como um indicativo de fidelidade à empresa, resultando, muitas vezes, 

na redução de sua autonomia profissional, ou seja, para manter-se na empresa, o 

funcionário observa de forma literal aquilo que lhe é colocado, sem opinar sobre 

possíveis melhorias ou alternativas.  

  

5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa se desenvolveu utilizando questionários para a coleta de dados in 

loco pelo pesquisador. O anexo I, destinado aos diretores e o anexo II para dois 

colaboradores indicados por eles.   

O universo pesquisado contou com 55 micro e pequenas empresas e 110 

colaboradores, 2 por empresa, das micro e pequenas empresas familiares do 

segmento madeireiro de União da Vitória (PR) e Porto União (SC), tendo como ponte 

de corte as empresas com até 100 colaboradores.  As respostas dos questionários 

trouxeram a visão dos empresários e de seus colaboradores, que indicaram, de 

acordo com os seus pontos de vista, o nível de importância pessoal a respeito das 

perguntas realizadas.          

 Com a tabulação dos resultados, foi possível comprovar o que já se tinha como 

conhecimento empírico, como por exemplo, a forma amadora como são administradas 

essas empresas, o grau de instrução e a qualificação ser pouco ou nada valorizado 

pelas empresas.  

A região das Gêmeas do Iguaçu é, incontestavelmente, polo do setor 

madeireiro desde sempre, a qual recebeu merecidamente, o título de “Capital Nacional 

das Esquadrias de Madeira”, apresentando vários pontos positivos como: localização, 

infraestrutura, conhecimento, experiência, matéria prima (madeira) menos escassa 

que em outros locais. No entanto, também apresenta fragilidades que faz toda a 

diferença, ou seja, a forma de gestão dessas empresas encontra-se defasada, pois 

na atualidade não se concebe mais administrar pessoas, mas sim administrar com as 

pessoas, cenário este, muito distante na forma de gerir das empresas investigadas. 

As empresas familiares do setor madeireiro das Gêmeas do Iguaçu ainda 

demonstram uma estrutura organizacional rígida, mantendo o autoritarismo e a 
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centralização de decisões na figura do patriarca de maneira intensa no cotidiano 

profissional destas empresas, apesar dos filhos com formação acadêmica nas 

diversas áreas do conhecimento participarem da diretoria, embora poucos participam 

efetivamente, mas mesmo os que participam não tem nenhum poder de decisão.  

 A sucessão no quadro de diretores ocorre de forma a manter as mesmas linhas 

de organização do trabalho, visto que a saída de um membro da diretoria é um evento 

raro e sua substituição se dá pela escolha de um membro da família que esteja em 

sincronismo com o modelo adotado. Soma-se a isto, que o quadro de diretores não é 

efetivamente ativo, ou seja, as decisões não são conjuntas, mas sim, colocadas pela 

figura do “patriarca”. 

A pesquisa teve como problemática central compreender de que forma a gestão 

do capital humano pode contribuir para o desenvolvimento do segmento madeireiro 

nas Gêmeas do Iguaçu. Inicialmente, levantou-se a hipótese de que se a gestão do 

capital humano é eficaz nas micro e pequenas empresas familiares do segmento 

madeireiro das Gêmeas do Iguaçu, então a relação na prática dos modelos de gestão 

empresarial contribui para o desenvolvimento regional. Ao finalizar esta pesquisa, 

observa-se que, das características elencadas pelos principais estudiosos dessa 

temática, SEBRAE, Stewart, Schultz, Marras, Boog, Casillas, praticamente nada foi 

encontrado efetivamente, pois existe uma incoerência entre as respostas dos diretores 

comparadas com as respostas dos colaboradores, deixando claro que não existe 

nenhuma preocupação com a gestão do capital humano a gestão dessas empresas é 

amadora, agindo muito mais com o coração do que com a razão.   

Analisando o contexto das empresas investigadas não foram identificadas 

características importantes voltadas para a gestão do capital humano, mas o oposto 

disso, entre elas destaca-se: centralização no patriarca, foco na produção e pouca 

atenção na parte administrativa. Dessa forma, vê o treinamento e a qualificação como 

um custo que deve ser evitado e não investimento; procuram manter distância dos 

colaboradores, os quais só devem obediência; não buscam nem oferecem feedback; 

contratam novos colaboradores com o menor grau de instrução, para ter uma mão-

de-obra barata e obediente e nada questionadora, pois busca usar apenas a força 

física do colaborador.  Os cargos de chefias são escolhidos pelo tempo de casa, sem 

nenhuma avaliação do perfil do possível chefe em relação ao senso de liderança; 

formação de equipes; administração de conflitos, grau de instrução. Nesse sentido, 

apresentam grande resistência às mudanças e à inovação, essa prática acaba 
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esclarecendo por que estão há quarenta anos ou mais fabricando os mesmos 

produtos, da mesma forma e com as mesmas fragilidades.  

Ante o exposto, evidenciou-se que em termos de capital humano, existe um 

distanciamento entre empresa e colaboradores, observada pelas diferenças 

acentuadas de visão, sobre aspectos de participação, motivação e treinamento dos 

colaboradores. O modelo de empresa familiar caracterizado neste estudo mostra-se 

pouco ou quase nada aberto à participação dos colaboradores na tomada de 

decisões. A implantação de uma rotina administrativa mais organizada e participativa 

poderia alterar vários cenários que caracterizam esse distanciamento, por exemplo, a 

adoção de reuniões periódicas para discussão e avaliação de resultados, prática esta 

não observada nas empresas estudadas.  

Em relação ao capital humano que é objeto dessa investigação, se percebeu 

em algumas empresas uma sala identificada como RH. Mas na verdade é apenas um 

departamento de pessoal, sem nenhum profissional da área de RH, apesar do 

entendimento das empresas de que este seria de grande importância para estabelecer 

estratégias motivacionais. As empresas mostram-se resistentes em criar/estabelecer 

um setor de recursos humanos, pois não conseguem vislumbrar o retorno do 

investimento no capital humano. Este fato foi observado no padrão de escolaridade 

dos funcionários e incentivos ao crescimento. 

Se essas empresas explorassem a experiência, se preocupassem e 

investissem na qualificação dos seus colaboradores, teriam melhores resultados e 

estariam contribuindo para o desenvolvimento regional.  

No que tange ao desenvolvimento local, se considerarmos a geração de 

empregos, as indústrias historicamente, sempre tiveram destaque positivo, e 

continuam tendo numa escala menor, isso porque não se diversificou a economia nas 

Gêmeas do Iguaçu. Entretanto, quando observamos sob a ótica de capital humano, 

temos um viés deste cenário, pois a ausência de uma comunicação interna clara, de 

programas motivacionais e de incentivos, seja para aperfeiçoamento ou à 

produtividade; sinaliza a dificuldade da parcela da população que depende deste setor 

para o sustento familiar, uma vez que não foram criadas outras alternativas para 

geração de emprego. 

Se faz necessária a conscientização dos empresários a respeito da importância 

do capital humano, pois os colaboradores com melhor grau de instrução e melhor 
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qualificação, produzem mais e melhor; contribuindo não só para o crescimento da sua 

empresa, mas também, para o desenvolvimento regional.    

Dentro do quadro de funcionários deste setor, foi possível observar que a 

questão financeira não está entre as maiores preocupações. A necessidade de 

reconhecimento profissional e a possibilidade de ascensão profissional ganharam 

espaço dentro das empresas, configurando a mais nova demanda interna, sem 

grandes investimentos e que depende só de atitudes das empresas.  

 Conclui-se com esta pesquisa, que os gestores das empresas investigadas das 

Gêmeas do Iguaçu, precisam ter consciência que essas empresas necessitam se 

reinventar em termos de gestão, precisam investir em gestão empresarial, procurando 

ampliar horizontes, com uma visão heurística, detendo o controle do processo como 

um todo, educando, qualificando e treinando seus colaboradores, para uma ação mais 

participativa, tratando-os como pessoas e profissionais, que precisam de um clima 

organizacional favorável para se comprometer com os resultados da empresa e 

produzir com qualidade. Analisando a história e a evolução da região investigada e 

sua relação com o setor madeireiro, fica evidente que houve formação incipiente de 

capital social, cujos reflexos vêm sendo sentido ao longo do tempo. 

 Esta pesquisa não teve a pretensão de exaurir a temática, porém pode servir 

de ponto de partida para pesquisas futuras, como, por exemplo, analisar com mais 

propriedade as razões dos empresários não apresentarem coerência entre a realidade 

do chão de fábrica e o seu discurso fora dela; na resistência dos empresários em 

buscar conhecimentos através de universidades ou cursos específicos que pudessem 

contribuir na sua gestão. Assim percebe-se que os empresários estão na contramão 

da gestão dos dias atuais, lutam para manterem-se vivos, ativos e crescendo no 

mercado, mas utilizando práticas que até deram certo no passado, mas que são 

desastrosas para o momento atual, e colocam em risco o futuro dessas empresas e 

da região como um todo. 

   Diante dos fatos expostos, pode-se concluir que a presente dissertação deixa 

lacunas a serem pesquisadas. Ficam as sugestões para futuras pesquisas no que diz 

respeito à falta de sintonia nas respostas dos colaboradores com as dos diretores. 

Outra sugestão, para futuros pesquisadores sobre as MPEs familiares do setor 

madeireiro das Gêmeas da Iguaçu seria pesquisar por que essas empresas não 

desenvolvem um planejamento estratégico na área do Capital Humano, com 

colaboradores, com um melhor grau de instrução e melhor qualificação e os impactos 
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desse planejamento e investimentos, nos resultados das empresas e no 

desenvolvimento regional.  
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APÊNDICE - QUESTIONÁRIO PESQUISA DE CAMPO 

 

ANEXO I – Instrumento de pesquisa 

QUESTIONÁRIO PARA OS DIRETORES DAS EMPRESAS 

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO 

Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional 

Mestrando: Vilmar Araújo Lopes 

 

QUESTIONÁRIO 
O presente questionário objetiva a coleta de dados para a dissertação de mestrado a 

respeito da pesquisa como tema:  

 

 

 

 

 

 

Empresa: 

__________________________________________________________________ 

 

BLOCO 1  

IDENTIFICAÇÃO 

01 - Sua empresa possui algum membro da família como sócio (a)?  
(   )  sim       (   )  não 

02 - Durante o tempo de existência da empresa houve necessidade de mudanças na 
diretoria?  

(   ) não          (   ) sim  

03 - Requisitos para familiares assumirem cargos de chefias na empresa?  
(   ) Ter experiência de  05 anos no ramo madeireiro 
(   ) Graduação em administração de empresas ou áreas afins 
(   ) Ter trabalhado na empresa no mínimo 03 anos 
(   ) Por consenso dos sócios 
(   ) Escolhido pelo atual diretor              
(   ) Outros 
Quais? ___________________________________________________________ 

04 -   Número de empresas em função do tempo de existência   

(   ) de 01 a 05 anos                  
(   ) de 06 a 10 anos                         
(   ) de 11 a 15 anos 
(   ) de 16 a 20 anos                 
(   ) de 21 a 25 anos                      
(   ) de 26 a 30 anos 
(   ) de 31 a 40 anos                  
(   ) de 41 a 45 anos                        
(   ) de 46 a 50 anos 
(   ) de 51 a 55 anos                    
(   ) mais de 55 anos 

05 - A empresa trabalha com qual tipo de produtos?  
(    ) esquadrias         
(    ) compensados                  
(    ) móveis                    

Gestão do Capital Humano nas Empresas famílias do setor 
madeireiro das Gêmeas do Iguaçu.  
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(    ) laminadora   
(    ) serraria             
(    ) casa pré-fabricada        
(    ) madeira serrada   
(    ) Outras Qual?  

06 - Como o (a) senhor (a) avalia o desempenho econômico da empresa durante a sua 
existência? 
(    ) excelente    
(   ) ótimo    
(   ) muito bom     
(   ) bom      
(   ) regular           
(   ) fraco 

07 - A empresa costuma fazer reuniões com que periodicidades? 
(   ) mensal       
(   ) trimestral        
(   ) semestral         
(   ) anual        
(   ) outro período 
(   ) não faz reunião 

 

 

 

 

BLOCO 2  
FORMAÇÃO 

08 - Qual o grau de escolaridade do (a) fundador (a) da empresa? 
(    ) primeiro grau       
(    ) segundo grau         
(    ) graduação        
(    ) pós-graduação 

09 - Qual o grau de escolaridade do (a) atual diretor (as)?  
(   ) primeiro grau       
(   ) segundo grau         
(   ) graduação       
(   ) pós-graduação  

10 - Qual a avaliação do capital humano na empresa em relação ao grau de instrução 
dos seus funcionários? 
(    ) muito importante   
(    ) importante   
(    ) pouco importante   
(    ) irrelevante  
(    ) não interfere. 

11 - A empresa dispõe de um (a) profissional na área de recursos humanos? 
(    ) sim     
(    ) não       
Qual a formação: 

12 - De que forma um (a) profissional de recursos humanos poderia contribuir para 
melhorar os resultados da empresa?  
(    ) no grau de instrução dos funcionários        
(    ) na formação de uma equipe motivada    
(    )  na motivação e comprometimento dos funcionários  
(    )  na qualificação dos funcionários     
(    )  na redução da rotatividade dos funcionários 
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13 - Dos itens abaixo, assinale como o grau de instrução interfere na produção dos 
funcionários.  (Enumere até três respostas, por ordem de importância).         
(     )   (    )  (    ) baixa produção                                 
(     )   (    )  (    ) baixa qualidade  
(     )   (    )  (    ) desperdício                                       
(     )   (    )  (    ) devoluções  
(     )   (    )  (    ) produtividade                                  
(     )   (    )  (    ) não interfere              
(     )   (    )  (    ) satisfação/insatisfação do cliente 
(     )   (    )  (    ) uso inadequado de máquinas e equipamentos  
(     )   (    )  (    ) retrabalho 

 

 

BLOCO 3  
TREINAMENTO 

14 - Para a formação do capital humano, dos funcionários do piso de fábrica o 
treinamento é: 
(    ) muito importante                     
(    ) importante                  
(    ) pouco importante  
(    ) não interfere                             
(    ) irrelevante 

15 - A empresa incentiva e paga os custos dos treinamentos dos funcionários? Tais 
como: 
(   ) hotel              
(   ) transporte              
(   ) estadia                    
(   ) custos do treinamento 

16 - Quais critérios são considerados para os funcionários participarem dos 
treinamentos? 
(    ) tempo de serviço             
(    ) grau de instrução                     
(    ) indicação do chefe   
(    ) indicação do diretor            
(    ) outros  

17 - Em média quantas horas de treinamento cada funcionário recebe por ano? 
(    )  de 05 a 10 horas             
(    )  de 10 a 20 horas                
(    )  de 20 a 30 horas 
(    )  de 30 a 40 horas             
(    ) de 40 a 80 horas                 
(    ) acima de 100 horas   
(    ) nenhuma  

18 - Após o treinamento o funcionário é avaliado?  
(   ) não é avaliado                           
(   ) através de provas                
(   ) através de testes   
(   ) desempenho da qualidade        
(   ) desempenho da produção 
(   ) desempenho da produtividade    
(   ) outros Quais?_____________________ 
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19 - Após o treinamento o funcionário recebe alguma retribuição? 
(   ) aumento salarial                
(   ) promoção                      
(   ) participação nos resultados 
(   ) outros Quais? ________________________ 

20 - Em quais dos itens abaixo os gerentes e encarregados recebem treinamento 
específico? 
(    ) custos de produção  
(    ) qualidade                          
(    ) chefia/liderança 
(    ) segurança no trabalho             
(    ) produtividade 

21 - Dos requisitos abaixo, qual a empresa considera para oportunizar aos funcionários 
cargos de chefias dentro da organização? 
(    ) tempo de serviço         
(    ) experiência           
(    ) grau de instrução 
(    ) autoridade                      
(    ) capacidade de liderança 

22 – Os treinamentos internos são ministrados por quem? 
(    ) diretores     
(    )  gerentes    
(    )  encarregados   
(    ) colaboradores   
(    ) não é feito  

23 – Os treinamentos externos são ministrados por quais órgãos?   
(   ) SEBRAE     
(   ) SENAC         
(   ) SESI        
(   ) Sindicatos  
(   ) Órgãos Privados  
(   ) Outros órgãos públicos             
(    )  não são feito     

  

 

BLOCO 4  
MOTIVACIONAL 

24 - Para a empresa, a formação do capital humano como uma equipe qualificada, 
comprometida e motivada é? 
(    ) muito importante      
(    ) importante      
(    ) pouco importante       
(    ) irrelevante   
(    ) não interfere 

25 - Quais dos motivos apresentados poderiam melhorar a contribuição e dedicação 
dos funcionários? 
(    ) grau de instrução            
(    ) qualificação   
(    ) reconhecimento da empresa 
(    ) ganhos indiretos     
(    ) oportunidade de crescimento     
(    ) outros             
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26 - Quais motivos interferem para a falta de comprometimento dos funcionários? 
(     ) falta de reconhecimento                 
(     ) centralização             
(     ) autoritarismo 
(     ) falta de liberdade de ação              
(     ) insegurança               
(     ) outros 

27 - Quais motivações os funcionários recebem, para estarem preocupados e 
comprometidos com os resultados da empresa? 
(     ) ótimo salário         
(     ) recebem comissões              
(     ) oportunidade de crescimento 
(     ) reconhecimento    
(     ) participação nos resultados  
(     ) outros incentivos 

28 - Existe uma política de reconhecimento por parte da empresa, quando o funcionário 
se destaca?        (    ) não    (     )  sim, qual? 
(    ) reconhecimento perante os colegas            
(    ) prêmios                              
(    ) reconhecimento individual                        
(    ) prêmios em dinheiro 
(    ) outros 

29 - Os diretores, gerentes e encarregados incentivam as sugestões de melhorias e 
inovação dos colaboradores? 
Diretores (    ) sempre                         (    ) às vezes                                 (    ) nunca  
Gerente  (    ) sempre                         (    ) às vezes                                 (    ) nunca 
Encarregado (    ) sempre                         (    ) às vezes                                 (    ) nunca 

 

BLOCO 5  
NOVOS COLABORADORES 

30 - Como costuma selecionar os candidatos para uma vaga na sua empresa? 
(    ) através da experiência profissional                      
(    ) indicação de outras pessoas 
(    ) através do nível de especialização                        
(    ) grau de instrução 
(    ) indicação de colaboradores              
(    ) outros 

 

 

 

 

APÊNDICE - QUESTIONÁRIO PESQUISA DE CAMPO 

 

ANEXO II – Instrumento de pesquisa 

QUESTIONÁRIO PARA OS COLABORADORES 

  UNIVERSIDADE DO CONTESTADO 

Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional 

Mestrando: Vilmar Araújo Lopes 
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QUESTIONÁRIO 
 

O presente questionário objetiva a coleta de dados para a dissertação de mestrado a 

respeito da pesquisa como tema:  

 

 

 

 

Empresa: 

___________________________________________________________________ 

BLOCO 1 
IDENTIFICAÇÃO 

01 - Como você percebe a forma que os diretores gerenciam a empresa? 
(    ) centralizadora   (    ) autoritária   (    ) impositiva  (    ) consensual  (    ) outros 

02 - Como você analisa as condições de trabalho neste serviço e na empresa como um 
todo? 
(    ) excelente         (    )  ótimas         (    ) boas         (    )  regular          (    )  ruim 

03 - De que forma você toma conhecimento dos projetos da empresa? 
(    ) através dos diretores                                         
(    ) através de reuniões   
(    )  através dos chefes                                            
(    )  não tenho conhecimento 

04 - Você sabe qual é a sua importância dentro dos projetos da empresa? 
(    ) muito importante                  
(    )  importante         
(    )  razoavelmente importante   
(    )  sem importância                  
(    ) não tenho conhecimento.  

05 - A quantos anos você trabalha nessa empresa? 
(    ) de 01 a 03 anos     
(    ) de 03 a 06 anos    
(    ) de 06 a 09 anos    
(    ) mais de 09 anos  

06 - Qual o poder de decisão dos funcionários? 
(    ) alto    (    )  médio          (    )  baixo           (   )  irrelevante               (    ) Nenhum  

07 - Em relação à participação nas decisões da empresa o dono: 
(    ) participa e decide tudo                                               
(    )  a família decide    
(    )  participa e só decide sobre coisas mais importantes 
(    )  participa, mas deixa as decisões para os gerentes e encarregados.    

08 - O seu patrão, gerentes, supervisores e encarregados incentivam suas sugestões 
de melhorias na empresa? 
Patrão   (    ) sempre                           (    ) às vezes                           (    ) nunca  
Gerente  (    ) sempre                           (    ) às vezes                           (    ) nunca 
Encarregado  (    ) sempre                           (    ) às vezes                           (    ) nunca 
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BLOCO 2 
FORMAÇÃO 

09 - Até que ano você estudou?  
(    ) 4ª  série     (    ) 8ª série     (    ) 2º grau     (    ) Graduação       (    ) pós-graduação 

10 - Qual a importância que a empresa apresenta em relação ao grau de instrução dos 
funcionários? 
(    )  muito importante     
(    )  importante                
(    ) ponto importante 
(    )  irrelevante                 
(    ) não se preocupa 

 

BLOCO  3 
TREINAMENTO 

11 - Quantas horas de treinamento por ano, você faz nessa empresa? 
(    )  de 05 a 10 horas  
(    )  de 10 a 20 horas   
(    )  de 20 a 30 horas 
(    )  de 30 a 40 horas   
(    )  de 40 a 80 horas  
(    ) acima de 100 horas   
(    ) nenhuma 

12 - Quais critérios são usados para escolher os funcionários que participarão dos 
treinamentos? 
(    ) grau de instrução           
(    ) tempo de serviço           
(    )  indicação do diretor      
(    )  indicação do gerente/encarregado 
(    )  outros 

13 - Os treinamentos internos são ministrados por quem? 
(    )  gerentes   (    )  encarregados  (    )  diretores (    ) colaboradores  (    )  não é feito 

14 - Os treinamentos externos são ministrados por quais órgãos? 
(    )  SEBRAE        
(    ) SENAC           
(    )  SESI                     
(    ) outros órgãos públicos   
(    ) órgãos privados                                
(    ) sindicatos          
(    )  não são feito 

15 - Em quais dos itens abaixo os gerentes e encarregados recebem treinamento 
específico? 
(    ) custos de produção                  
(    ) qualidade                          
(    ) chefia/liderança 
(    ) segurança no trabalho        (    ) produtividade 
16 – Para melhorar o desempenho dos funcionários da fábrica o treinamento é: 

(    ) muito importante    

(    ) importante    

(    )   pouco importante    

(    ) não interfere 

(    ) irrelevante 
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BLOCO 04  
MOTIVACIONAL 

17 - Quais os critérios de avaliação para contratação externa de novos gerentes, 
encarregados e supervisores? 
(    ) grau de instrução    
(    ) experiência profissional         
(    ) capacidade de liderança   
(    ) autoridade               
(    ) trabalho em equipe  

18 - Quais os critérios de avaliação interna para a promoção ou elevação de cargos de 
gerentes, encarregados e supervisores? 
(    ) grau de instrução    
(    ) experiência                 
(    ) capacidade de liderança   
(    ) autoridade              
(    ) tempo de serviço                        

19 - Em termos de motivação dos funcionários, como você avalia a empresa?  
(   )  muito bom   (   ) bom   (    ) regular   (    ) ruim     (    ) não é feito nada a respeito   

20 - O que você gostaria que mudasse na empresa?  (Enumere até 3 alternativas, 
por ordem de importância)  
(    ) (   ) (    ) relacionamento com superiores  (    ) (    )  (    ) ambiente de trabalho                       
(    ) (   ) (    ) relacionamento com colegas      (    )  (    )  (    ) não ter vez e voz                                
(    ) (    ) (    ) oportunidade de crescimento      (    )   (     )  (    ) não participar de reuniões 
(    ) (   ) (    ) falta de informações   
(    ) salário   
(    ) outros 

21 - O que faz você permanecer na empresa? 
(    ) falta de emprego   
(    ) falta de oportunidade    
(    ) comodismo          
(    ) o bom salário        
(    ) os patrões são bons       
(    ) o ambiente é muito bom  
(    ) outros 

22 - O que faria você mudar de emprego?  (Enumere até 2 das alternativas, por 
ordem de importância ) 
(    ) (    ) maior salário           (    ) (    ) oportunidade de crescimento    
(    ) (    ) ter vez e voz           (    ) (    ) participar de reuniões  
(    ) (    ) reconhecimento    

 

 

 


