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RESUMO 
 
 
 
Este trabalho pretende apresentar e compreender o papel da gestão estratégica de 
pessoas, dentro de uma visão que contempla as relações interorganizacionais fora 
dos limites tradicionais de seu escopo nas empresas e expandidas além das 
dimensões formais e fronteiras que permeiam uma organização. Este estudo 
estabelece a importância e sistemáticas da gestão de atividades de RH, 
compartilhadas com a cadeia de valor externa, analisando-as nas práticas com os 
canais de distribuição junto aos clientes. Esta área organizacional é denominada 
pelo autor de GRE - Gestão das Relações Estratégicas. Baseando-se em uma 
pesquisa exploratória em 26 empresas, organizada a partir de cinco empresas 
nodais e seus canais de distribuição, utilizou-se a aplicação de um questionário de 
pesquisa com escala Likert e entrevistas pessoais semi-estruturadas junto aos 
gestores e profissionais de diversas áreas, bem como o tratamento estatístico dos 
dados com o programa SPSS, indicando a confirmação das questões de pesquisa 
relativas a GRE como sendo uma proposta de expansão das atividades do RH, 
focando em como se pode e devem entregar valor para a organização, para os 
aliados estratégicos, os investidores e fundamentalmente para os clientes.  

 
 

Palavras Chave: GRE - Gestão de Relações Estratégicas, Organização 
expandida, Empresa nodal, Ativos intangíveis, Sinergia de Valor. 
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ABSTRACT 
 
 

 
This work aims to present and develop the roll of on the strategic management of 
people within a vision that covers the inter-organizational relationships outside the 
old-fashioned boundaries that involve an organization. This study establishes both 
the importance and the systematic of the management on the HR activities shared 
with the external value chain by analyzing the practices carried out by the suppliers, 
competitors and costumers. This organizational area is named by the author as 
SRM – Strategic Relationships Management. Based on a research carried out 
before 26 companies, grounded on a group of 5 axle-companies and its distributors, 
in which was used a research poll with a Likert’ scale and semi-structured personal 
interviews with managers and professionals in many areas as well as the static 
treatment of the data with SPSS program, pointing out the confirmation of the 
questions of the research regarding the SRM as a proposition for the expansion of 
the HR activities.The SRM includes a leadership proposal focusing in how one can 
and must deliver value for the organization, for the strategic partners, for the 
investors and specially for the clients in a sustainable and innovative way.               

 
 

Key words: SRM –Strategic Relationship Management, Enlarged Company, Axle-
company, Intangibles Audits, Value sinergy.  
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INTRODUÇÃO 
 

Há pouco mais de duas décadas, muitas organizações não formavam efetivas 

alianças e parcerias com a visão de compromisso com o futuro, talvez porque parte do 

cenário não estivesse muito clara, ou ainda predominasse as características de 

relacionamentos presentes nas culturas organizacionais em meados do século XX que 

“descreve em termos quantitativos a interação entre as funções internas da organização 

e o ambiente externo” (BOWDITCH; BUONO, 2002, p.14). 

 

Neste período de expressivo crescimento das organizações com ênfase na 

atividade industrial, focava-se como vantagem competitiva a maior capacidade de 

produção com atendimento de quesitos de qualidade e custo compatíveis com as 

práticas do mercado, por meio de estruturas extremamente verticais para atender a 

demanda com um grande contingente de mão de obra semi-especializada, operando 

em estruturas formais de produção, administração e comercialização. 

 

As empresas fechadas em si próprias e blindadas em relação à concorrência, 

eram reticentes a experiências colaborativas com outras organizações que tivessem 

ligação com sua cadeia de valor, onde tudo era absoluto sigiloso e considerado motivo 

de sobrevivência.  

 

Os fornecedores, das poucas partes, componentes e serviços que agregavam 

valor ao bem produzido, eram por vezes tratados quase como um “mal necessário”, 

incluindo também aqueles que eram provedores de serviços externos especializados 

como das áreas jurídica, auditoria, propaganda, publicidade, relações públicas, relações 

governamentais e associações de classe. 

 

As relações profissionais com estes fornecedores se pautavam, aonde houvesse 

estrita necessidade destes serviços, e mais, quando efetivamente não fossem 

adequadas na estrutura organizacional a criação de “funções ou setores” com estas 

atribuições. (BOWDITCH; BUONO, 1972). 
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Assim, a maioria das organizações empresariais dos mais diversos segmentos 

até as últimas duas décadas no século passado estava alicerçada em modelos 

operacionais extremamente verticais, muitas ainda de bases tayloristas/fordistas, ou 

seja, possuíam sob a sua gestão o controle direto e subordinação de quase todas 

atividades da cadeia de valor como cadeia própria produtiva e de comercialização, 

aspectos estes explorados por autores como por Bowditch e Buono (2002), Cardoso, 

Costa e Marras (2007), Fritz (1997), Kanaane (1995), Motta (1998), Scalan (1979) e 

Vilela (2005). 

 

Por conseguinte, os empregados das diversas áreas que compunham os 

processos produtivos, bem como as áreas de apoio como, vendas, distribuição, 

serviços gerais, segurança, jurídica, finanças e administração onde muitas vezes ficava 

lotado o setor de RH, tinham como única organização todos efetivos vínculos 

empregatícios legais e deveriam atender as necessidades de capacitação e 

competências adequadas para o bom desempenho profissional, visando um 

alinhamento dos objetivos empresariais e os pessoais. 

 

No entanto, as mudanças do ambiente micro ou macro organizacional nas 

últimas décadas, por meio da globalização explorada por Castells (1999), Dowbor 

(1998), Friedman (2005), Heloani (2003), Ianni (1999), Santos (1997), Ortiz (1997) entre 

outros autores , com a convergência das comunicações apresentada por Negroponte 

(1999), a desregulamentação financeira  no final dos anos 80 em Londres, e novos 

mercados provenientes da migração capitalista dos blocos socialistas, estão 

estabelecendo novos modelos das relações empresas-empregados-parceiros, em sua 

dimensão estratégica, em face da pressão por inovações, das rápidas mudanças de 

cenários, da acirrada competitividade, dos agressores emergentes, das forças 

econômicas e governamentais atuando dentro e fora das fronteiras da organização de 

outrora. 

 

Vive-se hoje, portanto, em um mundo globalizado, com expansão das fronteiras, 

além empresas, além conglomerados organizacionais de diversas naturezas, além 
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governos, além culturas, além países, almejando alcançar, dentro de um ambiente de 

competitividade, um novo patamar de inter-relacionamentos de forma estruturada, 

socialmente mais justa e financeiramente sustentável.  

 

Este quadro, conforme Hamel e Prahalad (1995), Marras (2000, 2004, 2005, 

2008), Mandelli (2003), Rodrigues (1999), Ulrich e Brockbank (2005), Ulrich e 

Smallwood (2007), demandam o desenvolvimento de vários tipos de relações 

colaborativas interorganizacionais e interpessoais nas empresas, ampliando as suas 

dimensões, construindo sistemas que coexistam com novas culturas, impulsionando as 

pessoas para a criação e manutenção constante de vantagens competitivas, criando 

valores com baixo custo, alta qualidade, tempos reduzidos, programas flexíveis e 

contrapondo a cada vez mais escassa disponibilidade de recursos.  

 

Como decorrência, vários setores das empresas tiveram que ser desmobilizados 

ou terceirizados, por meio de novas fontes de fornecedores de produtos e serviços 

externos ou estimulando-se a formação de empresas de ex-funcionários para este novo 

arranjo da cadeia de suprimento, perdendo-se muitas vezes do conhecimento 

empresarial proveniente do capital intelectual que representava estes profissionais 

quando de sua atuação no quadro original de funcionários antes desta revisão 

horizontal.  

 

Da mesma forma, os canais de distribuição aliados como: distribuidores, 

revendas e representantes com a função de promover, distribuir e comercializar os 

produtos e serviços, não possuem uma relação de vínculo formal de seus funcionários 

com a empresa produtora  de produtos e serviços. 

 

Por decorrência estes canais de distribuição permanecem ausentes das práticas 

de RH destes produtores abrangendo atividades como as de contratação, integração, 

treinamento e desenvolvimento de talentos, na adequada capacitação de competências 

e comportamentos alinhados com os objetivos da empresa originalmente provedora de 

produtos e serviços.  
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Permanecendo assim, desligados de sua cultura, seus valores, sua marca, sua 

imagem que também compõe junto com o capital humano, remanescentes, importantes 

ativos intangíveis, que agregam valor os produtos e serviços, relevantes nas 

transações, satisfação e retenção dos clientes. 

 

1. Tema 
 

 A atuação e escopo da área estratégica de gestão de pessoas nas atuais 

configurações interorganizacionais envolvem as alianças corporativas na cadeia de 

valor, interligadas em rede. 

 
2. Objeto 
 

A administração estratégica de pessoas, de escopo expandido, para a 

otimização e desempenho das alianças e parcerias da cadeia de valor nas 

organizações. 

 

3. Problemática 
 

A ausência de uma gestão integrada de pessoas das empresas provedoras de 

produtos e serviços junto aos respectivos canais de distribuição poderia possibilitar que 

os seus ativos intangíveis geradores de valor não sejam corretamente disseminados por 

meio dos funcionários que interfaceiam com os clientes, podendo gerar a perda de 

percepção dos importantes valores diferenciadores na cadeia: empresas-aliados-

funcionários-consumidores. 

 

4. Questões de Pesquisa 

 

4.1. Questão Principal 
 

A área de gestão estratégica de pessoas necessitaria ampliar sua atuação da 

esfera intraorganizacional para a esfera interorganizacional possibilitando a geração de 
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valor para a cadeia produtiva e seu mercado, por meio de uma ação integrada de 

recursos humanos entre empresa provedora de materiais e/ou serviços e as respectivas 

empresas aliadas como canais de distribuição (distribuidores, revendas e 

representantes)? 

 

4.2. Questões Secundárias 
 

• A área de gestão estratégica de pessoas necessitaria de atuar na alta direção 

da empresa (em staff), como conhecedor do negócio, objetivando a colaboração 

no planejamento e ações estratégicas junto aos respectivos canais de 

distribuição? 

 

• Os gestores da GRE como especialista em relações interpessoais 

organizacionais deveriam então apresentar um novo perfil de competências 

mesclando suas habilidades e espírito de empreendedor com a sensibilidade 

das relações humanas? 

 

• A atuação apresentada da GRE poderia proporcionar aos funcionários dos 

canais de distribuição aliados, oportunidades de ganhos profissionais pela ação 

integrada da gestão de pessoas? 

  

• A GRE em conjunto com as demais áreas da empresa de interface com a cadeia 

de valor como (marketing, vendas, logística, pós-vendas), poderia agir de forma 

colaborativa junto aos canais de distribuição (revendas, representantes e 

distribuidores)? 

 

5. Objetivo Principal 
 

Apresentar uma proposta de modelo gestão denominada Gestão de Relações 

Estratégicas - GRE, visando a ampliação e abrangência da administração estratégica 

de pessoas nas relações interorganizacionais dentro  do conceito de organização 

expandida, atuando junto aos stakeholders com ênfase nos canais de distribuição. 
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5.1. Objetivo Secundário 
 
 

Apresentar e compreender o perfil profissional do gestor da GRE, para agir de 

forma integrada e voltada às redes interorganizacionais, em meio da complexidade nas 

relações: indivíduo-empresa-aliados-mercado da contemporaneidade. 

 

6. Justificativa 
 

Na nova economia pós-industrial como preconizado por Andrade (2003), 

Balestrin e Fayard (2005), Castells (1999), Drucker (1994), Friedman (2005), Giglio e 

Kwasnicka (2005), Harvey (2005), Ianni (1999), Miles e Snow (1992), Pereira, Vicentini 

e Venturini (2006), Texeira (2004), Verschoore e Balestrin (2006), Vieira e Vieira (2004), 

vêm demandando a formação de redes inter organizacionais, decorrentes do processo 

da competitividade globalizada alicerçada pela evolução e convergências tecnológicas, 

particularmente da informática e comunicações, o que determina o relacionamento 

entre empresas são as oportunidades. 

 

Os modelos de negócios a serem realizados, em um específico momento e numa 

específica situação, deverão ser abordados de forma única por todas as organizações 

aliadas, então envolvidas, para se compartilhar dos melhores resultados em cada um 

destes determinados projetos (relação win-win). 

 

O grande diferencial competitivo neste quadro da chamada era do conhecimento, 

efetivamente passou a ser - pessoas -, interagindo neste ambiente de alianças, 

objetivando a conquista de um mercado consumidor, cada vez mais exigente e 

consciente de seus direitos. 

 

Várias obras de autores como Albuquerque (1999 e 2002), Albuquerque e 

Bosquetti (2005), Becker, Husselid e Ulri ch (2001), Coda, César e Garcia (2005), Fleury 

e Fleury (2004), Fleury e Oliveira Jr. org. (2001), Hesselbein, Goldsmith.e Beckhard, 

(1996),  Hesselbein et al. (2000), Hussel et al. (2005), Fachini e Bignetti (2004), Lipman-

Blumen (1999), Mandelli et al. (2003), Marras (2000, 2003, 2005 e 2008), Mayo (2003), 
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Morgan (1996), Motta (2004), Rodrigues (1999), Vergara (2003), Ulrich (1998 e 2000), 

Ulrich e Brockbank (2005), Ulrich e Smallwood (2007), discorrem sobre as atividades 

intraorganizacionais da atuação estratégica dos recursos humanos. 

 

No entanto, poucos autores dentre os pesquisados para este trabalho, com 

exceção de Albuquerque e Bosquetti (2005), Mayo (2003), Ulrich (2000), e Ulrich e 

Brockbank (2005), tratam de novos horizontes de ação interorganizacional da área de 

gestão de pessoas junto aos autores externos da cadeia de valor, visando consolidar 

uma cultura corporativa que possa agregar e incrementar valor para a empresa e seu 

mercado.  

 

Este trabalho, portanto , pretende explorar esta possível lacuna na literatura sobre 

a ampliação do escopo de gestão de pessoas, área esta nas empresas, especializada 

no conhecimento das relações interpessoais presente dentro das fronteiras formais das 

empresas, expandindo então a sua atuação nas parcerias interorganizacionais, como 

um verdadeiro player do negócio, agindo nos níveis estratégicos empresariais e assim 

colaborando ativamente na entrega de valor aos stakeholders. 

 

7 . Contribuições Previstas para o Estudo 
 

Desenvolver novas perspectivas para a gestão integrada de pessoas, relevantes 

às novas arquiteturas em redes do ambiente organizacional contemporâneo, no sentido 

de atender às exigências mercadológicas por meio da geração sinérgica de valor a ser 

percebido pelo consumidor como um fator de competitividade e sustentabilidade aos 

aliados da cadeia de valor, acionistas e colaboradores, decorrente das relações 

estratégicas das áreas de recursos humanos. Com isto, se visaria a valorização do 

capital intelectual e outros ativos intangíveis, pela ação interempresarial além das 

respectivas fronteiras formais sob a visão de organização expandida. 
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8. Motivação para o Trabalho 
 

A competência no sentido de se desenvolver de forma estruturada as parcerias, 

alianças envolvendo fornecedores, clientes e até concorrentes, as fusões, joint ventures 

e modelagens operacionais comandadas pela oportunidade envolvendo as mais 

diversas modalidades e diversidades culturais, parece ser uma condição si ne qua non 

para a sobrevivência e evolução das organizações neste quadro presente com vistas no 

futuro, sob a perspectiva de alinhamento da preservação dos diversos ativos 

intangíveis, geradores de valor para as pessoas e as respectivas organizações.  

 

Com base nas considerações acima, lastreadas por algumas experiências, 

reflexões e vivência do autor como as apresentadas nos dois casos do Relato de 

Experiências do capítulo - Desenvolvimento desta dissertação, a motivação para este 

trabalho se pauta por um lado averiguar esta lacuna da literatura citada em sua 

justificativa o concomitante desafio de refletir, pesquisar, apresentar, compreender, 

avaliar, buscar evidências e apresentar novos arranjos relacionais da gestão estratégica 

de pessoas nas alianças interorganizacionais na cadeia produtiva e mercadológica, de 

forma a possibilitar, por meio desta gestão, uma sinergia de valor ao mercado, aos 

clientes intermediários e finais, bem como às organizações envolvidas seus, 

empregados e demais colaboradores. 

 

9. Estrutura do Trabalho 
 

A Introdução visa apresentar seu tema e problemática, o objeto, questões de 

pesquisa, os objetivos, a organização dos capítulos, bem como a justificativa e 

perspectivas de contribuições deste estudo e motivação para o trabalho. 

 

O capitulo 1. Desenvolvimento - apresenta em sua parte inicial um relato de 

experiências por meio de dois casos que suscitara as reflexões da questão de pesquisa 

e de experiência do autor e o referencial teórico estudado e pesquisado para embasar o 

presente trabalho. 
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Este referencial teórico se inicia com o resgate da evolução dos períodos 

industrial para o pós-industrial apresentando o constructo da GRE como área 

estratégica de gestão de pessoas além das fronteiras das empresas provedoras de 

produtos e serviços junto às suas alianças organizacionais na cadeia de valor, 

considerando os ambientes interculturais contemporâneos. 

 

Na seqüência aborda a importância da GRE no processo da preservação dos 

diversos ativos intangíveis geradores de valor, sob o prisma relativo à construção de 

alianças envolvendo: fornecedores estratégicos, concorrentes e clientes intermediários 

como os distribuidores, revendedores e representantes, bem como com os clientes 

finais.  

 

Apresentam-se ainda, os aspectos conceituais do trinômio: estratégia-cultura-

comportamento nas relações interorganizacionais contemporâneas, relevando-se nas 

abordagens de ativos intangíveis, equipes tarefa e ambientes interconectados, a 

relação entre o marketing nas empresas e a GRE, finalizando com as conceituações e o 

recorte adotado neste trabalho focando o estudo das relações na gestão integrada de 

pessoas nos canais de distribuição pelas empresas provedoras de bens e serviços. 

 

O capítulo 2 refere-se à Metodologia a pesquisa bibliográfica e pesquisa de 

campo, contendo a caracterização da pesquisa; população e amostra; tipo de coleta de 

dados e o instrumento de pesquisa. 

 

A presente pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo foi realizada entre  

dezembro de 2007 e maio de 2008, abrangendo 26 empresas industriais, comerciais e 

de serviços, alocadas em cinco conjuntos compostos cada qual por uma empresa 

principal fornecedora de produtos ou serviços e seus respectivos canais de distribuição. 

 

A maior parte destas empresas, incluindo a cinco principais e respectivos canais 

situam-se na capital de São Paulo, Grande ABC, interior de São Paulo e somente três 

canais de distribuição em outros Estados do País. 
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O capítulo 3 refere-se inicialmente a sumarização dos dados baseada em 

medidas de tendência central, incluindo a análise comparativa em relação a distribuição 

normal por meio do teste qui-quadrado (?2) utilizando o programa Statistical Package 

for the Social Sciences – SPSS , considerado por Hair (2005) e Rea e Parker (2000) 

como dos mais sofisticados e abrangentes no processamento de dados e geração das 

análises dos resultados apresentados neste capítulo subseqüentemente. 

 

A Conclusão apresenta as reflexões e achados com base nos dados apurados 

da pesquisa e base bibliográfica no sentido de responder a questão principal e 

questões secundárias da pesquisa, observando os seus contornos e suas limitações, 

sugerindo possibilidades evolutivas de novas pesquisas sobre o tema.  

 
Finalizando, apresentam-se as referências bibliográficas, os autores consultados 

e demais elementos anexos como: modelos de instrumento de pesquisa, entrevistas 

realizadas, glossário, e o cronograma desta dissertação. 
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CAPÍTULO I – DESENVOLVIMENTO 
 

1. Relato de Experiências - Reflexão sobre a Questão de Pesquisa 
 

Os dois casos que se seguem, vivenciados profissionalmente pelo autor, durante 

os anos de 2002 e 2004, foram à fonte de reflexão e inspiração para levantar as 

indagações que levaram a questão de pesquisa da presente dissertação. 

 

Por esta relevância, estes dois casos apresentam-se como relatos obtidos nas 

respectivas e citadas fontes e atores relevantes apoiados por bibliografia ora 

correlacionada pelo autor desta dissertação. 

 

Ambos os casos envolvem arranjos de alianças, uma de cunho operacional e de 

prazo finito e a outra de natureza legal de prazo indeterminado, entre empresas, que 

atravessaram turbulência, pela diversidade de bases culturais redundando em uma 

ação integrada no planejamento, formulação, implantação na gestão destas relações 

estratégias interculturais e estruturais buscando gerar valor ao elenco de participantes 

destes arranjos. 

 

1.1 Caso – Brasilsat x Operadora Móvel 
 

O caso abaixo se reveste da maior importância pela vivência e prática de um 

cenário atual das conexões entre as parcerias empresariais, alguns de seus desajustes 

de integração são o ponto relevante às soluções de certa maneira inovadoras, adotadas 

pelos atores na resolução da problemática como relatado a seguir. 

  

O mercado de telefonia celular no Brasil cresceu a taxas impares no Mundo 

ultrapassando nestes últimos dez anos a base instalada de comunicação fixa. Para tal, 

pesados investimentos pelas maiores operadoras de bilhões de dólares se 

concentraram nos últimos cinco anos. Neste período a Operadora móvel, cognome 

adotado pelo autor, é uma das maiores operadoras móveis internacionais, vem 

implantando milhares de estações celulares em todo País.  
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É uma empresa de um grupo europeu presente em todos os estados 

brasileiros. Sua base de clientes no Brasil alcançou 24,1 milhões em setembro de 

2006, trazendo para o Brasil a experiência internacional do Grupo que conta com 

uma rede internacional operando em 174 países envolvendo 284 operadores em 

cinco continentes. 

 

O plano mais ambicioso foi o de implantar no triênio 2004 - 2006 o sistema móvel 

em mais de 400 municípios no estado de São Paulo que perfaz mais de um terço da 

rede nacional de telefonia celular, tendo como cliente final o consumidor individual e 

corporativo. 

 

A implantação da infra-estrutura para tal, envolve por parte dos seus 

fornecedores, a escolha e contratação por meio de locação em nome da operadora, de 

locais em áreas rurais, bem como terrenos ou coberturas de prédios em áreas urbanas, 

incluindo projetos civis, elétricos estruturais e legais. Em seguida a execução de 

acesso, terraplanagem, obras civis e elétricas, ainda torres, postes e estruturas verticais 

metálicas, para receber os equipamentos de transmissão celular de outros 

fornecedores. 

 

O sistema organizacional de gerenciamento adotado foi o de criar com alguns 

fornecedores agindo como parceiros estratégicos um sistema de gestão de projeto e 

implantação compartilhados, por meio de equipes interorganizacionais liderados por 

grupos-tarefa da Operadora Móvel, operando com considerável autonomia como se 

fossem novas empresas estabelecidas para desenvolver e concretizar programas desta 

magnitude. 

 

Em São Paulo, a infra-estrutura estava a cargo de três grandes fornecedores - 

aliados estratégicos - escolhidos através de concorrência para um contrato de 

fornecimento da infra-estrutura ora mencionada, através de um modelo contratual de 

cognome “guarda chuva”, ou seja se estabelece preço fechado dos tipos de serviços e 
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a cada mês cada um dos três fornecedores recebiam suas metas em termos de 

quantidades de localidades para pesquisarem, projetarem e executarem as obras. 

  

O importante é que a distribuição das obras, para cada grupo operacional, se 

dava pela medida do desempenho da empresa que conseguisse implantar dentro da 

meta a maior quantidade de localidades, sendo premiada no programa subseqüente, 

com aumento de meta, em detrimento da que tinha o menor desempenho, está então 

sendo contemplada com uma redução de obras. 

 

O Grupo Brasilsat é composto por duas grandes unidades localizadas em 

Curitiba, com mais de 800 colaboradores, circunscrita em uma área total de 400.000 m², 

50.000 m² em edificações, incluindo escritórios de administração, restaurantes, 

auditórios, laboratórios, campos de provas, usinagem, galvanização, fábricas de 

conectores, torres, antenas, rádios digitais, shelteres e de repetidores para telefonia 

celular. 

 

A empresa Brasilsat um dos aliados estratégicos contratados no início de 2004 

estava com dificuldades em atender as metas impostas, colocando-se no terceiro posto 

face aos outros dois concorrentes. Na busca de uma solução houve a troca de vários 

gerentes de implantação responsáveis pela coordenação dos serviços e, 

principalmente , atuando como interface junto à equipe correspondente da Operadora 

Móvel. 

 

Com a ausência de resultados, a empresa estava preste a ter seu contrato 

rescindido acarretando um prejuízo de muitos milhões de reais. Grande parte dos 

desacertos e discrepâncias das equipes integradas se faziam claras em face das 

diferenças culturais e de conseqüências operacionais entre as duas empresas, cujas 

características e dimensões comparativas foram levantas das como segue no Quadro 1. 
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Neste cenário alarmante e com base no mapeamento das diferenças de raízes 

culturais entre as empresas parceiras como apontado acima, a direção da Brasilsat e a 

Operadora Móvel deliberaram por tomar as primeiras ações. 

 

Por meio de um grupo-tarefa temporário agindo como equipe matricial de 

atuação coletiva, compilaram os principais pontos de melhoria incluindo o mapeamento 

de competências esperado do gerente de implantação preponderantemente e 

subseqüentemente da equipe básica de projeto, gerenciamento e fiscalização das 

obras. 

 

Quadro 1 – Comparativo de Dimensões Culturais e Operacionais 

CARACTERÍSTICAS                 Operadora Móvel      Brasilsat         Divergências     Convergências 

 

1-Sistema de Gestão             Descentralizado    Centralizado               X 

2-Estrutura de Poder             Autônoma              Autocrática                       X 

3-Autonomia das Equipes             Alta        Restrita                X 

4-Integração Equipe/Empresa       Alta          Limitada              X 

5-Gestão Financeira/Equipe          Independente        Vinculada    X 

6-Agilidade nas Deliberações       Alta                         Limitada  X 

7-Foco em Qualidade             Alto                        Alto     X 

8-Atualização Tecnológica           Alta                         Alta     X 

9-Sistemática de Comunicação     Objetiva          Ambígua  X 

10-Flexibilidade              Alta                        Restrita   X 

11-Integração da Equipe             Alta          Limitada X 

12-Sistema de Reconhecimento    Desafiador        Punitivo    X 

13-Transparência operacional       Alta                        Difusa   X 

14-Competência organizacional    Alta                        Alta      X 

15-Apoio da alta direção             Alto                        Alto     X 

16-Estratégia de Resultados          Longo Prazo        Curto Prazo   X  

17-Foco do negócio             Cliente                   Lucratividade  X 

18-Origem/Atuação              Global                    Local   X 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa.  

 

No sentido vertical de cada empresa os grupos respeitaram todas as diretrizes e 

normas que revestem as respectivas áreas de RH em especial da Brasilsat como 

contratante legal da nova equipe, e no sentido horizontal foi realizada em conjunto, 
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dentro de uma relação cliente-fornecedor todo o processo de captação, seleção e 

contratação dos profissionais em questão que, complementada com outras medidas de 

caráter gerencial e administrativo. 

 

Este trabalho redundou em menos de sete meses a evolução da estrutura 

integrada Operadora Móvel - Brasilsat como a aliança operacional de melhor 

desempenho dentre as demais, e por decorrência a manutenção e consolidação de sua 

posição deste parceiro junto a Operadora Móvel e o reconhecimento desta da criação 

de valor que ambos geraram ao mercado consumidor e a contrapartida no incremento 

dos resultados financeiros. 

 

A nova equipe objeto de contratação conjunta considerou um gerente de projeto, 

do lado do fornecedor Brasilsat, que contemplasse, a par do conhecimento e 

habilidades técnicas, características atitudinais que fossem conciliatórias com as 

divergências acima interculturais e interoperacionais, no sentido de minimizar os 

conflitos e incrementar a colaboração inter organizacional e mais, contanto com a 

cumplicidade na expectativa e resultados desta nova estrutura compactuada pelas duas 

empresas. 

 

Este foi um claro caso de identificação e planejamento de ação conjunta entre 

aliados estratégicos, valendo-se de equipes-tarefa interorganizacionais em um 

ambiente inter e trans-cultural.  

 

O exemplo apresentou uma singularidade de modelo interorganizacional que 

poderá ser trasladado para outros arranjos que venham a abranger a convivência 

temporária, parcial ou definitiva de ambientes interculturais, desde projetos de duração 

limitada abrangendo vários parceiros por meio de consórcio e acordos operacionais até 

a fusões de empresa ou até aquisições onde a importância da diversidade cultural é 

estratégica para o resultado pretendido a ponto de ser considerada a nova e quinta 

dimensão do BSC (Balance Score Card), ferramenta de gestão empresarial consagrada 

por Kaplan e Norton  (2004). 
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 De forma colaborativa a ação da gestão estratégica de pessoas, interagiu, em 

um sério problema operacional de atuação conjunta interempresarial focando por um 

lado às divergências culturais e operacionais da aliança e por outro a importância da 

otimização da congruência na contratação conjunta da equipe parceira – Brasilsat – 

com os valores, propósitos e objetivos organizacionais visando, além das fronteiras 

formais de cada empresa, a conquista de um programa colaborativo deste arranjo 

operacional entre as duas empresas.  

 

1.2. Caso – Logictel x Operadora Telefônica 11 
 

 Em meados dos anos 90, o Brasil iniciou o mais expressivo processo de 

privatização de sua história, onde um dos segmentos mais importantes objeto desta 

medida foi o setor de Telecomunicações. Até então, estes serviços eram concedidos 

pelo governo federal e explorados por empresas estatais (algumas de economia mista), 

sob os controles técnicos, sócio-econômicos e operacionais da empresa holding 

denominada Telebrás e que possuía as respectivas subsidiárias nos respectivos 

estados e/ou regiões intra e interestaduais. 

 

 Dentre estas empresas, além da Embratel que era a responsável pelas 

interligações estaduais e internacionais, a maior e mais importante empresa estadual 

era a Telesp - Telecomunicações do Estado de São Paulo responsável por mais de 40 

% do tráfego e receita do setor de telefonia fixa e móvel e rede de dados e demais 

serviços pertinentes, contando com mais de 20.000 funcionários distribuídos por todo 

Estado de São Paulo. 

 

 No período 97/98 a Telesp finalizou seu processo de privatização passando a 

pertencer ao grupo internacional, com o cognome para este presente trabalho de 

Operadora telefônica atuando no segmento de telefonia fixa e dados a qual iniciou um 

                                                 
11 Conforme entrevista realizada pelo autor em 17/01/07 na sede da Logictel S.A.em São Paulo, concedida M. C. da 
S., Gerente de Recursos Humanos e H. B., Vice Presidente, ambos (ex-Telesp da operadora telefônica) fundadores e 
acionistas da Logictel. 
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programa de saneamento de custos, por meio de um programa de reengenharia e 

downsizing, no intuito de otimizar as margens operacionais e o decorrente ROI (retorno 

sobre o investimento). 

 

 A estratégia foi a redução de custos por meio de corte de despesas que 

corroborando com Hamel e Prahalad (1995, p.7) nestes processos de “eliminação de 

níveis, reorganização e rightsizing12 o resultado da reorganização é sempre o mesmo: 

redução do número de funcionários”.  

 

 Na oportunidade as primeiras incursões por cortes e Programas de Demissões 

Voluntárias (PDV) de resultados aleatórios onde muitos profissionais tiveram que ser 

repostos e de imediato, redundaram um grande alarde por parte dos usuários fato este 

sobejamente divulgado na imprensa, resultante da necessidade de qualificação dos 

profissionais repostos. Tal fato redundou na insatisfação do mercado e perda de valor 

percebido na compra dos serviços resultando em perdas intangíveis que abalaram a 

reputação e força da marca Operadora telefônica e imediata queda, esta como perda 

tangível, do valor de suas ações em mercado.  

 

 Cabe ressaltar ainda, que este segmento pela sua especificidade é detentor de 

tecnologia de ponta abrangendo desde o projeto e implantação até a atividades 

regulatórias - fiscalizadas pela Anatel13 - de atendimento, assistência técnica e 

manutenção voltadas para o mercado corporativo de todos os portes e principalmente 

para a população como usuário do sistema de telecomunicações. 

 

 Por conseguinte, havia muito conhecimento decorrente do aprendizado 

organizacional, mas principalmente de natureza tácita termo aplicado por Polanyi 

(1966) como “habilidade que não poderia ser explicada por meio de palavras faladas ou 

escritas” Drucker (1994, p.24), existente no quadro original de funcionários fundamental 

                                                 
12   Refere-se ao dimensionamento exato e necessário de recursos com ênfase no quadro de pessoal 
13  Anatel –Agência Nacional de Telecomunicações – órgão governamental, normativo e fiscalizador do setor de   
     Telecomunicações no Brasil. 
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para assegurar a qualidade dos serviços desenvolvidos pela ex-Telesp e que de longa 

data se fazia perceber pela população. Neste ponto as questões mais importantes 

eram: 

 

•  Como manter o programa de redução de custos, sem a deterioração dos 

serviços? 

 

•  Como se assegurar de que o conhecimento acumulado durante décadas de 

Telesp e assimilado ou tacitamente desenvolvido pelos colaboradores seria 

preservado? 

 

•  Como manter um nível de atendimento (SLA – service level agreement) exigido 

em contrato no programa de privatização, pelo então órgão regulador do 

governo a Anatel? 

 

•  Como garantir a continuidade da expansão dos negócios e plano de metas 

também objeto das premissas contratadas na privatização? 

 

•  Como no final atender as expectati vas dos investidores com resultados 

operacionais positivos, manutenção da competitividade? 

 

•  Como cristalizar, sedimentar e valorizar a força da marca como ativo intangível 

da organização inerente à percepção dos consumidores do valor entregue pela 

empresa? 

 

•  Como mobilizar e alinhar o interesse individual dos funcionários envolvidos na 

terceirização pela perspectiva de um novo modelo de negócio? 

 

•  Como gerir este peculiar e intenso processo de mudança na empresa-mãe e na 

empresa terceirizada? 
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•  Como e onde encontrar e desenvolver a liderança necessária que pudesse 

transmitir confiança, credibilidade e os estímulos adequados para a motivação 

do desafio de uma inusitada proposta de terceirização a este grupo de 

funcionários? 

 

•  Como lidar no período de transição deste processo com aspectos de moral, 

entusiasmo, comprometimento e clima decorrente do medo e da ansiedade de 

um futuro incerto dos funcionários? 

 

 Questões como estas, levou o grupo a procurar as alternativas estratégicas por 

meio de contratação de uma consultoria especializada francesa, líder na Europa em 

administração de mudanças organizacionais, gestão de carreira e recolocação, para 

desenvolver uma modelagem estratégica de parceria a ser proposta que contemplasse 

as respostas de forma conciliatória a proposição então em aberto. 

 

 A primeira alternativa proposta pela consultoria, conforme H. B., que ocupou o 

cargo de superintendente de engenharia antes da privatização, foi à proposta de se 

desenvolver uma cooperativa de profissionais do segmento constituída pelos próprios 

profissionais então ex-Telesp e atualmente da Operadora telefônica, de forma a manter 

íntegra as  competências, as habilidades, o conhecimento, as técnicas, a expertise e o 

know how, inerentes aos os serviços respectivos  fornecidos aos seus consumidores. 

 

 Por ser um processo que envolvia uma redução substancial de pessoal, 

abrangendo um corte de milhares de funcionários, a imprensa, sindicato e ministério 

público estavam acompanhando de perto os passos e medidas adotadas e segundo 

relatos da época a alternativa de se formarem cooperativas foi descartada por pressão 

destes órgãos. 

 

 Assim sendo, uma nova alternativa, deveria ser encontrada e o modelo proposto 

subseqüentemente, que incorporasse as premissas acima, segundo M. C. da S. que na 

época atuava como consultora para assuntos de gestão de pessoas da alta direção da 
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Operadora telefônica tendo assumido anteriormente a gerência de recursos humanos 

da ex-Telesp, foi o de se fundar uma ou mais empresas independentes, no formato de 

sociedade anônima de capital fechado, onde os eventuais funcionários participassem 

como acionistas, cujas empresas fossem lideradas pela mesma gerência das áreas 

então objetos desta terceirização. 

 

 O projeto era ambicioso e delicado, e foram realizadas muitas palestras e 

reuniões envolvendo os colaboradores das possíveis áreas passíveis deste processo, 

no sentido de conscientizar que “todos migrariam como sócios, tendo a oportunidade de 

rendimentos variáveis, mas, ao mesmo tempo seriam contratados em regime da CLT, 

pela mesma empresa, sem perder de vista um novo futuro profissional mantendo as 

mesmas atividades que vinham fazendo” ressaltado por M. C. da S. 

 

 Entre várias alternativas, apresentou-se a proposta de ser formar duas 

empresas, cujas áreas terceirizadas seriam objeto de detalhado estudo, no entanto o 

sucesso da empreitada dependia também da força da liderança destas novas 

organizações que deveriam transmitir a credibilidade necessária para mobilizar os 

colaboradores que migrariam de uma empresa tradicional (Telesp e Operadora 

telefônica) para uma start up, de prognóstico ainda incerto. 

 

 Para tal, foram convocados e contratados pela consultoria três ex-executivos da 

operadora, com mais de 20 anos de empresa e que lideraram vários setores podendo 

ser objeto desta operação como relatado por H. B. “precisava que alguém liderasse 

este pessoal e para que não se dispersasse” o conhecimento como estava 

acontecendo no PDV em andamento.  

 

 O cenário carecia de uma liderança forte para compactuar de forma contundente 

ao momento de mudança e o ponto crucial indicava ser a confiança e credibilidade da 

transição com base nesta liderança, pois, de acordo com Zand (1997 apud ROBBINS, 

2002, p.327) “quando os liderados confiam no seu líder, estão dispostos a se colocarem 
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em vulnerabilidade em razões deste – eles confiam que seus direitos e interesses não 

serão prejudicados”. 

 

 Estes profissionais, desenvolvendo o papel de liderança no processo e 

participação direta na equipe-tarefa formada a seguir foram contratados, inicialmente 

pela empresa de consultoria e participaram ativamente do mapeamento dos setores a 

serem terceirizados, que segundo H. B. - “pensamos e escolhemos as áreas que 

pudessem ser terceirizadas, que não afetassem a expansão e projetos em andamento 

e ao mesmo tempo não se perdesse o conhecimento destas áreas e não houvesse, 

portanto, a degradação dos serviços prestados” e uma das bases foram os “estudos 

realizados na época da Telesp de terceirizar-se as áreas de manutenção, que 

dificilmente seriam viáveis enquanto empresa estatal” complementa. 

 

 Foram selecionadas as seguintes áreas: Centro de reparos, Projetos de 

Infraestrutura, Logística e Manutenção de Rede Externa (inicialmente com uma área 

piloto abrangendo uma região da capital e sem contato direto com a população) em 

uma empresa - a Logictel - e todo o negócio de telefones públicos em uma segunda 

empresa, que não é objeto deste caso, abrangendo cerca de 1500 funcionários entre 

ambas. 

 

 Conforme Peet (in SANTOS et al., 1997, p.60) “nos arranjos capitalistas 

interorganizacionais força a combinação de duas formas de relações sociais em tipos 

de relações intergrupais e interorganizacionais”. Alinhando-se de alguma forma a esta 

leitura formou-se então um grupo-tarefa de ação coletiva e matricial, sendo constituído 

temporariamente para este projeto.  

 

 Esta equipe foi liderada pela área de gestão de pessoas da operadora integrada 

a área de RH em formação da futura terceirizada, coordenada pela consultoria, 

envolvendo os gestores das áreas mapeadas, incluindo os entrevistados, os quais se 

reuniram com, um por um dos envolvidos, com o objetivo de mostrar a perspectiva que 

se ensejava, reduzir as sensações de medo e ansiedade que assolava as pessoas, 
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dirimir informações ambíguas, transferir confiança no sentido de conquistar a adesão do 

maior número possível de funcionários nesta nova empreitada revestida de um formato 

inovador de terceirização tipo spin off, que se apresentava do lado da empresa-mãe 

como uma alternativa de reduzir o contingente profissional e respectivo custo fixo, sem 

a perda do know how técnico dos especialistas com dezenas de anos na empresa e por 

outro a possibilidade destes profissionais de manterem suas carreiras neste novo 

formato e afugentar a penosa sombra de demissões, voluntárias ou não. 

 

 O comportamento nos momentos de transição, como neste caso, a “confusão e 

ansiedade fazem parte do jogo da mudança” como relatado por Mandelli (2003, p.207-

208), onde a esperança e o depósito de “confiança no projeto é alta a princípio”. 

Ressalta ainda ocorrência de oscilações entre a ansiedade, o aprendizado de todos 

sobre os fatos e a confiança na oportunidade lastreada pela liderança, fundamental no 

processo como “um atributo essencial a qualquer transformação” (loc cit., 2003, p.207-

208) 

 

 “Como comunicar estas idéias” e proposta de vigorosa mudança de cenário e 

perspectiva de futuro profissional “àqueles que não tiveram a mesma intensidade de 

sentimento” Fritz (1997, p.69) daqueles que não participaram das reuniões articulando 

este ousado e inovador projeto de terceirização com deslocamento de ativos, e por 

outro arriscado, pois não se sabia exato qual seria o comportamento dos envolvidos 

com reflexos imprevisíveis se rejeitassem a proposta e desdobramentos incontroláveis 

por toda a empresa-mãe? 

 

 O modelo de negócio foi estratégica e formalmente apresentado a todos os 

funcionários das áreas escolhidas, em auditório incluindo a proposta de empresa, as 

perspectivas e principalmente a direção da mesma, que foi posteriormente ratificada em 

assembléia dos “novos acionistas compostos pelos ex-executivos que outrora 

gerenciavam estas mesmas áreas”.  
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 H. B. ainda relembra, que “o ponto preponderante deste processo seria a 

confiança (na liderança) e a oportunidade de continuidade, no início da reunião o 

pessoal estava com medo, porém no final saíram aliviados”. 

  

 Em novembro de 1999, cerca de um ano após a conclusão da privatização da 

Telesp, nasceu a Logictel S.A., uma sociedade anônima de capital fechado, com 678 

funcionários e a maioria acionistas concomitantemente, que de um dia para outro 

literalmente trocaram seus crachás, e continuaram também como empresários, 

desenvolvendo exatamente as mesmas funções. “Muitos foram os desafios e isto é o 

que mais me motivou” recorda M. C. da S. afinal “a construção e reconstrução de 

culturas é tarefa árdua” como ressalta Smith e Peterson (1994, p.186).  

 

 A insegurança em relação à nova identidade da empresa que estava se 

formando, as decorrentes dificuldades de superar os vínculos com as pessoas, com os 

grupos e com a organização-mãe, gerou comportamentos dos profissionais envolvidos 

conflitantes e até paradoxais de competição e questionamentos, segundo M. C. da S. 

“[...] a minha vida inteira eu fiz assim [...] porque este procedimento agora [...] porque 

usar uniforme [...] lá eu era encarregado...” entre outros relatos de alguns funcionários 

que recém iniciaram a nova empresa e ela então reforça que “embora estivessem com 

o risco de perder o emprego (alguns funcionários) chegaram com uma posição 

autoritária, medindo forças para a demarcação de espaços”. 

 

 Do lado da nova direção algumas dissonâncias cognitivas se apresentaram em 

face da ambigüidade de criar e administrar sobre novas regras, valores e objetivos 

(sendo gerados) com liberdade e criatividade em contraponto ao regime de trabalhar 

sob as normas e procedimentos da primeira antecessora uma empresa estatal ou a 

atual multinacional Operadora telefônica.  

 

 Porém não era uma maioria, haja vista que no período de 90 dias após a 

fundação da nova empresa, os funcionários que tinham a opção da compra das ações 

em sua quase totalidade tornaram-se acionista no prazo. 
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 O sucesso do planejamento e implementação desta de aliança estratégica entre 

a empresa-mãe – Operadora Telefônica - e seu parceiro terceirizado, se reflete nos 

resultados da nova empresa que hoje conta com mais de 1100 colaboradores destes 

cerca de 400 ainda como acionistas da empresa, incorporando novas áreas de atuação 

junto a esta operadora, com unidade de negócio por todo o País com vendas anuais de 

algumas centenas de milhões de reais e incrementando novos clientes importantes 

como Alcatel, EDS, Ericsson, NEC, Nortel, Siemens, e Embratel, decorrentes de uma 

hábil administração e principalmente da retenção e desenvolvimento do conhecimento 

de seus profissionais valioso ativo intangível que se faz perceber pelo mercado na 

imagem e força de marca desta nova organização. 

 

As mudanças, porém podem trazer ambigüidades tais quais: como assegurar 

todo o processo físico-legal-estrutural de transformação de uma atividade interna onde 

se possuía o controle e poder de gerenciamento, passando a contar com a 

competência não só gerencial, mas agora empresarial, de uma nova organização 

pequena ou média recém criada? 

 

Por um lado em uma perspectiva paralela, havia a Operadora Telefônica - 

empresa-mãe - com a preocupação de atender os aspectos legais do programa de 

terceirização estimulando os novos empresários na visão de futuro e ao mesmo tempo 

de reter o conhecimento destas pessoas de forma a continuar entregando ao mercado 

consumidor a expectativa de valor evitando os riscos e ameaças a sua imagem, marca 

e reputação como importantes ativos intangíveis e os possíveis reflexos de seu 

desempenho e lucratividade.   

 

           Por outro lado, o que se passa nas “mentes e nos corações” dos funcionários 

com anos de carreira em uma grande organização e que deverão ser estimulados (e 

que muitas vezes não lhe sobram alternativas) a iniciarem uma pequena empresa, com 

novas responsabilidades e desafios que transcendem às suas atuais atribuições e cujo 
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horizonte de segurança por parte dos negócios com empresa-mãe pode ser de  poucos 

anos como em grande parte dos casos?  

 

         Outro aspecto de instabilidade a ser frisado, é que novos produtos e serviços 

poderão ser criados com tecnologia e processos não dominados pelo terceirizado 

cabendo a este realizar investimentos em treinamento e até ativos sob pena de estar 

fora destes desafios. 

 

Portanto, o caso analisado, a par do desfecho de um processo de terceirização 

com realizações positivas entre a maior parte dos empregados, dirigentes das 

organizações, apresentou muita das dimensões contempladas no estudo da interação 

dos níveis de valores indivíduais-grupais-organizacionais-interorganizacionais 

envolvendo elementos como: grupos de trabalho, relações de poder, aprendizagem em 

equipes, processo de motivação-frustração, liderança, influência e a representação de 

papéis, capital intelectual, fatores emocionais, processo de percepção, diferenças 

individuais, funcionamento e influência de grupos, gestão de mudanças na liderança, 

administração e estruturas organizacionais.  

 

2. O Período Pós-Industrial e a Expansão das Fronteiras Interorganizacionais 
 

O início das transformações das relações interempresariais decorrentes, entre 

outros fatores, da evolução tecnológica, ampliação de fronteiras das atuações 

empresariais, desenvolvimento de acordos internacionais de cooperação comercial, 

reduzindo as barreiras protecionistas, a grande transformação dos sistemas de 

comunicação através da Internet (com a integração interambiental, de costumes e 

hábitos se mesclando de forma avassaladora) fez com que as mudanças deixassem de 

ser homeopáticas para serem cirúrgicas, pois as empresas necessitam de ações e 

reações, cada vez mais, rápidas, eficazes e, às ve zes, até radicais. 

 

Nesse novo ambiente de crescimento ímpar de produtividade, os primeiros 

beneficiários dessa reestruturação técnico-empresarial e desregulamentatória dos 

mercados globais foram os próprios protagonistas agentes dessa transformação 
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econômica, quais sejam as empresas financeiras de alta tecnologia, observado por 

Castells (1999, p.190), que “as empresas estarão motivadas não pela produtividade e 

sim pela lucratividade e pelo aumento dos valores de suas ações” e alicerçadas 

conforme Cardoso, Costa e Marras (2007, p.1 e 2): 

 

Sob uma utopia da construção global da riqueza, como aparato de 

realinhamento social, na tríade que se considera: 

• Capitalismo e globalização como ‘objetivos de geração de riqueza’; 

• Tecnologia e produtividade como ‘meios de geração de riqueza’; e 

• Competitividade e dominação como ‘estratégias de geração de riquezas’.    

 

Esta fase de revolução tecnológica, institucional, financeira e ideológica trouxe 

modificações nas dimensões dos espaços geográficos e mercadológicos, nas ações 

das nações capitalistas, na concentração de riquezas e na empregabilidade mundial, 

privilegiando inclusive “tudo que for privado às expensas do público” como relatado por 

Sunkel (2001 p.283). Portanto, a denominada “globalização” gerou reflexos não só no 

mercado de trabalho, como na comunidade, classes sociais, instituições e governos.  

 

Analisando ainda estes efeitos da automatização e desenvolvimento tecnológico, 

Rifkin (2004, p.176) afirma que na década de 90 “[...] uma nova elite de trabalhadores 

do conhecimento estava surgindo com habilidades críticas que os levam ao palco 

central na economia global” e nesta metamorfose do capitalismo da escala regional ou 

nacional para a escala internacional, Ianni (1999, 144) complementa que “agora o 

trabalhador co letivo adquire dimensões e significados mundiais” onde sob os efeitos da 

globalização, com o auxílio da informática, robótica e telecomunicações convergentes. 

  
Como conseqüência, o cenário empresarial das grandes plantas fabris, de suas 

centenas e milhares de operários, do capitalista individual clássico, da burguesia e 

proletariado, perdem seus sentidos originais. Os novos protagonistas surgem como 

profissionais graduados e pós-graduados, corporações aglutinadas em rede e milhares 

de não identificados acionistas, “é a maior classe social [...] apoiada por uma avançada 

tecnologia eletrônica virtual e organizacional” de estruturas, processos e serviços que 
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movimenta o novo mundo dos negócios apoiados “sobre o princípio da destruição 

criativa, cujas dimensões, escalas e profundidade não podem ser 

prognosticadas”.(VIEIRA ; VIEIRA, 2004, p. 68 e 69). 

 

Reestruturações, “downsizing”1, reengenharia, “outsourcing”2 de atividades 

inicialmente não pertinentes ao chamado “core business3”, vem sendo desenvolvidas e 

formatadas, envolvendo alianças e parcerias na “supply chain”4  de forma implacável à 

manutenção de sua competitividade. Mais do que isto, o relacionamento com os 

clientes, fornecedores, colaboradores internos e externos, terceiros e até concorrentes 

vão deixando de ser formais, definidos e estáveis. 

 

A abordagem a seguir exprime metaforicamente o clima de relacionamento entre 

os fornecedores e clientes de uma empresa: “no passado era claro que eram seus 

amigos e que eram seus inimigos. No futuro estes papéis não serão bem definidos, a 

mesma organização poderá ser cliente, fornecedora, parceira e concorrente” 

(HESSELBEIN, GOLDSMITH e BECKHARD, (1996), p.174). 

 

O que vai determinar o relacionamento será a oportunidade, o negócio a ser 

realizado, em um específico momento e abordado de forma única por todas as 

organizações aliadas visando o compartilhamento dos melhores resultados em cada um 

dos determinados projetos. 

 

Através da mobilidade e elasticidade da comunicação organizacional e 

permeabilidade global dos fluxos financeiros de produtos e serviços, as empresas 

desenvolveram nas suas estruturas, cirúrgicas modificações envolvendo downsizing, 

reengenharia, programas de qualidade total, terceirização de atividades de mão de obra 

intensiva, revolucionando as relações inter empresariais, e de capital-trabalho no 

cenário mundial. 

                                                 
1  Downsizing: Redesenho com redução da Estrutura Organizacional (tradução livre)  
2  Outsourcing: Terceirização de Atividades (tradução livre) 
3  Core business:  Negócio central da Empresa (tradução livre) 
4  Supply Chain: Cadeia de Fornecimento (tradução do livre) 
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Nessa dinâmica atual as empresas capitalistas globais, em especial as de alto 

valor agregado, se integram nesse novo sistema de redes relacionais enquanto outras 

foram eliminadas ao serem obsoletas ou de baixa produtividade, como abordado por 

autores como Castells (1999), Friedman (2005) e Giglio e Kawasnicka, (2005). 

 

Para tal, a interconectividade é uma das palavras chave para o século , onde tudo 

e todos cada vez mais estão se conectando através das facilidades tecnológicas de 

convergências das comunicações pelo advento da internet, que formam “uma treliça de 

processadores heterogêneos, todos eles podendo atuar como fonte e escoadouro” 

conforme Negroponte (1995, p.172).  

 

                         Cenário - 1                         Cenário – 2 

                 Relações Tradicionais                                          Migração Interorganizacional pelas Oportunidades 

Fronteiras
Fronteiras

 
Figura 1 – Evolução das Relações Interorganizacionais 
Fonte – Elaborado pelo Autor da Pesquisa 
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A figura 1 sugerida pelo autor da pesquisa ilustra as mudanças propostas para 

estas relações: 

 

Nesta trilha evolutiva, o conceito das fronteiras, outrora cercada e defendidas 

pelos verdadeiros guardiões das organizações começam a perder seu sentido e razão 

de ser, considerado por Morgan (1996, p.61) na perspectiva dos ambientes abertos 

onde se “devota muita atenção ao entendimento das tarefas [...] definido pelas 

interações diretas da organização com os clientes, os concorrentes, os fornecedores, 

sindicatos, órgãos do governo e o ambiente contextual mais amplo ou geral” e 

caracterizado por Harvey (2005, p.140) pelo “surgimento de setores de produção 

inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos 

mercado e, sobretudo de taxas intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 

financeira”. 

 

As empresas mais progressistas vêm criando alianças lastreadas em liberdade 

mútua de decidirem o que lhes é pertinente, atraente, motivador e promissor na 

participação conjunta. Nas relações de capital e trabalho, os modelos de contratação 

dos “braços e mentes das pessoas” nas modernas organizações, começam a alinhar-se 

para empreendimentos conjuntos, onde cada vez mais o profissional deverá ser 

empresário de si mesmo como intra-empreendedor cooperativo na própria organização, 

corroborando a proposição de Ianni (1999, p.126) de que “o homem, a partir de agora 

deve exercer [...] funções muito mais abstratas, muito mais intelectuais”. 

 

Do ponto de vista das organizações e sob este prisma preconizam Souto e Rego 

(2006, p.3) que “os empregados desejam ser tratados como seres únicos, estar em 

conexão com algo maior do que eles próprios, ser úteis, ser compreendidos” ajustando-

se ao contexto que se inserem experimentando o “sentido de propósito e de significado 

do trabalho” em conexão com os colegas, com a sua comunidade e consigo mesmo. 
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Portanto, nos ambientes micro ou macro organizacionais deverão ser 

estabelecidos novos modelos das relações empresas-empregados-parceiros, “tentando 

integrar a estrutura e o comportamento” como estratégias em face da pressão por 

inovações, mudanças de cenários, acirrada competitividade, agressores emergentes, 

forças econômicas e governamentais onde “as empresas trabalharão dentro e fora das 

suas fronteiras” (SOTO, 2005, p.10-11).  

 

Este quadro evolutivo e com regras dinâmicas, demanda um novo formato para a 

atuação das lideranças, que terão que trabalhar com vários tipos de relações 

colaborativas, ampliando as suas dimensões, coexistindo com novas culturas 

decorrentes das redes e integrações interorganizacionais, construindo sistemas e 

impulsionando as pessoas além fronteiras ao desenvolvimento e manutenção constante 

dos fatores e vantagens competitivas, criando valores com baixo custo, alta qualidade, 

tempos reduzidos, programas flexíveis e com disponibilidade de recursos cada vez mais 

escassa, trocando progressivamente o que era local pelo global. 

 

Nessas configurações de empresas em rede os “relacionamentos englobam o 

enfrentamento das dificuldades comuns e a busca de soluções conjuntas através das 

capacitações reunidas e daquelas originada pela sinergia coletiva” como definido por 

Verschoore e Balestrin (2006, p.1), gerará “resultados práticos e positivos como: 

aumento de produtividade, maior versatilidade, aumento do conteúdo tecnológico da 

produção, ampliação e manutenção de mercados”.(VILLELA, 2005, p.15). 

 

Por conseguinte, novas habilidades e competências não permanecerão na esfera 

interpessoal somente, passarão para a esfera intercultural. Portanto os administradores 

atuais deverão entender as diferenças tradições culturais, intelectuais, sociais se 

defrontando com uma nova dimensão e diversidade no exercício da liderança. 

 

Como as organizações se desenvolverão e comportarão dentro desta dimensão 

ampliada em muitas vezes e com novos horizontes em relação ao que se podia 

enxergar a poucos anos atrás? 
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Esta mudança de cenário também é objeto de uma mudança social decorrente 

de novos hábitos decorrentes da convergência dos meios de informação e 

comunicação, mudanças econômicas onde o capital privilegiado está migrando da era 

dos ativos produtivos para os ativos de conhecimento, cabendo a reflexão de Castells 

(1999, p. 44), onde a habilidade ou inabilidade das sociedades de dominarem a 

tecnologia traça o seu destino a ponto de poderem dizer que, “embora não determine 

sua evolução histórica e social, a tecnologia incorpora a capacidade de transformar as 

sociedades”. 

 

Os produtos vêm sendo vistos mais como “commodities” onde o valor está sendo 

agregado por todo o complexo de serviços percebidos pelos clientes e aonde o fator 

essencial para o sucesso vem sendo determinado pela atuação do material humano 

nas empresas , e cujo valor está sendo hoje atribuído aos seus conhecimentos; por isto  

“a lógica dominante é mais estritamente capitalista do que antes”, pois o trabalho de 

maior valor agregado é manipulado e “operado por ‘um’ pequeno número de cérebros 

que habita os palácios virtuais das redes globais” (CASTELLS, 1999, p.571.).  

 

Para Balestrini e Fayard (2006, p.2) o conhecimento das pessoas em uma 

organização contemporânea deve ser tratado como seu ativo fundamental pela  

respectiva “capacidade de criar continuamente novos conhecimentos ao invés de 

estocá-los como uma particular tecnologia que a empresa possui em um determinado 

tempo” a qual pode ser ultrapassada e perdendo assim a sua importância estratégica 

no negócio.  

 

Os profissionais cujo valor está sendo hoje atribuído aos seus conhecimentos 

passaram a equilibrar ou minimizar o desequilíbrio capital-trabalho e mais, à medida 

que suas metas pessoais conflitem com as da organização, passam inclusive a ser 

mais volátil em termos de sua retenção. 
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Conseqüentemente, uma mudança estratégica, já disseminada nas organizações 

mais evoluídas, coloca o setor de gestão de pessoas junto à alta direção das empresas, 

como apresentado por Marras (2000, 2002, e 2007) e Ulrich e Brockbank (2005), 

participando e atuando na formatação das estratégias e objetivos organizacionais, 

enquanto que a área operacional desta gestão de pessoas vem desenvolvendo suas 

atividades como apoio matricial no sistema organizacional, e, como tal, em muitos 

casos, podendo ser objeto de terceirização de suas atribuições, mesmo que 

parcialmente. 

 

O envolvimento com os parceiros, aliados estratégicos, fornecedores, empresas 

terceirizadas, colaboradores, consultores, distribuidores e clientes locais e globais como 

“elos que não apenas conectam as atividades de valor [...], mas também geram 

interindependência entre sua cadeia de valores” são determinantes “para se auferir 

benefícios a partir do melhor reconhecimento e da exploração dos elos” sob a 

perspectiva evolutiva das organizações no atual cenário. (PORTER,1999, p.86-87) 

 

3. A Gestão de Relações Estratégicas (GRE) Interorganizacionais 
 

A natureza de escopo da Gestão de Relações Estratégicas - GRE poderia ser 

considerada com uma expansão das atividades tradicionais da gestão de pessoas, 

visando estes novos horizontes. Citando Ulrich e Brockbank, (2005) “we believe that the 

HR challenge is great in firms with only a few HR professionals because those HR must 

be both generalisties and specialisties”8, o que tem sido necessário não só nas menores 

organizações mas na maioria das empresas. 

 

Esta referência se respalda no fato de que a posição da gestão de RH, que tinha 

um cunho operacional durante a fase industrial, atualmente , nas maiores organizações 

tem sido estendida, inclusive para uma posição de parceiro (partner) estratégico, 

atuando junto  a direção das empresas, exigindo, portanto novas competências dos 

profissionais desta área, como confirmado por Marras (2000, p. 253), pois 

                                                 
5 Nós acreditamos que o desfio do RH,é maior nas empresas com poucos profissionais de RH porque devem ser ao 
mesmo tempo generalistas e especialistas.(tradução livre) 
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“diversamente da gestão de RH tático operacional a AERH não se posiciona em linha 

no organograma da empresa, mas, sim, em staff “. 

 

Ainda nesta direção os gestores contemporâneos de RH, segundo Albuquerque 

e Bosquetti (2005, p. 9 e 11), devem “se aproximar e participar da construção do 

referencial estratégico” onde “este novo processo participativo começa a exigir da área 

uma visão e posicionamento mais estratégico” e cujos serviços “adicionam valor a uma 

empresa”. 

 

O desafio proposto, dentro de uma nova amplitude e perspectiva global será o de 

atuar como um jogador (player) participando diretamente da alta direção nas ações e 

mudanças decorrentes dos atuais desafios empresariais e mercadológicos das 

organizações.  

 

Então, qual deveria ser o perfil deste profissional ou lideranças da área de GRE? 

 

Além dos conhecimentos tradicionais para esta função como psicologia 

(indivíduo), sociologia (organização), administração de talentos e competências 

essenciais, a coexistência da sensibilidade e do empreendedorismo nas relações são 

indispensáveis tal quais os requisitos relacionados ao negócio, como planejamento 

estratégico, desenvolvimento organizacional, marketing, qualidade e principalmente 

uma visão sistêmica empresarial, com base nas proposições de (MARRAS, 2007).  

 

Este conjunto de ações suplementares às atividades estratégicas 

intraorganizacionais deverá promover o sucesso nas relações entre funcionários, 

clientes (internos e externos), fornecedores, colaboradores, e acionistas 

interconectados e interindependentes abrangendo os respectivos stakeholders, 

conforme conceituação de Freeman (1984). 
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3.1. Ambientes Interculturais Contemporâneos 
 

Para entender-se um pouco mais a importância da cultura das organizações em 

ambientes interculturais, cabe estabelecer alguns marcos teóricos e tipológicos de 

alguns autores. 

 

O pioneiro neste uso de vocabulário, como citado por Laraia (2003), foi Edward 

Tylor (1832-1917), conceituando cultura como sendo “este todo complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, lei, costumes ou qualquer outra capacidade ou 

hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” (LARAIA, 2003 apud 

CARVALHO; RONCHI, 2005, p.7). 

 

A partir deste sentido antropológico de cultura Aktouf (in CHANLAT, 2001, p.49) 

propõe que “a cultura é um conjunto complexo e multidimensional de praticamente tudo 

que constitui a vida comum entre os grupos sociais”, citando ainda as seguintes 

definições: 

 

 

 

“Cultura é um conjunto de modos de pensar, de sentir e de agir mais ou 
menos formalizada os quais tendo sido aprendidos e sendo partilhado 
por uma pluralidade de  pessoa, serve, de maneira ao mesmo tempo 
objetivo e  simbólico, para integrar pessoas em uma coletividade, 
distintas de outras” (ROCHER, 1969 apud ARKOUF in CHANLAT, 
2001,  p.50). 
 
 

ou para Linton (1945 apud ARKTOUF in CHANLAT, 2001, p.50): 

 

“Uma cultura é uma configuração de condutas aprendidas. É o 
resultado de um comportamento cujos comportamentos e 
determinantes são compartilhados  se transmitidos pelos membros de 
uma dada sociedade”. 
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ou ainda como sendo a cultura que “realmente tece laços entre homens” promovendo, 

portanto, “as idéias e padrões que eles, os homens têm em comum” proposto por 

Benedict (1969 apud ARKTOUF in CHANLAT, 2001, p.50). 

 

 Nos últimos dois séculos vários autores estudaram o conceito de cultura 

procurando separar as capacidades humanas aprendidas daquelas herdadas 

geneticamente, ressaltando a diferença dos aspectos culturais dos naturais, como 

mencionado por Carvalho e Ronchi (2005, p.7), que ainda complementam “que o fator 

que fundamentalmente diferenciam os homens dos animais é a sua cultura”. Estes 

estudos, ainda como citado por Carvalho e Ronchi (2005), foram ampliados por 

estudiosos como: “Kuper (1978), Geertz (1989), Linton (2000), Lakatos (1985), 

Hofstede (1991), Maurice Thevenet (1984), Freitas (1991)” esta última tendo analisado 

o conceito de cultura conforme as várias correntes antropológicas: cognitiva, simbólica 

e estrutural. 

 

No entanto, a abordagem de cultura nas organizações data da metade do século 

XX com Elliot Jacques que em 1952 publicou ”The changing culture of a factory”, que 

segundo esta cultura em uma planta industrial, trata-se de um hábito e rotina de uso 

costumeiro, compartilhada e transmitida pelos membros da empresa, abrangendo 

comportamentos e metodologia de processos produtivos, comportamentos pessoais e 

gerencias, formas de recompensa e punição, procedimentos de condução dos 

negócios, conhecimentos, habilidades e valores ligados à diversidade do trabalho fabril. 

 

Henry Mintzberg (1983) ressaltou as organizações ricas em valores como a 

excelência operacional em sua publicação “Power in around organization”, cujas 

diversas leituras destes conceitos foram condensadas como sendo a cultura 

organizacional.  

 

“Um complexo construído a partir de valores, crenças, pressupostos, 
sentimentos atitudes, influência dos fundadores, histórias símbolos, 
rituais, cerimônias, slogans, mitos , tabus, heróis, normas, critérios de 
ascensão de carreira, processo de comunicação e processo de 
socialização de novos membros, roupas e outros elementos particulares 
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inerentes a cada organização” definido por (CARVALHO e RONCHI 
2005, p.31). 
 
 

A teoria dos sistemas do biólogo e fisiologista Ludwig von Bertalanffy (1950) 

segundo considerações a respeito de Carvalho e Ronchi (2005), serviu como base de 

abordagem de Katz e Kahn (1976), quando consideradas as características sociais das 

organizações, onde as mesmas são delimitadas por fronteiras por meio dos quais 

interfaceiam com o ambiente externo e concomitantemente são distinguidos dos 

ambientes internos, sendo que esta separação transcende o aspecto físico passando 

ao aspecto psicológico por meios de artefatos simbólicos e padrões peculiares na 

comunicação e outras formas de comportamento nas relações. 

 

No atual contexto globalizado, onde as relações interorganizacionais são 

cunhadas pela multiplicidade de culturas organizacionais, nacionais, profissionais, 

sociais, políticas, nucleares de forma dinâmica em vários ambientes e cenários, as 

ações relacionais entre estes atores, as tomadas de decisões, e interações devem se 

transcorrer entre um contexto explorado por Srnka (2004), envolvendo valores sociais 

ligados ao sentido ético e morais destas relações. 

  

 Por outro lado, cotidianamente, os mercados crescentemente se mesclam em 

trocas com os parceiros comercias das mais diversas culturas advindas de suas 

experiências (não se refere à cultura de nacionalidade, mas aquela proveniente das 

experiências profissionais, pessoais, sociais, estilo de vida, etc.). O conhecimento e 

relacionamento que estas culturas plurais produzem podem ser expressas também com 

uma pluralidade ética, com base nas respectivas normas e valores redundando em 

divergentes julgamentos sob o ponto de vista das relações institucionais. 

 

 E quais são as dimensões relevantes da cultura neste contexto mercadológico 

contemporâneo e das atuais relações interorganizacionais? 
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 A cultura sob um prisma mercadológico pode ser apontada como conjunto de 

pressupostos comuns compartilhados pelos membros de uma comunidade 

caracterizada pelas seguintes dimensões: 

 

• Heranças sociais e tradições históricas; 

• Diversidade de aspectos e componentes; 

• Cumprimento de idéias e expectativa de comportamentos; 

• Adaptação às condições ambientais, aprendizado e comportamento; 

• Regulação da vida social humana; e 

• Reflexo de idéias, símbolos e artefatos. 

 

 A cultura possui, portanto, aspectos tangíveis (elementos físicos, roupas, 

ferramentas, pinturas, construções, etc.) e aspectos intangíveis (comportamentos, 

crenças, valores, etc.). 

 

 O ambiente de acirrada competição requer das organizações um dinamismo no 

aprendizado e adaptação de suas decorrentes transformações culturais, ou ainda como 

Morgan (1996, p.142) a “mudança organizacional eficaz implica em mudança cultural”, 

pois parte de um processo coletivo que age sobre a cultura da empresa alterando 

valores, hábitos, crenças, símbolos, linguagem, mitos e interesses comuns. 

 

Os valores são considerados os alicerces e balizadores da expressão da cultura 

e, portanto, um programa de mudança deve considerar a necessidade das pessoas 

partilharem de pressupostos comuns objetivando dentro do melhor convívio gerar os 

resultados organizacionais planejados. A associação de diferentes culturas em 

processos de mudança implica na inter-relação de estilos de administração distintos 

afetando muitas vezes de forma ambígua e dicotômica, o direcionamento do 

pensamento e comportamento dos funcionários. 

 

Dentro do escopo deste trabalho onde analisou-se ambientes multiculturais, 

Handy (1994 apud CARVALHO; RONCHI 2005, p 104) afirma que “diferentes culturas 
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[...] resultam em estilos bem diferentes de administração, estruturas, procedimentos e 

sistemas de recompensas”, pois um programa de integração intercultural que é 

efetivamente um programa de mudanças deve ressaltar a necessidade dos indivíduos 

envolvidos das organizações em questão compartilharem de princípios e pressupostos 

comuns para permitir a convivência comunitária dentro de níveis que atendam tanto as 

expectativas individuais, como a realização das metas e objetivos interorganizacionais, 

qualquer seja o arranjo empresarial considerado. 

 

Ainda conforme Morgan (1998), as organizações e suas construções sociais, 

como fenômeno cultural depende do estágio de uma sociedade, da nacionalidade, dos 

padrões de cultura e subcultura corporativas como são construídas e mantidas como 

realidade social. 

 

A partir deste ponto, analisaremos algumas diferenças transculturais relevantes 

aos arranjos empresariais atuais, estilos e filosofias organizacionais para entendermos 

como um todo o arcabouço teórico apresentado neste capítulo dentro da relevância do 

trabalho proposto da ação da GRE, além das fronteiras formais e respectivos desafios 

na criação de valor junto aos stakeholders. 

 

Morgan (1998, p.118), ressalta que “apesar de todas as sociedades modernas 

terem muito em comum, seria um erro descartar as diferenças transculturais como 

sendo de pouco significado” onde se referindo às várias correntes culturais 

internacionais de origens ocidentais e orientais complementa que “as características 

distintas de muitas sociedades organizacionais estão crucialmente ligadas a contextos 

sociais nos quais evoluíram”.  

 

Na diversidade cultural das organizações “existem freqüentemente sistemas de 

valores diferentes que competem entre si e que criam um mosaico de realidades 

organizacionais em lugar de uma cultura corporativa uniforme” complementa Morgan 

(1998, p.131), ainda no que se refere, portanto as subseqüentes camadas culturais 

adjacentes decorrentes desta interação inter ou trans  culturais em que estas divisões 
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acabam “resultando em um conjunto de subculturas profissionais que têm grande 

dificuldade de se comunicarem umas com as outras”, podendo causar um “tipo de 

guerra cultural” e sendo este um dos desafios a serem atendidos pela GRE como 

disseminadores e incentivadores da busca de uma cultura interempresarial 

convergente. 

 

Esta cultura de empresa é dependente da capacidade da liderança empresarial 

por meio dos artefatos, ritos, mitos e símbolos que interferem de forma eficaz nos 

valores e crenças inter culturais em busca da “rentabilidade monetárias crescentes” 

Morgan (1998, p.68) de forma a atender as expectativas capitalistas dos respectivos 

stakeholders. 

 

Há quem defenda, por conseguinte, a idéia “de que a cultura da empresa deva 

ser valorada e contabilmente apropriada” como Johann (2004, p.142), porém de forma 

diferente que os ativos intangíveis das organizações que hoje já estão sendo aceitos 

como contabilizáveis e muitas vezes possuindo um valor de mercado superior à própria 

empresa como, por exemplo, as marca: Coca Cola, Microsoft, Ferrari entre outras 

muitas vezes “como principal fonte de vantagem competitiva [...] e” mais difícil de ser 

alcançada pelos outros” (FLEURY; OLIVEIRA JR, 2001, p. 124). 

 

 A cultura , porém, pode de forma inversa ter um valor negativo como certas 

empresas estatais que trazem no bojo de sua imagem percepções como ineficiência, 

corrupção, estagnação, e resultados negativos.  

 

Estes aspectos são sem dúvida levados em consideração nas aquisições e 

fusões bem como joint ventures e parcerias operacionais, passíveis de redundar em 

insucesso das expectativas destes arranjos “podendo contaminar a imagem e a própria 

marca da organização”, como corroborado por (JOHANN 2004, p.143).  

 

Cabe ressaltar que “o choque das expectativas culturais causado, por exemplo, 

por fusões, aquisições, e alianças operacionais, parece ser tão agudo quanto aquele 
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causado ao se cruzar fronteiras nacionais”, como preconizado por Smith e Peterson 

(1994), quando se referem não só aos aspectos de dominação tecnológica ou 

financeira da empresa dominante, mas à “pouca consideração dada à compatibilidade a 

cultura organizacional em questão”, como discorre Johann (2004 p.185); este  evento é 

“uma verdadeira prova de fogo para a cultura corporativa”, pois similarmente a um 

casamento sujeito a conflitos e desacertos, podem ou não dar certo em função da 

liderança  e gerenciamento de um verdadeiro “choque de culturas” (loc cit. p.157). 

 

Este será, na evolução do trabalho, um dos aspectos de maior realce e 

relevância da administração desta gestão, adequada de forma estratégica destas 

relações interativas das configurações dinâmicas interempresariais contemporâneas. 

Assim, é função das lideranças das empresas (colonizada e colonizadora) ou arranjos 

colaborativos (líderes e liderados) estimularem “implementação de um aculturamento 

organizacional” coordenando “os mecanismos de revaloração cultural” (JOHANN, 2004, 

p.160). 

 

Neste ponto uma reflexão se faz necessária quando se preconiza que a área de 

gestão de pessoas é, mesmo que não formalmente, responsável pela gestão da cultura 

empresarial. No entanto, com freqüência é vista como mantenedora do estado das 

coisas, antagonicamente as propostas de mudanças inevitáveis em face da dinâmica 

das relações sócio-econômicas e mercadológicas contemporâneas e cuja interferência 

da GRE poderia ser objeto das respectivas atribuições versadas adiante. 

 

Outrossim, dentro das considerações de formas de atuação das lideranças e 

grupos-tarefa algumas considerações ainda merecem ser abordadas quanto às 

características  interculturais. 

 

Conforme apresentado por Nonaka e Takeuchi (1997, p.86) ”na organização dos 

negócios, uma ferramenta poderosa para a criação de circunstâncias nas quais os 

indivíduos possam agir de forma autônoma é a equipe auto organizada” tendo como a 

sua principal característica a interfuncionalidade e interoperabilidade, compreendendo 
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membros com diversidade funcional de distintas áreas organizacionais ou 

interorganizacionais, como por exemplo, do P&D, marketing, planejamento, RH, 

produção, qualidade, finanças, etc. 

 

Dentro da mesma sistemática Johann (2004), denominou estas equipes de: 

“matriciais”, ressaltando que deverá acolher membros que tenham contato com a 

cadeia de valor (clientes, fornecedores, distribuidores, parceiros, etc.), recomendando 

no caso de várias equipes a rotatividade da liderança ou renovação na respectiva 

composição para se valer por um lado da rica diversidade dos componentes e evitar 

vieses de comportamento. 

 

Desta maneira a ação das equipes nas integrações interculturais onde 

freqüentemente a construção e reconstrução das culturas pode ser uma tarefa árdua, 

se lançará à conquista de idealizações coletivas, através da interação, respostas únicas 

e problemas “que mais tarde serão tomados como aparatos de regras, rituais e valores” 

compartilhados, desenvolvendo o que Smith e Peterson (1994, p.115) denominam uma 

“compreensão coletiva”. 

 

Nesta forma de modelagem de administração participativa as equipes não só 

constroem e reconstroem os valores culturais como estão altamente comprometidas 

com o processo de compartilhamento da sua gestão, estabelecendo conforme Johann 

(2004, p.115), “uma cultura de alto desempenho”. Nestas equipes “a comunicação é 

envolvente, multi-direcionada e abrangente” (loc cit., p.118) onde as decisões são 

tomadas consensualmente mesmo em contraponto, havendo a descentralização 

operacional das atividades mantendo elevado o moral, a responsabilidade e o 

entusiasmo dos seus membros.  

 

A administração das culturas tanto em dimensões locais como globais, se 

reveste de uma forte vantagem competitiva na atualidade, preservando a correta 

disseminação de ativos intangíveis geradores de valor aos atores envolvidos como 

marca, imagem, conhecimentos tecnológicos, criação do conhecimento organizacional, 
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habilidades e inovações em processos operacionais e  negociais junto a fornecedores, 

aliados e clientes (intermediários e finais), maestria financeira, gestão participativa e 

integração comunitário-social. 

 

Nesta linha, o papel apresentado da Gestão das Relações Estratégicas (GRE) 

nas relações intra e interorganizacionais poderiam considerar com base em Ulrich e 

Brockbank, (2005) e adaptação do autor, alguns tópicos como propostas a serem 

alcançadas: 

 

1- O planejamento e execução das atividades com participantes internos e 

externos da organização deverão ser obtidos, a partir da determinação dos objetos 

comuns, uma visão estendida desta estrutura como se fosse uma nova organização e 

com novas fronteiras, assegurando o entendimento da diversidade cultural; 

  

2- Esta “organização” deve pactuar de valores essenciais comuns, 

suficientemente fortes, claros, e compromissados para obter-se, nos momentos difíceis, 

a resistência suficiente para a “compreensão mais ampla da natureza, importância e 

dinâmica do relacionamento entre organizações globalmente competitivas” de acordo 

com Kilimnik (in RODRIGUES org. 1999, p. 255); 

 

3- Outra premissa é o foco no objetivo, alicerçado por estimulo  das atividades 

colaborativas (ampliando à cooperação e reduzindo a competição), distribuindo e 

balanceando tarefas e monitorando resultados através de regras claras e pré-

acordadas objetivando promover e facilitar a relação de confiança e transparência 

interorganizacional; 

 

4- A comunicação tem que ser planificada com linhas e abertas, unificadas 

(mesmo idioma, mesmos meios, mesmo recursos), removendo qualquer barreira que 

não assegure e entendimento claro das mensagens; 
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5- A comunicação também obterá sua  melhor eficácia, tanto quanto cada parte 

evoluída se preocupar em entender os pontos de vista  da outra parte antes de expor os 

seus próprios pontos de vista, a lente deve ser deslocada para que cada qual possa 

sair do próprio referencial, de forma empática, abrindo assim uma infinidade de 

perspectivas inéditas e facilitando os ambientes de mudanças, através da formação das 

equipes de aliança. 

 

Estas perspectivas compartilhadas poderão, portanto, ter uma ação sinérgica, 

onde antecipadamente as diferenças serão assimiladas e os potenciais, qualificações e 

“competências essenciais”, como designado por Hamel e Prahalad (1995), serão 

potencializadas, desenvolvendo e gerando em conjunto ações convergentes, por meio 

de uma visão compartilhada “para conseguir que as pessoas que não confiam umas 

nas outras comecem a trabalhar em conjunto” desenvolvendo “uma identidade comum”, 

conforme entendimento de (SENGE , 2005, p.236). 

 

Por decorrência, a tecnologia disponível e futura, poderá permitir que estes 

líderes e gestores do GRE tenham seus pensamentos globalizados, visando o 

compartilhamento das atividades interorganizacionais com todas as partes envolvidas, 

derrubando as barreiras necessárias para competir de forma ágil e eficiente em um 

mercado global. 

 

4. A GRE e a Gestão dos Nexos Interorganizacionais 
 

Como esta ação deveria ser desenvolvida em cada elo da organização 

expandida?  

  

A seguir, serão abordadas as relações com a cadeia de valor envolvendo os 

fornecedores, concorrentes e principalmente com os clientes sob a ótica da GRE. 
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4.1. Empresas Concorrentes 
 

Nesta “era do globalismo”, conforme Ianni (1999), as ações sinérgicas das 

cooperações passam a ser uma estratégia significativa para atender na atualidade a 

velocidade requerida das inovações como uma vantagem competitiva. “As 

organizações não poderão mais repousar somente na superioridade tecnológica para 

atingir o domínio tecnológico; rápidas mudanças de tecnologia tornam obsoleto o que 

apenas ontem era considerada de vanguarda” (GOLDSMITH; WALT, in HESSELBEIN 

et al., 2000, p.169). 

 

Por conseguinte, as ações sinérgicas das cooperações interorganizacionais 

passam a ser uma estratégia significativa para atender a velocidade requerida das 

inovações e de forma competitiva. 

 

Cabe neste ponto, alguma reflexão e cons ideração sobre o termo ações 

sinérgicas adotada pelos autores acima, considerando que segundo Lins (2006) e 

Michaelis (1998), a sinergia sob o ponto de vista etimológico é proveniente do grego 

Syn o que quer dizer “junto” e Ergo significando “trabalho”, portanto: “trabalhar em 

conjunto”. O termo é usado nas ciências físicas, biológicas, na antropologia, na 

psicologia, administração e em muitos campos da ciência. 

 

Assim cooptado para a área da administração é a palavra que denomina a 

atuação conjunta envolvendo duas ou mais pessoas, grupos e equipes de trabalho, 

organizações que cooperando e contribuindo entre si buscam objetivos, metas, 

conquistas, aprimoramento e resultados mútuos, conforme as considerações de 

Cândido e Abreu (2002), Lins (2006), Pizzinatto, Stradioto e Rueda (2005), onde estas 

ações e atuações possuem o sentido de potencialização, ou seja, o resultado da ação 

sinérgica é maior do que os resultados individuais das partes envolvidas. 

 

Na atualidade é notável e crescente o estabelecimento dessas parcerias em toda 

a cadeia de valor, em especial entre empresas de alta tecnologia, onde o determinante 

passa a ser cada peculiar oportunidade na definição e evolução destas alianças, as 
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quais outrora eram inadmissíveis e inimagináveis, pois “para competir com sucesso 

pelo futuro” esta rede de aliados “precisa ser capaz de ampliar seu horizonte de 

oportunidades” como ressaltado por (HAMEL e PRAHALAD, 1995, p. 95).   

 

Nesta divergência e ambigüidade ambiental de empresas concorrentes alguns 

desafios e questionamentos emergem, e devem ser relevados a exemplo de: 

 

• Como estabelecer a relação entre as pessoas nesse quadro de certa 

forma inovadora?  

• Como conviver com culturas às vezes divergentes, adicionado ao fato de 

serem empresas concorrentes?  

• E os segredos estratégicos das organizações?  

• E as comparações das condições de trabalho, ambiente, oportunidades e 

política de remuneração e reconhecimento? 

• Como fica o clima do grupo envolvido diretamente neste empreendimento 

conjunto?  

• Quanto à lealdade, será prioritariamente voltada à empresa-mãe ou ao 

novo empreendimento compartilhado? 

 

Referindo-se às lideranças que devem comandar estas ações conjuntas Lipman-

Blumen (1999, p.230) comenta que “eles terão de criar um senso de comunidade em 

que um mosaico de membros organizacionais podem se sentir incluídos e 

impulsionados a dar suas contribuições especiais” acrescentando ainda que “as muitas 

perspectivas, línguas, conhecimento, valores de uma de uma força de trabalho 

diversificada podem ser utilizada em benefício da organização”, em especial as novas 

estruturas e organizações fruto de alianças empresariais e cujo “desafio não é de 

restaurar as antigas organizações às suas formas e glorias passadas, mas redesenhá-

las para que possam confrontar um futuro conhecido” (loc cit., p.231). 

 

Segundo Schein (1996, p. 85) “Os líderes agora precisam pensar como agentes 

de mudança, (...) não é somente como adquirir novos conceitos e habilidades, mas 
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como desaprender o que não é mais útil à organização”, quadro este aplicável no 

modelo destas parcerias empresariais. 

 

O arranjo organizacional denominado por Morgan (1996, p.71), como “virtual” ou 

em “rede” a “adhocracia caracteriza organizações que são temporárias por natureza” 

contemplando, “equipes de projeto formadas para realizar uma determinada tarefa, que 

desaparecem quando a tarefa termina e seus membros se reagrupam em outras 

equipes devotadas a outros projetos”. 

 

Este sistema de integração também denominado de “virtual” por Hamel e 

Prahalad (1995, p.224) define que: 

 Nesses relacionamentos, pode-se observar com freqüência a 
interindependência sem propriedade ou controle legal. A capacidade de 
qualquer empresa de motivar direcionar e  gerenciar a coalizão não 
resulta do controle legal e da dependência unilateral, mas sim de 
habilidades políticas, posse de competências essenciais, uma visão 
articulada e inspiradora de futuro e uma história que registre o contínuo 
cumprimento de  compromissos assumidos com parceiros. 

 

No início dos anos 80, Steve Jobs, co-fundador da Apple Computer, decidiu pelo 

lançamento uma plataforma operacional difícil de ser copiada, permitindo conexão 

somente com computadores Apple e que após grande prejuízo, cedeu à realização um 

acordo cooperativo com a IBM, então o seu maior concorrente, criando o Power Mac e 

o Power PC, compatíveis entre si e mantendo as especificidades de cada fabricante. No 

Brasil, na mesma época, tivemos um exemplo bastante divulgado de uma parceria entre 

dois concorrentes notáveis no ramo automotivo, que foi a criação da Autolatina, em 

uma operação conjunta gerando uma nova empresa administrada pela Volkswagen e 

Ford do Brasil.  

 

O objetivo era predominantemente a redução de custos e sinergia tecnológica, 

usando o melhor de cada parte criando de forma cooperativa, soluções inovadoras de 

motores, chassis, câmbio e outras partes de uso comum a ser implementados nos 

modelos de veículos “concorrentes” de cada fabricante. Este esforço envolveu 

fortemente o uso de tecnologia de informação e comunicação, aonde os colaboradores 
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de ambas as empresas de várias partes do mundo participaram de forma integrada em 

todas as fases do projeto.  

 

Outro exemplo local mais recente foi o da aliança entre companhias aéreas 

buscando a otimização dos vôos, como ocorreu há alguns anos no Brasil, mesmo que 

temporária, entre as empresas aéreas TAM e Varig. 

 

Estes são contundentes exemplos de concorrentes até então declarados como 

“inimigos” e que se transformaram em grandes colaboradores desenvolvendo assim 

uma aliança estratégica. O termo adequado nestes casos de “alianças remete a acordo 

de duas ou mais organizações independentes para a consecução de um objetivo 

comum” e “estratégica leva a entender que esta formação de aliança trará benefícios de 

longo prazo relacionados com a competitividade das organizações envo lvidas” 

(BARCELLOS; MEDEIROS, 2005, p.2). 

 

Ainda como conceito de alianças nas organizações Wilk e Fensterseifer (2005, 

p.2), citam-na como “um arranjo voluntário entre firmas em busca de objetivo comuns ” 

incluindo o compartilhamento ou parceria visando novas tecnologias, produtos ou 

processos, são levadas a desenvolver novas configurações organizacionais, 

abrangendo funções situadas fora de seus limites tradicionais, estabelecendo não 

simplesmente alianças estratégicas bilaterais, mas alianças multilaterais como redes 

estratégicas para sustentar a produtividade e vantagem competitiva. 

 

A Figura 2 a seguir apresenta uma referência de tipologia de alianças 

estratégicas.  

 

Ainda como estratégia no detalhado trabalho de Nicolau (2001, p. 8 e 13) 

referente a es te conceito é concebido “como um meio de configurar uma relação futura 

entre a empresa e o meio envolvente, isto é, planos capazes de antecipar a mudanças 
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de modo a fazer face ao meio envolvente” e  proposto por Ramachandran (2004, p.5) 

como “ an exercice in imagining and then folding the future in”.9 

 

Aliança Estratégica

Contratos Unilaterais

Participação Acionária
Minoritária

Joint-Ventures

Contratos Bilaterais

P&D Conjunto

Marketing e Pro-
moção conjuntos

Produção conjunta

Parcerias com
fornecedores

Contratos de P&D

Acordos de 
Distribuição

Licenças

 

Figura 2 – Tipos de Alianças Estratégicas 
Fonte - Conforme apresentado por Kotzle (2002, p.90). 
 
 

Assim, as alianças em questão podem ser realizadas com duração de curto 

prazo e “são melhor (sic) utilizadas como ferramentas seletivas às quais se recorre com 

bases temporárias” Porter, (1999, p.207), por projeto, por oportunidade e conveniência 

momentânea de forma contingencial, como por exemplo, nos consórcios de empresas. 

Por outro lado, “a par do caráter único das culturas e costumes individuais” (LUZ in 

RODRIGUES org., 1999, p.247), se estabelecer relacionamentos também de longo 

prazo, como nas joint ventures, onde as culturas de cada organização deverão ser 

permeáveis para se estabelecer uma nova conexão impar e duradoura. 

 

                                                 
9 “... um exercício da imaginação entrelaçando o futuro a esta” – tradução livre. 



 

 

61 

Assim, os executivos lidando com estas conexões empresariais, devem 

considerar a seriedade da gestão destas relações estratégicas, pois “cada estágio de 

uma cadeia [...] deve ser estrategicamente sólido para assegurar a saúde do 

empreendimento” Porter, (1991, p.298), aproximando e integrando partes de uma 

organização a partes de outras, que ainda poderão ser desmontadas ao final da tarefa 

e, em seguida até serem alguns elementos, partes ou setores inteiros reaproveitados 

em cada empresa original, evoluindo se necessário a novas construções e 

reconstruções estruturais de forma ágil e maleável às exigências do mercado. 

 

  “A questão não é evitar a competição, mas fomentá-la, combinando-a com outras 

estratégias” conclui ainda (LIPMAN-BLUMEN 1999, p.233). 

 

4.2. Empresas Fornecedoras  
 

As parcerias não se estabelecem como um “passe de mágica”, normalmente há 

todo um processo prévio de conhecimento recíproco e construção de relação de 

confiança, gerando valor a parceria, através da priorização das competências de cada 

parceiro onde os “[...] valores compartilhados devem ser entendidos como os geradores 

de impulsos do comportamento e atitude dos membros da organização” (MARRAS, 

2000, p.193). 

 

Com base nestas considerações alguns passos deveriam ser seguidos junto aos 

fornecedores, sob a ótica apresentada da GRE, com base em (ULRICH e 

BROCKBANK, 2005). 

 

1- Conhecimento prévio do negócio de cada fornecedor (negócio, missão, 

valores essenciais, propósitos, posicionamento, estrutura organizacional e 

fundamentalmente a política de gestão de pessoas); 

 

2- Definição dos propósitos e metas da aliança de antemão de forma clara e 

objetiva; 
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3- Definição das responsabilidades intrínsecas a cada parte; 

 

4- Conhecimento dos procedimentos e padrões na execução das atribuições dos 

parceiros; 

 

5- Estabelecimento conjunto das crenças e diretrizes fundamentais aderentes às 

partes; e 

 

6- Criação e manutenção de um canal aberto com representantes das partes 

para o acompanhamento e avaliação integrados objetivos. 

 

Considerando que incentivar, dentro de uma organização, os funcionários 

abraçarem uma idéia, uma estratégia empresarial, muitas vezes são tarefas hercúleas, 

mas determinante sob o aspecto estratégico de qualquer organização. O caso em 

questão, no entanto, é de se conquistar esta situação fora das fronteiras da empresa 

envolvendo, nesta etapa, os fornecedores e aliados estratégicos. 

 

O desenvolvimento das parcerias se dá a partir de pequenas construções, que 

deverão crescer a partir de constantes negociações, acertos e desacertos decorrentes 

dos ajustes das diferenças culturais das lideranças e das pessoas envolvidas, cabendo 

a GRE o papel de agente facilitador para o fortalecimento desta relação de respeito e 

mobilização das pessoas em favor das metas e objetivo traçados. 

 

4.3. Empresas Terceirizadas (outsourcing) 
 

Como decorrência da acirrada competição mercadológica, gerando pressão 

sobre os custos há cerca de três décadas as empresas vêm, reduzindo seu custo fixo 

não só contratando, em uma primeira fase, externamente serviços não essenciais ao 

cerne do negócio (transporte do pessoal, segurança, refeitório, almoxarifado, limpeza). 

 

E, em um segundo momento incentivando funcionários de setores produtivos 

(esta visão também sofreu muitas variações quanto à extensão e conceituação) a se 
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desligarem da empresa, criarem seu próprio negócio (spin off), denominada por 

Mintzberg , Ahlstrand e Lampel (2000, p.188) “terceirização estratégica”, sendo 

“atualmente uma forma muito utilizada de acordo cooperativo”, cujo ponto de partida 

para a viabilização deste novo empreendimento seria a garantia por um período mínimo 

acordado, de atender a organização-mãe com os recursos e atribuições originais, 

porém passando agora a representar a esta um custo variável mediante demanda. 

 

Por outro lado, “a terceirização não precisa necessariamente resultar em 

‘esvaziamento’” segundo Hamel e Prahalad (1995, p. 254-255), pois “ao decidir 

terceirizar seus componentes críticos, uma empresa deve considerar cuidadosamente 

as implicações competitivas em longo prazo“, e não menos importante 

estrategicamente, “da natureza da dependência resultante diferenciando ainda um 

negócio que precisa de um desinvestimento, das competências que devem ser 

mantidas”. 

 

“Prova disto, são as muitas empresas novas existentes nas industrias 

emergentes contemporâneas, como de computadores pessoais, o aquecimento solar, e 

os que caracterizam o início da industria” referindo-se Porter (1991, p.209) às recém 

formadas companhias, na fase emergente da indústria (como setor de negócios), 

“criadas por pessoas que deixaram suas empresas para criarem suas próprias”, 

complementa. 

Ainda quanto a precisa aplicação da terceirização Friedman (2005, p.333) 

corrobora e complementa que: 

 

 

Às melhores companhias terceirizam para vencer e não para encolher-
se. Terceirizam para inovar com maior rapidez e a custos mais baixos a 
fim de crescer ganhar fatias de mercado e contratar mais funcionários 
de diferentes especialidades e não para economizar despedindo 
funcionários (FRIEDMAN, 2005, p. 333). 
 
  

Nesta nova parceria, muitas mudanças surgem nas relações de capital-trabalho 

bem como nas relações entre estas alianças ressaltando ainda que “nem todos os 
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parceiros terão o mesmo compromisso com a criação do futuro” esperado pela empresa 

ou organização-mãe ou ainda “empresa nodal” (grifo nosso) como denominado por 

Hamel e Prahalad (1995, p.223) e expressão e conceito amplamente usado ao longo 

deste trabalho de pesquisa.  

 

Os funcionários terceirizados, por exemplo, que vêm de uma determinada cultura 

da empresa-mãe passam a serem empresários ou então funcionários de uma nova 

organização, sentindo em um primeiro momento o peso da cultura organizacional, de 

anos de relacionamentos, valores, hábitos e comportamentos em contraponto à 

redefinição da missão, estra tégias, objetivos e metas da empresa que nasce. 

 

A nova visão de futuro “precisa reconhecer sua definição de mercado, 

redesenhar as fronteiras, redefinir suas proposições de valor e repensar suas premissas 

fundamentais de como competir” questionando em relação ao vínculo anterior com o 

negócio da empresa-mãe: “Qual parte de nosso passado podemos usar como ‘pivô’ 

para chegar ao futuro e que parte de nosso passado representa um ‘excesso de 

bagagem’?” (HAMEL, PRAHALAD, 1995, p.71-72). 

 

Afinal novos produtos e serviços poderão ser criados com tecnologia e processos 

não dominados pelo terceirizado cabendo a este realizar investimentos em treinamento 

e até ativos sob pena de estar fora destes desafios. 

 

A gigante AT&T, operadora americana do seguimento de Telecomunicações, nos 

anos 90 estimulou muitas de suas unidades de negócios menos lucrativas ou áreas que 

estavam fora de sua competência central a tornarem-se empresas autônomas. No 

Brasil, neste mesmo setor, empresas como Ericsson, Siemens, Nec, as principais 

operadoras de telefonia, entre outras, estimularam o spin off de suas operações 

gerando novas empresas parceiras advindas de suas atividades internas e verticais. 

 

O sucesso desta empreitada, quase sem volta, (existiram casos do retorno com 

altíssimos custos para as partes, decorrentes do insucesso e até fechamento da 
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terceirizada) deve ocorrer de forma transparente e pouco percebida pelo mercado, e 

para tal a GRE, à parte dos aspectos técnicos, operacionais, legais, administrativos, 

pretenderia coordenar a ação entre as pessoas então envolvidas, enfatizando os 

seguintes tópicos: 

 

1- Observar e apoiar a manutenção da motivação das pessoas; 

 

2- Apoiar o desenvolvimento das competências da nova ordem, coordenadas 

com as necessidades da organização – mãe; 

 

3- Facilitar a integração das “novas” partes para se manter um clima de respeito 

e confiança; 

 

4- Transcender aos terceirizados as estratégias a serem disseminadas na 

organização-mãe de forma compromissada como se lá ainda permanecessem; 

 

5- Engajar os novos empresários, com as lideranças da empresa-mãe em uma 

relação cliente -fornecedor com vistas à conquista dos objetivos comuns; 

 

6- Facilitar as ações estratégicas de mercado, coordenando seus esforços no 

sentido de promover novos horizontes à empresa terceirizada (afinal ela precisa “vigor” 

como organização para gradualmente reduzindo sua dependência da empresa-mãe); 

 

7- Facilitar também, uma ação invertida visando encontrar na emprese-mãe 

outras áreas que pudessem ampliar seu escopo, desenvolvendo novamente todas as 

etapas citadas para eventuais novas etapas de terceirização. 

 

Esta ação estratégica deveria ser acompanhada dentro da proposta da GRE, 

desde o nascedouro do programa, planejando o engajamento e a conceituação, bem 

como agindo como facilitador de recursos e meios envolvendo as pessoas, tanto para a 
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criação do novo empreendimento como, fundamentalmente, na transição dos 

funcionários aderentes a este desafio. 

 
 
4.4. Colaboradores, Consultores e Prestadores de Serviços 

 
 
Toda e qualquer operação interorganizacional gera reações por parte das 

pessoas envolvidas e da organização, pois não deixa de ser um constante encontro de 

culturas, crenças e valores individuais e empresariais. 

 

A GRE também deveria estar envolvida no estabelecimento das diretrizes do 

ambiente organizacional que permearão estes contratos de serviços, de forma a não 

permitir que as ações destas prestadoras venham a interferir, alterar, desorientar ou 

agredir através da pluralidade cultural, a ordem estabelecida nas relações inter 

pessoais na organização. 

 

Fala-se no caso dos serviços de assessoria jurídica externa, relação com o 

sistema financeiro (bancos, financeiras, investidores), empresas de operação logística, 

assessorias comerciais, imobiliárias, governamentais, assessorias de empresas, 

assessorias de propaganda e publicidade e serviços não essenciais terceirizados, 

especialistas e consultorias diversas. 

 

Embora nem todas estas relações sejam de cunho totalmente estratégico, é 

absolutamente adequado, que todas tenham o claro entendimento do negócio da 

organização, sua base cultural, crenças, valores difundidos e desejavelmente presentes 

nas pessoas da Organização, focando a aplicação destes valores na condução dos 

negócios a serem percebidos por “todos os sentidos” dos clientes, os quais serão objeto 

de fundamental tópico de atuação da GRE relativo aos clientes finais e intermediários 

(canais de distribuição). 
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4.5. Organizações Reguladoras/Normativas, Associações de Classe e Sindicatos 
 

Da mesma forma a GRE deveria seguir os padrões usuais de uma administração 

estratégica da gestão de pessoas que “não se propõe, no entanto uma atividade de 

policiamento, mas uma atitude de visão crítica da realidade objetiva” Bergamini, C. W., 

(1982, p.175) qual seja, manter com as áreas de interface, uma linha de conduta 

coerente com a atuação como organização expandida. 

 

Para tal deveria ter uma participação efetiva nesta interação, à medida que as 

ações deverão ser propostas, desenvolvidas e implementadas, incluindo os interesses 

comuns já compromissados com os fornecedores, parceiros e clientes. 

 

Se necessário deveriam ser consultados também como parte integrante do 

processo de posicionamento e decisões as associações de classe, órgãos normativos e 

governamentais. Entretanto, uma especial atenção deve ser dada a relação com os 

Sindicatos das categorias dos empregados, pois estes podem interferir sobremaneira 

na cadeia de valor. Por quê? 

 

Os mesmos atuam diretamente junto aos interesses profissionais das pessoas, 

dos funcionários, dos líderes, e podem ser visto em momentos, tanto como elemento de 

pressão antagônica aos objetivos organizacionais, como parceiros no desenvolvimento 

da evolução das condições dos empregados com a decorrente melhoria competitiva  

empresarial, em especial dentro no quadro globalizado. 

 

Não cabe a este trabalho propor formas, métodos de atuação e interação junto 

aos sindicatos, no entanto, uma postura de aliança na preservação da empregabilidade 

poderia ser estimulada pela GRE.  

 

A título de ilustração, na segunda metade do século passado até os anos 80, no 

Brasil, a formação dos fortes sindicatos nas bases industriais, em um momento de 

reconstrução da democracia foi vital, porque se vivia em um sistema econômico 

fechado, com proteção de mercado, privilegiando algumas corporações locais, onde o 
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governo determinava níveis de preço, níveis de reajustes, níveis de inflação e tinha toda 

a força no poder de barganha governo – capital – trabalho, sendo este último elo o mais 

tênue. 

 

Este quadro foi favorável para o crescimento da atuação dos sindicatos fortes 

(ex. Metalúrgicos), gerando uma nova relação de força no elo pertinente aos 

empregados. 

 

Nos anos 90, com a abertura de nossa fronteiras, com queda do protecionismo, 

com a redução vertiginosa da inflação, com a ampliação e acesso das pessoas aos 

meios globais (não mais só locais) de informações, mudou muito a perspectiva de 

atuação dos sindicatos, atenuando sua participação como braço forte reinvidicatório e 

protecionista a partir drástica redução das pressões econômicas e sociais do ambiente 

de outrora. 

 

E agora? O sindicato moderno vem necessariamente revendo seus papeis, e a 

GRE poderia estimular troca de postura antes do enfrentamento antagônico para a de 

parceria no âmbito da empresa e postura antes protecionista para a de facilitadora no 

âmbito dos funcionários. 

 

Os sindicatos devem ser estimulados a conhecer os objetivos empresariais 

também, entendendo os aspectos estratégicos da organização, do setor, atuando como 

“empresa aliada”, promovendo e facilitando junto aos funcionários atividades, cursos, 

ações de ordem normativas, no sentido de proporcionar-lhes meios de acesso à 

melhoria de sua formação (ex. programas globais de qualidade adequados a cada 

setor).  

 

Esta iniciativa poderia considerar a  integração inclusive de outros sindicatos 

locais e externos e consolidando que o conceito de que o lucro das empresas é o 

recurso disponível para proporcionar as melhorias competitivas, a manutenção dos 

empregos, o crescimento profissional das pessoas, a melhoria do ambiente 
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empresarial, a integração com a comunidade e o atendimento das expectativas do 

mercado em um processo sinergicamente realimentado. 

 

Esta deverá ser a expectativa de posicionamento e relacionamento com um 

sindicato de visão moderna, afinal os vínculos hoje em especial nas organizações 

globais, como por exemplo, a Microsoft, estimula os considerados “funcionários do 

conhecimento”, a investirem na própria empresa , através de uma política atrativa de 

compra de suas próprias ações, política de “stock options”, participação nos resultados 

de projetos e pesquisas, de forma a estimular uma postura empresarial divergentes da 

relação convencional capital-trabalho estabelecendo uma nova relação de poder direto 

entre as partes reduzindo sobremaneira as ações intervencionistas do sindicato. 

 

A Siemens, uma empresa com 150.000 funcionários, tem em sua estrutura a 

figura do “mentor” que acompanha desenvolve, estimula, promove em conjunto com a 

área de gestão de pessoas, a carreira de seus talentos, devendo neste caso incluir no 

seu escopo não só as atividades e expectativas profissionais, mas também as 

necessidades e expectativas individuais criando um novo patamar de vínculo, tendo 

como subproduto da ação estratégica de investir cada vez mais nos empregados 

reduzindo, conseqüentemente, a ação e interferência do sindicato.  

 

Mais uma vez a ação paternalista da concepção do sindicato de outrora, perde 

muito de seu efeito nesse tipo de organização podendo, portanto a parceria sindicato-

empresa-funcionário-sindicato vir a ser uma relação estratégica de evolução 

interelacional destes atores no século XXI. 

 

4.6. Empresas Clientes Finais e Intermediários (canais de distribuição) 
  

“O valor deve ser sempre definido mais por quem recebe do que por quem dá” 

(HESSELBEIN et al., 2000, p.11). O objetivo final das organizações é atender, 

satisfazer, gerar valor aos seus clientes; portanto, a contratação e desenvolvimento dos 

profissionais devem ser baseados no que eles poderão fazer para adicionar valor aos 

clientes. 
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Segundo Nonohay e Boaro (2005, p.1) o termo “entregar valor ao cliente” deve 

ser fruto de uma ação estratégica de “ compreender como o cliente forma as suas 

percepções que o leva a fazer escolhas e que são de suma importância” na criação do 

valor agregado, ou adicionado nos produtos ou serviços fruto da avaliação do 

consumidor sobre a relação entre os benefícios do é ou seria recebido e o que é ou 

seria dado em troca, como quantidade monetária despendida, tempo e esforço para se 

obter estes produtos ou serviços. 

 

Portanto, nas empresas a seleção e contratação dos profissionais além de seus 

respectivos desenvolvimentos devem ser baseadas no que eles poderão fazer para  

adicionar valor aos clientes. 

 

Neste sentido existem vários casos relevantes, onde a integração conjunta 

empresa-cliente define as competências dos profissionais responsáveis pelas interfaces 

com estes clientes, sendo estes convidados a participar da filtragem dos candidatos 

potenciais.  

 

Desta forma, com este enfoque mercadológico na gestão das relações de valor 

adicionado aos clientes, alguns hospitais convidam médicos investidores e demais 

colaboradores para entrevistar candidatos ao cargo de administrador hospitalar. Alguns 

restaurantes promovem prévia degustação com clientes tradicionais para a contratação 

de um novo “chef” da cozinha, pais ajudam o Conselho Diretivo das Escolas a 

selecionar um novo Diretor, estes são alguns exemplos entre vários, de que esta ação 

não deve ser considerada como uma ingerência por parte do cliente, mas, sim, a 

oportunidade de compartilhar a responsabilidade de cuidar das conjuntamente de suas 

necessidades, numa ação de recíproco compromisso estreitando assim o vínculo 

empresa-cliente. 

 

Este envolvimento gera uma integração das pessoas do ambiente empresa-

cliente, em uma oportunidade impar de se disseminar a imagem e marca da empresa 
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junto ao consumidor, consolidando esta relação direta, e de outro lado permite de forma 

objetiva clara e eficiente o entendimento  das expectativas, necessidades e desejos do 

consumidor.  

 

O compartilhamento destas ações, além das divisórias formais da organização, 

expandindo os seus horizontes, em um novo ambiente  macro, onde as partes poderão 

trocar o que têm de melhor em suas competências, gerando um precioso canal de 

informações e troca de conhecimentos proporcionando o melhor entendimento das 

partes, bem como estabelecendo uma relação de confiança na parceria. 

 

Em contraponto à muitos dirigentes de organizações de renome que cresceram e 

prosperaram concentrando suas ações à luz das necessidades da própria empresa “os 

lideres do futuro não podem permitir o isolamento. Não é apenas uma opção em um 

universo [...] sem fronteiras orientadas pela ‘força do cliente’ [...] as pessoas podem 

cada vez mais evitar monopólios locais e visitar o mundo em busca de novos produtos e 

serviços” conforme ponderou Kanter (in HESSELBEIN; GOLDSMITH; BECKHARD, 

1996, p.107). 

 

A Powersoft, uma importante empresa americana da área de desenvolvimento 

de software, bem como a empresa brasileira Network1 grande integrador de TI e 

distribuidor dos mais renomados produtos de redes de dados, possuem uma diretoria 

exclusiva para gerenciar os relacionamento com as alianças e canais que passam atuar 

como uma extensão destas empresas junto ao consumidor final. 

 

A GRE, em conjunto com as áreas de marketing e vendas, poderia criar planejar, 

desenvolver e implementar as ferramentas e oportunidades para construir este nexo co-

participativo organização-pessoal-cliente, com objetivo nos resultados positivos para a 

empresa, funcionários, acionistas e de seus pares nos clientes e consumidores finais. 
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5. Ativos Intangíveis e a Geração de Valor nas Organizações 
 

A realidade pós-moderna privilegia o conhecimento, a informação, a imagem e 

força da marca (brand), as competências organizacionais geradoras de valor como 

verdadeiros ativos que diferentemente do período industrial do século passado não são 

os bens de consumo e produção, mas com base no conhecimento, habilidades e 

tecnologia os bens intangíveis privilegiam cada vez mais o poder intelectual das 

pessoas sobrepujando de certa forma os recursos tangíveis na “geração de soluções 

para atender os desejos e as necessidades humanas” complementa Catropa (in 

CAVALCANTI org., 2001, p.74-75). 

 

O termo valor é empregado em vários contextos havendo uma necessidade de 

conceituar as diferenças entre valor do cliente, valor para o cliente e valores do cliente, 

Na análise de Nonohay e Boaro (2005), o valor do cliente tem sua ótica do lado da 

empresa, ou seja, o total de consumo deste em um determinado período. 

 

O valor para o cliente é “o valor percebido pela visão do cliente em relação a um 

determinado produto ou serviço, ao passo que os valores do cliente são furto de suas 

crenças pessoais e que norteiam o seu comportamento”. 

 

O consumidor avalia o que é recebido por meio da percepção de um conjunto de 

atributos intrínsecos e extrínsecos, como quantidade, qualidade, imagem, marca, 

status, e outras conveniências às vezes com elevado nível de abstração e que 

constituem os benefícios de valor, que objetivam a geração de satisfação dos clientes 

(loc cit.). 

 

Muitos destes valores percebidos se constituem ou podem ser decorrências dos 

chamados ativos intangíveis das empresas, de seus produtos ou serviços, como o valor 

simbólico de uma marca, imagem, tecnologia fornecida, serviços complementares 

ofertados como instalação, prazos de garantia, adequação de uso, atendimento na 

venda e pós-venda entre outros exemplos. 
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Estes ativos intangíveis, segundo Schmidt e Santos (2003, p.1 e 2), resultam do 

aumento, com ênfase na sociedade capitalista, da “ materialidade de seus valores na 

composição do patrimônio das entidades”, passando a serem considerados como “um 

ativo não monetário identificável sem substância física utilizado na produção de 

mercadorias ou serviços”. Muitos destes ativos podem ser va lorados e contabilizados 

no patrimônio das empresas. 

 

Por outro lado, existem alguns destes ativos que são de difícil ou impossível 

valoração em caráter financeiro, como o capital intelectual das organizações decorrente 

do conhecimento e habilidades das pessoas nas empresas onde na visão empresarial 

atual os funcionários passam a ser o ativo mais importante de uma organização, 

seguido de seu know how (como tecnologia, processos, informações, sistemas, marca) 

e dos seus clientes atuais e potenciais, como apresentado por Drucker (2002), Stewart 

(1998) e Sveiby, (1997), o elemento humano passa a ser fundamental como capital 

intelectual da empresa pós-moderna , alcunhado por este último como os trabalhadores 

do conhecimento. 

 

O entendimento das diferenças entre de conhecimento e informação na visão de 

Nonaka e Takeuc hi ”(1997, p.63 -103) “o conhecimento diz respeito às crenças e 

compromissos” que nas organizações é considerado como “uma crença justificada” 

sempre relacionada “a uma ação [...] dizendo “respeito ao significado [...] específico ao 

contexto e relacional” ao passo que “a informação é um meio material para extrair e 

construir o conhecimento. 

 

Ainda sobre conceitos correlatos a tecnologia e know how referem-se a 

instrumentalização e materialização por meio de produtos, processo e serviços do 

conhecimento focando a competitividade e inovação nas empresas, que Nelson e 

Winter (1982, p. 14-18), definem como “uma ‘mutação’ inerentemente imprevisível das 

rotinas” consideradas como “a forma de padrões de comportamento regulares” 

depositárias do conhecimento. 
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Como elemento fundamental na luta pela sobrevivência nos negócios o 

conhecimento técnico-científico e a inovação como o próprio saber como ativo pessoal 

e empresarial “passa a ser uma mercadoria-chave a ser produzida e vendida a quem 

pagar mais, sob as condições que são elas mesmas cada vez mais organizadas em 

bases competitivas” (HARVEY, 2005, p.151). 

 

Assim sendo, no atual quadro competitivo mercadológico em face da importância 

destes recursos intangíveis ou “ativos invisíveis” como fator de vantagem distintiva, a 

administração estratégica contemporânea vem desenvolvendo uma “visão de empresa 

baseada no conhecimento” conforme apresentado por Oliveira Jr. (in CAVALCANTI 

org., 2001, p.216-217). 

 

A tipologia proposta por Kaplan e Norton (2004, p.13), para os ativos intangíveis 

é apresentada em três categorias: o capital humano, o capital da info rmação e o capital 

organizacional. A primeira refere-se ao conhecimento e habilidades dos colaboradores, 

a segunda a infra-estrutura de TI como banco de dados, como o SIG (sistema de 

informação gerencial); e a terceira abrange a cultura, liderança, alinhamento dos 

funcionários com as estratégias, trabalho compartilhado e a GC (gestão do 

conhecimento). 

 

Apesar da dificuldade em se valorar e até contabilizar estes ativos intangíveis 

como apresentado na obra de Mayo (2003), constata-se um número expressivo de 

empresas onde o respectivo valor de mercado ultrapassa várias vezes o valor contábil, 

conforme alguns exemplos de empresas como as empresas e respectivas marcas 

Microsoft, Merck, Oracle, Novell, Home Depot , Ghenentech , Rubbermaid e a Cicsco 

nesta última, chegando esta relação de valor a mais de onze vezes  apresentado por 

Hamel e Prahalad (1995, p.281). 

 

Uma marca que pode ser de um produto, processo, serviço de cunho comercial 

(fantasia) ou de uma empresa “é um sinal distintivo, visualmente perceptível e claro” 

devendo-se enquadrar a “legislação de cada país para efetuar o seu registro no 
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segmento de mercado para o qual a mesma se destine, com exceção da marca de alto 

renome” como acima, “cuja proteção transcende o segmento de mercado original” 

(CINTRA; MOURÃO, 2005, p.330). 

 

Estes autores ainda complementam que esta realidade levou muitas empresas a 

se preocuparem e “igualarem inovação e conhecimento a risco” propondo que a direção 

da empresa deva estrategicamente “acelerar a aquisição de conhecimento sobre o 

mercado e o setor de forma a não expor a empresa a mercados intangíveis e riscos 

competitivos” comprometendo-se com uma espécie de “investimento intelectual [...] em 

um determinado ponto de vista sobre o futuro” (CINTRA; MOURÃO, 2005, p.330-331). 

 

Referindo ao denominado capital intelectual das empresas como ativo intangível  

Da Silva, Gomes e Belich (2006) definem que: “Intellectual Capital is, in fact, a term 

used to describe organizations of knowledge which use their intangible assets as 

resources to secure competitive advantages”7. 

 

Este valor, conforme apresentado por Salazar in Cavacanti (org., 2001, p.136), é 

obtido pela interseção dos conjuntos destas “competências diferenciais do vendedor” e 

o “sistema de valor do comprador” em relação aos produtos ou serviços ofertados. 

 

O potencial da rentabilidade destas transações se dá por meio de sua 

diferenciação em relação aos competidores como sendo um atributo de um sistema 

capaz de criar valor de forma única, para os clientes a qual será difícil de ser copiada 

por outros”, complementa Salazar (loc cit., p.136). 

 

Por outro lado, qualquer negligência da empresa quanto à sub utilização e 

subotimização em uma organização “dissipa o valor agregado apropriável em vez de 

passá-los aos proprietários, ou até mesmo o reduz ao longo do tempo” na abordagem 

de (GHEMAWAT, 2000, p.107). 

                                                 
7 Capital intelectual é de fato o termo usado para descrever as organizações do conhecimento qual utiliza  
   seus ativos intangíveis como recursos para assegurar vantagens competitivas – tradução do autor 
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A denominação de capital intelectual é utilizada para descrever organizações que 

se valem de tecnologia, processos produtivos, produtos e serviços de sua propriedade 

intelectual10, o conhecimento do mercado como seus bens intangíveis. Ressalta-se que 

de acordo com Stewart (1998), os conceitos de capital intelectual e de ativos intangíveis 

de certa forma se confundem. 

 

Apesar da dificuldade em se valorar e até contabilizar estes ativos intangíveis 

constata-se um número expressivo de empresas onde o respectivo valor de mercado 

por força do conhecimento, know how, imagem e marca ultrapassa várias vezes o valor 

contábil.  

 

A seguir exemplifica-se, no Quadro 2,  alguns destes denominados ativos 

intangíveis e as empresas correlacionadas que são decorrentes de sua história, 

tradição, conhecimentos acumulados e principalmente das suas competências 

diferenciadoras, com base na abordagem de Ulrich e Brockbank (2005), e 

complementos do autor. 

 

Estas vantagens competitivas então decorrentes das competências, habilidades, 

conhecimentos, tecnologia, know how e de inerente intangibilidade, podem e devem 

gerar uma tangibilidade nas transações com o mercado, por meio da geração de valor a 

ser entregue pelas empresas e percebidas pelos clientes. A seguir será descrita a 

maneira como a GRE poderá colaborar na otimização desta percepção. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Propriedade intelectual  se refere ao mecanismo legal de proteção dos bens da empresa, como patentes, 
direitos autorais,logos, marcas, e segredos de comerciais visando sua competitividade.(Loc.cit.) 
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Quadro 2 – Relação de Ativos Intangíveis Relacionados às Competências Diferenciadoras  

Talento  Atração, motivação, comprometimento e 

retenção  de pessoas 

      Microsoft / Hitachi 

Flexibilidade  Agindo, mudando e atendendo rapidamente       Dell / Samsung 

Desempenho  Altos resultados para os acionistas e 

investidores 

      Continental /    

      Honeywell 

Colaboração  Trabalhando globalmente com eficiência       Ericsson/   

      Time Warner 

Liderança  Desenvolvimento de liderança, entregando o 

valor certo no tempo certo – Liderança de marca 

      General Eletric/   

      Hewlet Packard 

Inovação  Criando serviços, produtos e processos como   

 inovadores de conteúdo 

      3 M / Intel 

Eficiência  Gerenciamento de custos de Operação       SKF / WalMart/   

      Ibis 

Clientes das 

classes C,D,E

 Eficiência em gestão de créditos       Casas Bahia/Lojas    

      Pernambucanas 

Logística  Flexibilidade, velocidade e precisão na gestão 

de   entregas 

      Amazon/ Fedex/   

      Submarino 

Fonte - Elaborado pelo autor da pesquisa a partir de Ulrich e Brockbank (2005). 

 
 
6. A Liderança e Formação do Grupo - Tarefa da GRE 
 

Com base no conceito antes abordado, o domínio pelos executivos de gestão de 

pessoas contemporâneos, e o total espectro de condutas, depende, muitas vezes, da 

habilidade na formação de equipes flexíveis, de ação coletiva e formato matricial 

“funcionando horizontalmente em toda organização” (Hamel e Prahalad, 1995, p.37) e 

não só verticalmente, é fator imperativo na gestão das adversidades e 

interindependência das redes organizacionais. 

 

Distintas formatações na atuação da GRE poderiam ser criadas para atender 

cada situação: pela própria diversidade dos modelos de relacionamentos 

interempresariais desenvolvidos de acordo com o tipo de oportunidade; modelo de 

negócio envolvendo ainda diversidades sob aspectos culturais; organizacionais; 
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técnicos; processuais; financeiros; acionários; legais; administrativos; tecnológicos, bem 

como do porte das organizações, magnitude dos projetos eventualmente gerando 

informal ou formalmente uma “terceira” empresa. 

 

No que tange ao mundo corporativo capitalista o desenvolvimento das lideranças 

contemporâneas deve considerar as dimensões ontológicas e concepções do 

comportamento empresarial, cuja tipologia apresentada por Kanaane (1995, p.87), que 

cita o comportamento individual como referente aos indivíduos e respectivas condutas, 

ou comportamento grupal como decorrentes das ações dos indivíduos no grupo, 

interações, sentimento, tarefas, objetivos, comunicação, e comportamento 

organizacional, com base nas manifestações, controles, processos decisórios, técnicos 

e administrativos que de forma concisa para Soto (2005, p.27), “se refere aos atos e 

atitudes das pessoas nas organizações”. 

 

O comportamento organizacional na sua forma ampla investiga a relação destes 

níveis ontológicos dentro das organizações “com o propósito de utilizar este 

conhecimento  (grifo nosso) para promover a melhoria da eficácia organizacional” 

(ROBBINS, 2002, p.6). 

 

Sob a visão de Arendt (1995, p.202), a reflexão abaixo referente à liderança 

vislumbra que: 

 

O papel do iniciador e líder [...] passou a ser o papel do governante 
(onde) a dependência  do iniciador e líder em relação aos outros no 
tocante a auxílio e dependência de seus  seguidores em relação a ele 
no tocante a uma oportunidade de agir –dividiu-se em duas   funções 
completamente diferentes : a função de ordenar que passou a ser 
prerrogativa do  governante (líder), e a função de executar , que passou 
a ser o dever dos súditos  (liderados) ( ARENDT, 1995, p.202).   
 
 

Assim, o líder formal agora em uma organização pode ser “identificado por títulos 

como gerente de unidade ou departamento, supervisor, líder de produção, chefe de 

força-tarefa ou presidente de comissão” atento às “preocupações e a necessidade de 

desenvolvimento de cada um dos liderados [...] sendo capazes de entusiasmar, incitar e 
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inspirar pessoas a darem o máximo de si na busca dos objetivos do grupo” e ao mesmo 

tempo capazes de influenciar o grupo em direção ao alcance de objetivos“ empresariais 

(ROBBINS, 2002, p.220, 221,304 e 319). 

 

No cenário atual e futuro, poucos executivos dominam o total espectro de 

condutas, cujos resultados dependem muitas vezes, da habilidade de formação de 

equipes flexíveis, de ação coletiva e formatos matriciais que são fatores imperativos na 

gestão das adversidades e interindependência das redes organizacionais provenientes 

de alianças, parcerias, terceirizações e outros arranjos empresariais, às vezes 

intermitentes, desenvolvendo assim uma capacidade de mudança com a eficácia 

adequada para atender este ambiente dinamicamente competitivo. 

 

A formação em questão, de grupos primários como proposto por Bales (1950, 

apud SOTO, 2005, p.173), considera um número reduzido (inferior a 10 membros), 

considerando-os “como sistemas sociais em si mesmos e também como parte de um 

sistema mais amplo que é a organização”. 

  

Esta formatação genérica de equipes pode basear-se, por exemplo, nos mesmos 

modelos adotados por ocasião da implantação de programas de Controle de Qualidade 

Total (TQC), ou na implantação de programas internacionais de qualificação padrão 

ISO, como uma referência, ou mais recentemente na fase de implementação do ERP 9  

iniciou-se os primeiros programas de informatização na empresas, onde criaram-se 

equipes interdepartamentais matriciais e, com dedicação parcial para estas atividades 

atendendo de forma flexível e dinâmica o momento de cada projeto, sendo que esta 

consagrada fórmula leva as lideranças por toda a empresa “e gerentes de linha de toda 

a empresa reconhecerem o possível valor agregado da ação coletiva” Soto, (2005, 

p.335) percebe o valor agregado da ação coletiva a ser considerada nos específicos 

arranjos de pessoal da GRE em cada caso. 

 

                                                 
9 ERP – Enterprise Resourse Programm -Controle sistematizado e informatizado dos processos organizacionais, um 
dos mais conhecidos é o SAP.  
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Estes denominados grupos-tarefa “são formados por pessoas que se juntam 

para executar uma determinada tarefa. Contudo as fronteiras do grupo de tarefa não se 

limitam ao seu superior hierárquico imediato. Elas podem ultrapassar as relações de 

comando” Robbins (2002, p.212-213) funcionando de forma matricial, na vertical 

abrangendo as inerentes atribuições e na horizontal como ação coletiva, integrando as 

atividades e interagindo com as pessoas, grupos ou até organizações envolvidas. 

 

Nos grupos-tarefa a rede de comunicação estrutural “descreve as interações relativas 

permanentes nos papéis dentro dos grupos [...] refletem caráter da comunicação entre 

aqueles que desempenham estes papéis e podem contribuir para a união do grupo” 

(SOTO, 2005, p.183). 

 

A título de esclarecimento, considera-se por aspectos nominativos, designativos 

e por simplificação, equipe e grupo-tarefa no ambiente empresarial, embora conforme 

vários autores, estes termos tenham uma distinção, onde no grupo certos interesses 

individuais comuns são alinhados e nas equipes as tarefas são pré-estabelecidas 

visando os objetivos organizacionais. 

 

A NCR, tradicional empresa internacional da área de soluções para automação 

comercial e industrial, desenvolveu equipes denominadas CFT (Equipes focadas no 

cliente), envolvendo funcionários das áreas, de finanças, marketing, vendas, logística e 

RH com o propósito de atuarem junto aos clientes-alvo alçando com esta estratégia a 

melhoria de produtividade, atendimento e foco das atividades junto aos clientes, 

promovendo concomitantemente avaliações e recompensas de todos envolvidos, 

decorrente do sucesso do incremento, em menos de um ano de 20% das vendas. 

(ULRICH e SMALLWOOD, 2007). 

 

Esta é uma típica atuação proposta pela GRE onde a equipe que desenvolverá 

em conjunto com seu parceiro-distribuidor a melhor estratégia “que está enraizada nas 

intenções coletivas” (CATROPA in CAVALCANTI org., 2001, p.67) envolvendo o 
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pessoal de vendas, marketing, produto, finanças, logística e gestão de pessoas, por 

exemplo. 

 

A par das várias combinações de modelagem das equipes é decisivo focar em 

qualquer alternativa o binômio cliente -estratégia. 

 

 Mesmo considerando-se uma empresa de pequeno porte, a base de ação 

estratégica destas relações, deverá ser relevada mesmo “que realizada por uma única 

pessoa”, talvez neste caso até pelo principal executivo da empresa. 

 

Em contrapartida, em programas que envolvem grandes organizações, às vezes 

atuando em várias partes do mundo, pares de equipes poderão atuar em conjunto, 

forjando uma nova unidade que parte de valores e culturas diversas, onde “esta 

unidade passa a ser uma nova ordem de interação, melhor que a original, criando-se 

assim uma cultura super ordenada de aliança” conforme proposto por Lynch (in 

HESSELBEIN et al., 2000, p.191)”, pois “para que os grupos floresçam, eles precisam 

de um forte senso de identidade e de expectativa de um futuro compartilhado” 

(LIPMAN- BLUMEN, 1999, p.212). 

 

A ótica ora proposta da GRE, como a organização expandida deveria estar 

interconectada em rede intra e interpessoal colaborando para “o cruzamento de insights 

de pessoas dos mais diferentes lugares” Marcial; Grumbach, (2005, p.58), funções e 

atividades nas organizações, preocupando-se com o estabelecimento de relações 

estratégicas ganhadoras em toda cadeia de valor, colaborando para a obtenção dos 

resultados esperados pelos acionistas e para a prosperidade econômica das 

organizações dentro de sua comunidade. 

 

Na abertura deste século as empresas que são ao mesmo tempo “impelidas pela 

globalização a desenvolverem um relacionamento [...] através de alianças estratégicas 

e arranjos formais ou informais”, como já mencionado neste artigo, e que “se vêem 

compelidas por outro lado a gerarem sistemas de controle e medição, com base no 
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planejamento estratégico,  passando por todas as camadas operacionais, valendo-se 

de modernos sistemas de monitoramento e avaliação de desempenho de forma a 

minimizar o impacto das incertezas” como enfatizado por (RABELO e DA SILVEIRA 

1999). 

 

7. Interconectividade da Organização Expandida 
 

Interconectividade é uma das palavras chave para o século XXI, onde tudo e 

todos cada vez mais estão se conectando através das facilidades tecnológicas de 

convergências das comunicações e o advento da internet. Preconiza bem esta 

afirmação Belasco (in HESSELBEIN et al., 2000, p.199) quando se refere a 

interconectividade “esta é também a palavra do Líder de hoje: contemplar a grande 

paisagem do globo terrestre, vendo um mosaico de pessoas e instituições 

interconectadas”. 

 

Não se pode deixar de mencionar a vital importância das poderosas ferramentas 

de comunicação e TI, disponíveis desde as redes de computadores, a intranet, a 

internet, vídeo conferência, comunicações síncronas e assíncronas, com palestras, 

grupo de tarefas, programas compartilhados de T&D e aprendizagem continuada até  

dispositivos de estudos de comportamento dos clientes segmentados e mercado 

através de técnicas de modelos preditivos11, utilização de redes neurais alguns dos 

ingredientes da chamada inteligência artificial, utilizada para o entendimento das 

instituições interconectadas interna e externamente. 

   

A óptica da GRE, como a organização expandida, deveria estar interconectada 

em rede intra e interpessoal, a sua atuação de abranger um nível mais amplo, 

preocupando-se com a qualidade de vida e sucesso dos funcionários próprios, bem 

como dos aliados, com o estabelecimento de relações estratégicas ganhadoras em 

toda cadeia de valor, colaborando para a obtenção dos resultados esperados pelos 

                                                 
11 Modelos preditivos –Análise por meio de programas de inteligência artificial como ferramenta estratégica nas 
avaliações de cenários econômicos, mercadológicos entre outros. 
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acionistas, para a prosperidade econômica das organizações dentro de sua 

comunidade. 

 

8.  O Marketing e a GRE 
 

Com a natureza destas proposições pode-se questionar então qual deveria ser a 

correlação entre o Marketing e o GRE? 

 

Faz-se mister deixar bastante claro que, na relação empresa-mercado-

consumidor, é inexorável a participação principal das áreas de vendas e marketing, 

cujas atribuições demandam o completo e irrestrito conhecimento de mercado, com 

todas as suas nuances e características, no entanto e GRE pode e deve contribuir 

sobremaneira. 

 

Por exemplo, traduzindo as expectativas dos clientes em relação ao 

comportamento dos funcionários na organização, e como ajudar a estes últimos a 

atender e principalmente exceder as expectativas dos clientes. 

 

O que a área de Marketing pesquisa, não é somente sobre a natureza do 

mercado, principalmente como responder às suas necessidades, e quando a GRE 

conhece também as características dos consumidores deste mercado pode ser de 

grande valia no encontro destas respostas, afinal, tentar conhecer e entender pessoas 

sempre foi um dos grandes desafios da Gestão de Pessoas. 

 

 A GRE como proposta desta pesquisa, poderá ser um fator de mudança, dentro 

de um escopo estratégico da gestão de pessoas nas organizações, com objetivo de se 

preocupar e ocupar em entregar valor para o seu cliente - intermediário ou final - 

integrando assim, a gestão pessoas no negócio e objetivos estratégicos da 

organização, “oferecendo não uma perspectiva alternativa, mas uma perspectiva 

ampliada” (HAMEL; PRAHALAD, 1995, p.340). 
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9. O Foco da GRE nos Canais de Distribuição como Aliança Estratégica de Valor 

Sinérgico 

 

Apresentaram-se nos capítulos anteriores as propostas relacionais da GRE com 

todos os atores da cadeia de valor, incluindo o mercado e acionistas, e pela extensão 

possível de pesquisas abrangendo as relações a serem analisadas entre a GRE e estes 

shareholders e stakeholders, a presente pesquisa focará seu estudo nas relações 

envolvendo os clientes intermediários, que intermedeiam as empresas provedoras de 

produtos e serviços e o consumidor final, atuando como respectivos canais de 

escoamento e distribuição de bens e serviços. 

 

Segundo Megido e Szulcseweski (2002, p.55), canais de distribuição, ou canais 

de venda “são organizações que servem para colocar á disposição de consumidores 

finais e clientes, produtos que  são originários de um fabricante” ou fornecedor principal 

de serviços. Stern, Coughlan e Anderson (2002, p.20) conceituam os canais de 

distribuição referenciando a relação com as empresas produtoras como sendo “um 

conjunto de organizações interdependentes (grifo nosso) que disponibilizam produtos 

e/ou (sic) serviços para o uso e consumo”. 

 

Tanto Rosenbloom (2002), como Roccato (2006), ainda estendem este conceito 

de canal de distribuição para canal de marketing, como sendo uma empresa 

independente, de atuação externa a empresa provedora de bens e serviços, mediante 

uma relação contratual de distribuir ao mercado estes itens. 

 

A tipologia abaixo dos canais de distribuição está baseada nos modelos 

apresentados por Megido e Szulcseweski (2002) e Rocatto (2006), como sendo: 

 

1- Equipe de vendas – É um grupo de pessoas contratadas diretamente pela 

empresa provedora de produtos ou serviços para realizar a venda dos mesmos; 
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2- Corretor – É intermediário que tem por objetivo a estabelecer a aproximação e 

contato entre compradores e vendedores, podendo ou não balizar as negociações entre 

as partes; 

 

3- Facilitador – É o responsável por auxiliar e mediar o processo e negociação de 

distribuição de bens e serviços sem, no entanto, assumir a propriedade dos mesmos; 

 

4- Agente de vendas – É um intermediário que prospecta os clientes potenciais 

em nome de uma empresa produtora de bens e serviços, porém também não assume a 

propriedade dos bens; 

 

5- Representante comercial – É a empresa que representa vários fabricantes 

intermediando a venda de produtos ou serviços junto a clientes finais destes 

fabricantes, no entanto não fazendo parte de sua equipe de vendas; 

 

6- Comerciante – É o intermediário que assume propriedade e realiza a revenda 

de mercadorias; 

 

7- Revenda (Varejista) – É a empresa que vende os produtos e serviços 

diretamente ao consumidor final para consumo e uso pessoal e não empresarial; 

 

8- Distribuidor (Atacadista) – É a empresa que comercializa bens e serviços 

adquiridos das empresas produtoras, para atender o mercado empresarial diretamente 

ou via revendas.  

 

A escolha do canal de distribuição, ator este da cadeia de valor como 

componente focal da pesquisa que segue, deve-se ao fato de estar diretamente ligado 

ao cliente final, e cuja entrega e percepção de valor em relação ao produto ou serviço 

adquirido, usado ou consumido foi amplamente exposto na fundamentação teórica 

como fundamental na relação fornecedor-consumidor e a sua sustentabilidade 

competitiva. 
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Como apresentado por Rosenbloom (2002), a atuação dos canais de distribuição 

requer da parte das empresas provedoras de bens e serviços distribuídos, avaliar não 

só os canais, mas os respectivos membros no atendimento aos clientes, visando a 

mensuração de desempenho de comportamento junto ao consumidor. Segundo o autor 

este tem sido o motivo da criação de valor agregado na transação com o mercado. 

 

Desta forma, parece imprescindível a verificação por meio da pesquisa que 

segue, da importância de uma ação integrada da área de gestão de pessoas da 

empresa provedora de bens e serviços com os respectivos membros dos canais de 

distribuição com ênfase naqueles que possuem uma interação direta com os clientes 

finais, no sentido de preservar por um lado os valores agregados e muitas vezes 

intangíveis dos produtos gerados, preservando assim, a marca e imagem de seu 

fabricante junto ao mercado. 

 

Porém, não menos importante, preserva r a sustentabilidade dos canais de 

distribuição pelo desempenho de seus negócios, bem como a melhoria das condições 

de atuação dos seus profissionais. A GRE propõe o envolvimento e a integração, como 

também as práticas de gestão de pessoas das empresas provedoras, transferindo por 

meio delas conhecimento, habilidades, interação e conhecimento da cultura e história 

da empresa nodal, dos respectivos produtos ou serviços distribuídos e entregues aos 

clientes finais, objetivando uma geração sinérgica de valor entre todos estes atores. 

 

Na seqüência apresenta-se o capítulo relativo a Metodologia adotada e aplicada a 

amostragem da presente pesquisa. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGIA 
 

1. Pesquisa Bibliográfica 
 

Para a realização deste trabalho várias fontes de dados foram consultadas junto 

às bibliotecas das seguintes instituições de ensino: 

 

• Universidade Metodista de São Paulo; 

• Universidade Mackenzie; 

• Faculdade Brasileira de Administração de Recursos Humanos; 

• Fundação Getúlio Vargas; 

• Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. 

 

Também foram consultadas as seguintes fontes secundárias: 

 

• Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP 

• Associação Brasileira da Indústria Eletro -Eletrônica – ABINEE; 

• Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento - ABTD; 

• Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial- ABDI; 

• Anais dos Congressos da ANPAD – CD ROM dos encontros de 2003, 2004, 

2005 e 2006; 

• Periódicos, Revistas Eletrõnicas e Web sites: Advances in developing Human 

Resources, American Business Review, European Business Review, Evolution 

and Human Behavior, Havard Universit Library, Google acadêmico, RAC 

Eletrônica,  RAE Eletrônica e Scielo.  

 

Estas últimas fontes são predominantemente secundárias e “cujas especificações, 

coleta e registro de dados são feitos por outras pessoas que não seus usuários” mas 

“por pessoas ou agências para outros propósitos que não a resolução dos problemas 

que temos em mãos”. (AAKER; KUMAR; DAY, 2001, p.129) 
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Os autores (loc cit. p.130) mencionam que estas fontes são de origem externa   e 

podem ser obtidas principalmente nos seguintes meios: publicações eletrônicas ou 

impressas de relatórios, livros, associações comerciais, governo, periódicos, jornais e 

serviços multimídias, banco de dados próprios ou de terceiros (Warehouse Withdrawal 

Services). 

 

2. Metodologia da Pesquisa de Campo 
 

2.1. Caracterização da Pesquisa  
 

A presente pesquisa é de natureza exploratória, não probabilística, in company e 

pela internet, qualitativa e quantitativa, por meio de aplicação de questionário e 

entrevistas com profissionais, a sua maioria de nível gerencial e direção de vários 

setores das empresas como: vendas, logística, operação, marketing e gestão de 

pessoas que relacionam bi-univocamente com os canais de distribuição das empresas 

envolvidas. 

 

A amostra não probabilística aplicável a esta pesquisa é denominada como 

“amostra de julgamento ou intencional” onde “nela o pesquisador usa o seu critério 

profissional [...] na seleção dos entrevistados” (REA e PARKER, 2000, p. 150) 

 

A amostra escolhida foi de cinco empresas nodais lotadas na capital de São 

Paulo, ABC e interior do Estado de São Paulo, de médio e grande porte , conforme 

designação da FIESP, incluindo os seus principais distribuidores, revendedores, 

agentes e representantes comerciais respectivos, abrangendo um universo de 26 

pessoas jurídicas e cerca de 200 potenciais respondentes, alguns destes últimos 

lotados em outros Estados do País.  
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Os questionários foram elaborados com questões fechadas dicotômicas ou 

múltiplas, com escala ordinal de pontos12 e complementarmente foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas predominantemente com os responsáveis pelas 

respectivas áreas de gestão de pessoas das empresas principais, provedoras dos 

produtos ou serviços, ou ainda como empresas nodais com perguntas elaboradas no 

intuito de  confirmar-se ou não as questões de pesquisa deste trabalho. 

 

Sob o prisma qualitativo desta pesquisa, corroboram Aaker, Kruma e Day (2001, 

p.206 e 207), que “os dados são coletados para se conhecer melhor aspectos que não 

podem ser observados e medidos diretamente” sustentando a premissa “de que a 

organização da pessoa perante um estímulo pouco estruturado indica as percepções 

dela em relação ao fenômeno” decorrente da relação entre o nível de ambigüidade e 

desestruturação do estímulo na projeção de emoções, atitudes, valores na escolha da 

interpretação do sujeito. 

 

Assim as entrevistas individuais denominadas semi estruturadas ora citadas, 

foram realizadas “frente a frente com o respondente na qual o assunto-objeto da 

entrevista é explorado em detalhes” sendo “especialmente eficaz com executivos 

ocupados, técnicos especialistas, líderes intelectuais” por exemplo, porém 

“extremamente demandantes da habilidade do entrevistador”.(AAKER; KUMAR; DAY, 

2001, p.209) 

 

Um piloto inicial como pré-teste, envolvendo uma das empresas nodais e quatro 

canais de distribuição foram submetidos aos questionários com o objetivo de validação 

da pesquisa, ou seja, observando os critérios abordados por Chizzotti (1991, p.90) 

como: “fiabilidade [...] credibilidade [...] constância interna [...] e transferibilidade” . 

 

“A importância de transformar julgamentos [...] em distâncias de espaços 

multidimensionais” Hair, (2005, p.34) como forma de atender o desafio do pesquisador 

                                                 
12 Tipos de Escala : Múltipla Escolha – Resposta Única (dados categóricos),Múltipla Escolha – Respostas Múltiplas 
(dados  categóricos), Escala de Likert de classificação somatória (dados ordinais, mas utilizando-se de mais de uma 
questão somada, pode-se aproximar de dados intervalares)(COOPER ;  SCHINDLER, 2003, p.200).   
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quanto à necessidade de quantificar-se dados não métricos, ou seja, de natureza 

qualitativa poderá levar, em função dos resultados da pesquisa a um tratamento dos 

dados e das relações não lineares por meio de análise de freqüência e participação 

percentual de cada categoria em relação a um subgrupo ou ao total.  

 

Quanto à possibilidade de utilizarem-se artifícios para adaptar os dados a 

medidas intervalares das variáveis categóricas ou nominais, utilizou-se no instrumento 

de pesquisa a escala de Likert, que tem o “propósito de transformar uma escala ordinal 

em uma escala linear” conforme Diehl e Tatim (2004, p. 85) possibilitando o uso de 

estatísticas paramétricas permitindo assim “uma análise mais sofisticada dos dados”,  

 

Este método de medição “desenvolvido por Rensis Likert, chamado 

escalonamento Likert , representa uma maneira mais sistemática e refinada de construir 

índices” por meio de respostas “ponderadas e escores independentes somados” 

(BABBIE, 1999 p. 232). 

 

Uma escala Likert, de acordo com Rea e Parker (2000, p.70), “significa uma 

escala de classificação de 5, 7 ou 9 pontos, na qual a atitude do candidato é medida 

sobre uma série contínua”, requerendo “que o respondente indique o grau de 

concordância ou discordância em relação a uma série de afirmações relacionadas à 

atitude ou objeto” como complementado por (AAKER, KRUMA e DAY, 2001, p.298). 

 

No caso desta pesquisa utilizou-se uma escala Likert de 5 pontos, no formato 

sugerido por  Babbie (1999, p. 189), partindo da alternativa “Discordo-totalmente” com 

três intervalos até a alternativa “Concordo-totalmente”, respectivamente designadas de 

(1) até (5),  e “com igual número de possibilidades positivas e negativas de resposta e 

uma categoria média ou neutra” como apresentado por (REA e PARKER, 2000, p.70). 

 

Este tipo de escala de mensuração denominada intervalar, de acordo com Aaker, 

Kruma e Day (2001, p. 201 e 290), possui “regras de atribuição de números” onde os 

“intervalos de pontos adjacentes são iguais”, com uma aplicação típica de índices 
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numéricos e medidas de atitudes e “propriedades muito interessantes, porque 

praticamente todas as operações estatísticas podem ser empregadas para analisar 

seus resultados”. 

 

Na teoria da amostragem como apontado por Aaker, Kumar e Day (2001), 

Babbie (1999), Hair (2005) e Rea e Parker (2000) existem dois tipos básicos de 

estatística: medidas de tendência central ou de posição e as medidas de dispersão 

usadas para demonstrar a distribuição dos dados apurados em uma pesquisa. 

 

Nesta pesquisa, buscaram-se as medidas de tendência central mencionadas por 

caracterizar, segundo Aaker, Kumar e Day (2001), Babbie (1999), Hair (2005), Rea e 

Parker (2000), o que é típico ou médio para na elaboração dos dados envolvendo: 

 

• Moda que representa o valor ou categoria dos dados de maior freqüência de 

respostas; 

• Mediana que representa o valor da variável que se localiza no ponto central dos 

dados; 

• Média que representa o centro matemático dos dados considerando não só sua 

distribuição, mas “a distância relativa dos dados até este centro” de acordo com 

Rea e Parker (2000, p.108) e complementam que as características (variáveis) 

tendem a estar distribuídas conforme uma curva normal ou distribuição normal, 

onde “a média está localizada exatamente no centro e no pico da curva”, 

reiteram.  

 

Então, após a distribuição das freqüências é possível realizar uma análise 

estatística não paramétrica como o método denominado teste do qui -quadrado (? ²), 

conforme (HAIR, 2005). 

 

O teste do qui -quadrado, “muito usado nas ciências sociais”, como mencionado por 

Babbie (1999, p. 401), sendo apresentado por Rea e Parker (2000, p.176), como “um 

teste de significância estatística” aplicável a variáveis medidas em escalas nominais, 
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ordinais e intervalares que se “preocupa essencialmente com as diferenças entre as 

freqüências obtidas da pesquisa por amostragem e as que poderiam ser esperadas 

caso não houvesse entre as categorias das variáveis”. 

 

O teste qui-quadrado é aplicado como um teste de independência, ou seja “quando 

o pesquisador quer saber se existem associações entre duas ou mais variáveis em um 

estudo” ou seja, quando “ uma não oferece informação sobre a identidade da outra” e 

se as mesmas formem “independentes estatisticamente este fato é chamado de 

hipótese nula” onde a distribuição da amostragem poderá  aproximar-se a uma curva 

contínua chamada distribuição qui -quadrado” explicam Aaker, Kruma e Day (2001, 

p.470 e 471). 

 

Rea e Parker (2000, p.197), complementam que “os testes de significância 

estatística” como o qui-quadrado, determina se existe ou não uma relação entre as 

variáveis, mas eles não medem força dessa relação que é refletida pelas “medidas de 

associação”. Dentre estas ferramentas uma das mais versáteis é o coeficiente de 

contingência de Pearson, apresentado por  Hair (2005), mediante a seguinte fórmula: 

 “C = v¯ ?² /( ?² + n)” , onde:?² = qui-quadrado e n = tamanho da amostra. 

 

“O coeficiente de contingência varia entre 0 e 1”, onde “o valor 0 ocorre no caso 

de não associação (ou seja as varáveis são estatisticamente independentes”, conforme 

Aaker, Kruma e Day (2001, p.298). 

      

Assim, no tratamento estatístico dos dados dos questionários obtidos nesta 

pesquisa, após o lançamento dos mesmos, em planilha eletrônica Excel da Microsoft 

Office, envolvendo os cálculos de moda, mediana, média e desvio padrão, bem como o 

teste do qui -quadrado e coeficiente de contingência, foi utilizado o programa 

denominado Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, considerado por Hair 

(2005) e Rea e Parker (2000), como um dos mais sofisticados e abrangentes no 

processamento de dados e geração de análises, gráficos dos mais simples aos mais 

avançados. 
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A curva de distribuição normal que apurou-se para cada questão da pesquisa, 

segundo Hair (2005), possui a propriedade de mostrar como os valores das variáveis 

distribuem-se em torno da média cuja medida desta dispersão em unidades 

estabelecidas é chamada de variância e sua raiz quadrada de desvio-padrão. No caso 

desta pesquisa optou-se por trabalhar com os níveis de significância de 0,05, ou ainda 

95% de nível de confiança do pesquisador aceitar  o estudo considerando que a 

amostra pode representar a população real. 

 

Como apresentado por Babbie (1999, p. 400), os chamados níveis de 

significância normalmente usados com fatores 0,05, 0,01 e 0,001 “significam, 

respectivamente, que as probabilidades de obter-se a associação medida como 

resultado de erro de amostragem” são de 5%, 1% e 0,1%.  

 

Este nível de confiança de 95% é adequado para o tamanho de amostra entre 

130 a 150 respondentes como na presente pesquisa, com uma margem de erro 

percentual em torno de 8% como tabela de tamanhos de amostragem apresentada por 

Rea e Parker (2000, p. 128), e as respectivas considerações no caso de pesquisas 

qualitativas e quantitativas conforme HAIR (2005). 

 

Ainda conforme estes autores, no caso de uma distribuição normal com estas 

três medidas de tendência central, iguais ou próximas, uma delas seria suficiente para o 

resultado estatístico dos dados. No caso “a regra para se escolher a medida mais 

adequada gira em torno do nível de medição associado com a variável” propõe Rea e 

Parker (2000, p.160), complementando que a média é recomendável para dados 

distribuídos normalmente “ou intervalares” reiterado por Aaker, Kruma e Day (2001, 

p.290), a mediana e a moda mais para dados ordinais e nominais. 

 

Conforme Babbie (1999, p.344), “falando estritamente de medianas e médias, 

estas devem ser calculadas apenas para dados de intervalo e de razão” como apuradas 

e comparadas em relação à distribuição normal neste trabalho. 
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Em relação à validade de mensuração de atitudes, segundo Aaker, Kruma e Day 

(2001, p.308) é denominada aparente ou consensual:  

 

”quando a mensuração reflete ou representa tão evidentemente os 
vários aspectos do fenômeno que não há motivos para contestá-lo” que 
embora ofereça “as evidências necessárias para uma validação 
genérica” pode não ser suficiente, sendo “necessário estabelecer uma 
validade discriminatória com baixas correlações entre as medidas de 
interesse’, gerando “uma validade de constructo”,  
 
 

Assim “uma forma de avaliar a validade de um constructo é testar se a 

mensuração confirma as hipóteses criadas com base nas teorias” (loc cit.) alicerçadas 

nos conceitos que o suporta. 

 

2.2. População e Amostra 
 

Na amostragem não probabilística como a utilizada no presente trabalho, embora 

os resultados possam apresentar tendências e incertezas em relação à amostra 

probabilística, como apresentado por Aaker, Kruma e Day (2001, p.392), estes 

aspectos não são minimizados pelo aumento do tamanho da amostra, sendo, no 

entanto em casos específicos “empregados com freqüência e de maneira legítima e 

específica”.  

 

Ainda segundo estes autores (loc cit.) estes casos específicos são: “(1) estágios 

exploratórios de um projeto de pesquisa, (2) pré-teste de um questionário (3) trato com 

uma população homogenia, (4) quando o pesquisador não tem conhecimento de 

estatística e (5) quando se requer facilidade operacional”, complementando que “um 

‘perito’ usa o seu julgamento para identificar as amostras representativas”. 

 

Uma das situações da adequação destas amostras não probabilística 

denominada de “amostragem intencional ou por julgamento” proposto por Babbie (1999, 

p. 153) é quando se deseja “estudar um pequeno subconjunto de uma população maior, 



 

 

95 

onde muitos dos membros poderiam ser ”identificados mas a enumeração total seria 

quase impossível”. 

 

Conforme apresentado por Rea e Parker (2000, p. 14), a “confiabilidade de 

informações obtidas de relativamente poucos candidatos representarem o todo” está 

justamente na “aplicação sistemática e científica da técnica de pesquisa por 

amostragem” assim, as pesquisas por amostragem “bem estruturadas geram dados 

padronizados que facilitam extremamente a quantificação o conseqüente 

processamento e a análise estatística”.  

 

As pesquisas por amostragem “coletam três tipos de informações: descritivas, 

comportamentais e preferenciais”, sendo que “é muito raro um estudo encaixar-se 

somente em uma das categorias informacionais” citadas, complementam (REA e 

PARKER, 2000, p. 15). 

 

Quanto ao cálculo do tamanho da amostra, ressalta Aaker, Kruma e Day (2001, 

p.414) “independe do tamanho da população”, alertando que um engano usual do 

pesquisador “é assumir que uma ‘boa’ amostra deveria incluir uma percentagem 

relativamente alta da estrutura de amostragem”. 

 

A presente pesquisa foi então realizada com cinco empresas de médio e grande 

porte (segundo classificação FIESP) empresas indicadas como sendo seus principais 

canais de distribuição. Foram escolhidas empresas das áreas: industrial, comercial e 

serviços de seguimentos de atuação, em sua maioria distintos, objetivando “selecionar 

uma amostra que represente um microcosmo aproximado da população útil”, 

ponderando o grau de precisão desejado, o tempo e custo disponível“ (REA; PARKER, 

2000 p.23). 
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2.2.1. Perfil das Empresas Nodais Respondentes 
 

OFFICER  

 

A OFFICER Distribuidora de Produtos de Informática S/A, iniciou suas atividades 

no mercado de informática em 1985. Em outros segmentos de mercado, 20 anos de 

existência pode ser pouco representativo na história de uma empresa, em informática 

representa quase o tempo que este mercado existe, considerando o início da 

massificação da tecnologia em escala industrial e comercial. Ou seja, a Officer é uma 

empresa pioneira, participante ativa da história de um mercado ainda considerado novo, 

que movimenta bilhões de dólares anuais e emprega milhões de pessoas em todo o 

mundo. Diante das excelentes perspectivas de novos negócios trazidos pela contínua 

evolução da tecnologia de informática, a Officer ainda terá muitas histórias de sucesso 

para contar.  

 

Hoje, a Officer distribui as principais marcas mundiais de hardware e software, 

além de soluções tecnológicas especializadas e uma linha exclusiva de computadores. 

São mais de 30 linhas de produtos, milhares de itens e completa infra -estrutura, para 

atender suas quase 15 mil revendas cadastradas e sediadas em todo território nacional.  

 

Até 1993 a Officer foi uma empresa distribuidora de poucos produtos de 

software, sendo que um deles foi padrão de mercado durante anos seguidos. A partir 

deste ano, com a necessidade de expandir negócios e posicionar-se com novo perfil 

distribuidor, a Officer atraiu investidores e abriu a sociedade, captando o capital 

necessário para alavancar um crescimento sólido e progressivo. Atualmente, com 

profundo conhecimento do mercado brasileiro, a Officer é uma das três maiores 

distribuidoras, expoente máximo em diversas linhas e reconhecida no meio por sua 

capacidade criativa e inovadora.  
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ABB 

 

A ABB (www.abb.com) é líder em tecnologias de potência e de automação que 

proporcionam aos seus clientes dos setores industriais e de concessionárias a melhoria 

de sua performance enquanto reduzem seus impactos  ambientais. O grupo ABB opera 

em cerca de 100 países e emprega em torno de 110.000 funcionários. A ABB tem sua 

sede em Zurique, Suíça. As ações da ABB Ltda. são negociadas nas Bolsas de Valores 

de Zurique, Estocolmo e Nova Iorque. 

 

Mais da metade das receitas da ABB, são provenientes dos mercados europeus, 

quase um quinto da Ásia, do Oriente Médio e África, sendo que um quarto das receitas 

é proveniente dos mercados das Américas do Norte e do Sul.  

 

O grupo ABB foi formado em 1988, quando a sueca Asea e a suíça Brown Boveri 

BBC uniram-se adotando o nome ABB. A história da Asea teve início em 1883. A Brown 

Boveri BBC foi fundada em 1891. 

 

A história da ABB, portanto, remete ao final do século XIX, uma época marcante 

em inovação de tecnologia em muitas indústrias. Tendo ajudado países em todo o 

mundo a desenvolver e manter suas infra -estruturas, a ABB conseguiu nos últimos anos 

aumentar a sua escala de soluções em energia alternativa e os produtos avançados em 

Tecnologias de Energia e Automação que compõe seu portfólio Industrial IT.  

 

A ABB é líder em tecnologias de potência e de automação voltada ao 

aprimoramento da performance de clientes dos setores industriais e de 

concessionárias, reduzindo seus impactos ambientais.  
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JUNDIÁ SORVETES  

 

A Jundiá Sorvetes é uma empresa 100% nacional, fundada na cidade paulista de 

Jundiaí há mais de 30 anos. Seus sorvetes eram produzidos artesanalmente por 

mestres na produção de alimentos, que desde aquele momento combinavam leite e 

frutas diversas com qualidade e saúde. Em pouco tempo, os sabores ali nascidos, 

conquistaram os paladares e, conseqüentemente, a fama. 

 

Atualmente, a Jundiá Sorvetes encontra-se em 4ª lugar no ranking nacional. E 

não é só isso, segundo a pesquisa "Top of Mind" de 2003, a Jundiá Sorvetes é a 2ª 

marca mais lembrada no Estado de São Paulo. Hoje são mais de 10000 pontos de 

vendas no Estado de São Paulo, entre supermercados, padarias, bares, lojas de 

conveniências e similares, que oferecem mais de 12 linhas de nosso portifólio em 70 

sabores. 

 

Com as permanentes mudanças e crescimento no mercado alimentício, a Jundiá 

tem se mantido fiel à qualidade e ao sabor de seus produtos, sem deixar de 

acompanhar essa evolução. A produção de sorvetes é acompanhada por profissionais 

capacitados que desenvolvem rigoroso controle de qualidade para garantir que 

alimentos saudáveis cheguem aos consumidores. 

 

Mas a Jundiá não pára por aí. Na procura constante pela qualidade, ela 

implantou em sua gestão o processo de Qualidade Total.  Esse processo visa garantir a 

excelência em produtos e serviços. Isso significa um padrão de qualidade exclusivo que 

você sente desde o nosso atendimento até a formulação de nossos sorvetes. Todo o 

trabalho e dedicação que a Jundiá Sorvetes tem desenvolvido nesses anos são para 

garantir que o consumidor final tenha o melhor sabor e qualidade e nossos clientes as 

melhores vendas. 
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BRASILSAT HARALD  

 

O parque industrial do Grupo Brasilsat é composto por duas grandes unidades 

localizadas em Curitiba, no Estado do Paraná, região Sul do Brasil.  

 

Com área total de 400.000 m2, as unidades – Santa Cândida e Cidade Industrial 

(CIC) – são formadas por aproximadamente 50.000 m2 em edificações, incluindo 

escritórios de administração, restaurantes, auditórios, laboratórios, campos de provas, 

usinagem, galvanização, fábrica de conectores e componentes, fábrica de torres, 

fábrica de antenas e fábrica de shelters. 

 

Para oferecer maior agilidade aos seus clientes, o atendimento comercial da 

Brasilsat, além de ser realizado na própria matriz, conta com escritório comercial em 

São Paulo. Em 1974 nasceu a Brasilsat, a princípio com o nome de Harald, um grupo 

100% brasileiro, tornando-se a maior fabricante de soluções integradas em 

telecomunicações e defesa do Brasil, a partir de 1990 passou a ser Brasilsat Harald  

S.A. 

 

Empresa certificada pela ISO 9001:2000, seus produtos estão em conformidade 

pelo FINAME e são constantemente atualizados dentro dos mais rigorosos padrões de 

qualidade existentes no mercado de transmissões. Todo o gerenciamento é realizado 

por um corpo técnico altamente especializado capaz de gerar, inclusive, projetos tailor-

made (sob encomenda e especificação do cliente).  O cliente da Brasilsat recebe todo o 

suporte técnico necessário para seus produtos e serviços, desde a implementação até 

a manutenção. 

 

Ao investir, anualmente, em Pesquisa e Desenvolvimento, a Brasilsat garante 

solidez, tecnologia e confiabilidade em tudo o que faz.  O Grupo Brasilsat, antecipando 

as necessidades de seus clientes, procura estar sempre à frente nos avanços 

tecnológicos, criou e está mantendo um grupo de Pesquisa e Desenvolvimento, que 
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conta com laboratórios e campos de provas com capacidade para testar antenas de até 

9,1 metros de diâmetro e freqüências de até 40 GHz. 

 

RFS /KMP - Grupo ALCATEL 

 

A RFS - KMP é fabricante mundial de soluções integradas e completas para 

comunicação sem fio (wireless). A empresa oferece ao mercado projetos inovadores e 

serviços customizados que abrangem comunicação móvel, microondas, cobertura 

indoor e broadcast. Também dispõe de completa linha de cabos especiais (Linha KmP), 

indicados para automação industrial e comercial, áudio e vídeo, sonorização 

profissional, sistemas de segurança e satélites, dentre outras aplicações. 

 

No Brasil, onde está a 30 anos, a empresa possui uma de suas dez unidades 

fabris que responde pela demanda de toda a América Latina. A empresa pertence ao 

grupo RFS, que conta com 32 subsidiárias em todo o mundo, e tem entre seus clientes, 

operadoras de telefonia móvel e fixa, OEMs, instaladores, integradores de sistemas, 

emissoras de rádio e tv, utilities (energia, governo, minas e outros), distribuidores e 

revendas. RFS é líder na infra-estrutura sem fio (wireless). A RFS-KmP serve OEMs, 

distribuidores, integradores de sistema, operadores e instaladores nos setores de 

radiodifusão, comunicações móveis e terrestres, e de microondas. 

 

Fornece soluções de sistemas RF para comunicações móveis em edifícios, em 

túneis, televisão e rádio, redes de rádio, LMR/PMR, e HF & defesa. Está presente em 

seis continentes, com nove centros de fabricação (Alemanha, França, E.U.A., Brasil, 

Rússia, China, Dinamarca, Espanha, México e Austrália). É uma organização 

compatível com as normas ISO, com instalações de produção e de serviço ao cliente 

por todo o mundo, a RFS oferece as mais novas capacidades de engenharia e uma 

inovadora concepção dos produtos. 
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2.3. Tipo de Coleta de Dados 
 

Conforme apresentado por Rea e Parker (2000, p.14), “dentro dos limites do rigor 

científico” os pesquisadores são incentivados, sempre que aplicável, usar “a coleta de 

dados primários”. Uma das técnicas para esta coleta de dados primários continua Rea e 

Parker (2000) são os “dados colhidos em primeira mão diretamente das pessoas 

estudadas” como foi efetuado na presente pesquisa. 

 

A aplicação da pesquisa diretamente aos respondentes pelo pesquisador, 

incluindo as entrevistas pessoais, conforme apresentado por Rea e Parker (2000, p. 20) 

“são estruturadas para permitir o entrevistador solicitar informações diretamente do 

entrevistado”, com as vantagens de “flexibilidade”, uma “maior complexidade” por meio 

de instruções prévias, com a “capacidade de contatar populações de difícil acesso” 

como na presente pesquisa os executivos das empresas, um “alto índice de reposta” e 

maior “garantia de que as instruções são seguidas”. 

 

Como desvantagem, complementam Rea e Parker (2000), esta forma de 

aplicação da pesquisa pode ser de alto custo, apresentar viés por indução do 

entrevistador, menos privacidade e, portanto maior relutância na cooperação do 

entrevistado e até maior estresse e fadiga conforme o tempo de aplicação e 

complexidade. 

 

Para os objetivos do presente trabalho, realizou-se a aplicação do instrumento de 

pesquisa, constante do Anexo A, nas cinco empresas principais ou nodais, 

selecionadas precedendo, sempre que possível, por uma reunião de apresentação dos 

objetivos da pesquisa e respectivo instrumento, realizada pessoalmente pelo autor. 

Nestas reuniões estiveram presentes pessoas das áreas de gestão de pessoas, 

necessariamente, e acompanhadas na sua maioria pela direção da empresa e 

profissionais que se relacionam com os respectivos canais de distribuição. 

 

Algumas correções de adequação na edição dos textos, na seqüência e 

quantidade das questões por bloco, no entendimento das mesmas em especial com o 
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termos técnicos com a utilização, por exemplo, do termo empresa-mãe ou empresa 

provedora de produtos e serviços de uso comum no mundo corporativo em lugar de 

empresas nodais, termo acadêmico-científico apresentado na revisão bibliográfica. 

 

Como recomendado por Rea e Parker (2000 p.22), deve-se previamente a 

realização da pesquisa “colher informações a respeito do assunto“ [...] das partes 

interessadas e pessoas chave que poderão discutir livremente as questões”, bem como 

“as metas e objetivos” da pesquisa a ser aplicada e explicada a sua relevância prática. 

  

Nesta oportunidade, determinou-se o número estimado de respondentes, 

respectivas áreas de atuação conforme as peculiares formas de operação de cada 

empresa, bem como as respectivas empresas que atuam como canais de distribuição, 

sua caracterização, tempo e forma de relacionamento, localidade e contato para a 

aplicação do instrumento de pesquisa. 

 

Como alguns dos canais de distribuição possuíam um porte superior a 100 

empregados, ou seja, um porte de média empresa, nestes casos procurou-se adotar o 

mesmo procedimento de reunião prévia, sempre que possível. 

 

Ainda nestes encontros foram entregues pelas empresas participantes da 

pesquisa as respectivas Cartas de Autorização de Pesquisa submetidas previamente 

ao CEP-UMESP. 

 

Outra forma de contato com os canais de distribuição se fez por telefone , da 

mesma maneira, explicando aos representantes os objetivos da pesquisa, o perfil dos 

respondentes e o instrumento a ser aplicado, acertando as dúvidas e recebendo as 

informações preliminares com os documentos prévios pelo correio. 

 

Nos poucos casos de canais de distribuição localizados em outros Estados, o 

instrumento de pesquisa foi encaminhado pela Internet, distribuídos pelo representante 
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de cada empresa aos funcionários respectivamente selecionados conforme o perfil 

objetivado, e retornado em quase sua totalidade impresso pelo correio. 

 

Foram encaminhados então 195 questionários com 139 respondentes, ou seja, 

71,28% de eficiência, porém com uma perspectiva por parte do autor, talvez devido a 

sua inexperiência em pesquisas de campo, de que este retorno seria obtido em dois a 

três meses, mas, que levaram mais de cinco meses apesar do acompanhamento 

incessante junto às empresas respondentes. 

 

Alguns raros casos, pela dificuldade logística, retornaram pela Internet, pelo 

endereço eletrônico do respectivo respondente, conforme consultado e autorizado pelo 

CEP-UMESP, cuja cópia foi anexada ao questionário respondido.  

 

Somente um canal de distribuição, constituído de uma revenda da empresa RFS, 

de porte micro, situada no Rio de Janeiro, com dois potenciais respondentes, alegando 

dificuldade de tempo, declinaram da pesquisa a posteriori. 

 

A distribuição dos respondentes nas empresas nodais ou empresas-mãe como 

constante do questionário e respectivos canais de distribuição foi a seguinte: 

 

• a)- Empresa ABB - 13 respondentes 

Empresas canais de distribuição da ABB – 4 empresas e um total de quatro 

respondentes por tratar-se de micro-empresas de representação comercial 

operada somente pelo seu titular. 

 

• b)- Empresa RFS – 20 respondentes 

Empresas canais de distribuição da RFS - 3 empresas de pequeno e médio porte 

com um total de 11 respondentes. 

 

• c)- Empresa Officer – 11 respondentes 
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Empresas canais de distribuição da Officer – 5 empresas de micro a médio porte 

com um total de 29 respondentes. 

 

• d)- Empresa Brasilsat – 24 respondentes 

Empresas canais de distribuição da Brasilsat – 7 empresas de micro e pequeno 

porte com um total de 11 respondentes. 

 

• e)- Empresa Jundiá – 10 respondentes 

Empresas canais de distribuição da Jundiá – 2 empresas de pequeno porte com 

um total de 6 respondentes. 

 

Foram realizadas também entrevistas com os representantes das áreas de 

Gestão de Pessoas e de relacionamentos com o mercado, três das cinco empresas 

nodais e um canal de distribuição de maior porte, com cerca de 300 funcionários, as 

transcrições encontram-se no Anexo B. 

 

2.4. Instrumento de Pesquisa 
 

O instrumento de pesquisa constante do ANEXO 1, foi elaborado pelo autor 

deste trabalho com base e adaptado nos questionários de avaliação  apresentados por 

Ulrich e  Brockbank (2005, p.54, 59-61, 241, 254, 260-262, 272-277), visando avaliação 

e mensuração de proposta de criação de valor da área estratégica de recursos 

humanos e respectivos gestores junto aos clientes intermediários e finais. 

 

Nesta relação entre a importância da atuação da área de gestão de pessoas 

junto aos empregados nas empresas e a percepção de valor por parte dos clientes 

Ulrich e Broakbank (2000, p.58-60) ressaltam que: 

 
“long-term custumer loyalty to products or services develops as people 
have  consciently positive experience with the firm and as the firm meets 
their expectation [...] all the this expectation derive from the employee 
behavior, and means that all oportunities for HR to contribute to the 
bottom line[...] to improve custumers experience [...] to align HR 
practices to custumers value proposition. 
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Once employees know what the customers value, they can concentrate 
on those value which,in turn, make custumers more likely to have a 
positive experience”13  
 
 

O presente instrumento de pesquisa procurou considerar em sua concepção os 

aspectos alertados por Rea e Parker (2000, p. 24 e 40) como a linguagem, clareza e 

formato das perguntas, abrangência e extensão do questionário, o fator tempo para as 

respostas, a preocupação com vieses, bem como atenção com padrões éticos e morais 

dos respondentes. 

 

Neste aspecto foi realizada uma pré-avaliação do questionário, abrangendo 23 

pessoas, entre colegas de mestrado, professores de algumas instituições de ensino, 

colegas que atuam como executivos de empresas das áreas de gestão de pessoas, 

marketing e vendas, bem como alguns empresários fabricantes e de canais de 

distribuição. 

 

Muitas contribuições e sugestões foram obtidas nesta oportunidade colaborando 

para a melhor clareza, formato, variância das respostas, abordagem e apresentação, 

aspectos estes ressaltados por Babbie (1999, p.313-318) para a confecção e 

finalização de um instrumento de pesquisa, constante neste caso do ANEXO A. 

 

O Instrumento de Pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Metodista de São Paulo – CEP/UMESP, e aprovado segundo o parecer 

consubstanciado deste comitê, conforme cópia digitalizada constante do ANEXO C. 

 

 O instrumento foi dividido seqüencialmente nas seguintes partes: 

 

                                                 
13  “a lealdade de longo prazo dos consumidores aos produtos ou serviços oferecidos se desenvolvem à medida que 
as pessoas têm experiência conscientemente positiva com a empresa e conforme a empresa faz jus às suas 
expectativas  [...] todas essas expectativas advém do comportamento dos empregados, o que significa que todas as 
oportunidades para os RH para contribuir para o resultado da empresa [...] para incrementar a experiência dos 
consumidores [...] para alinhar as práticas do RH com propostas de valor dos consumidores. Uma vez cônscios do 
que os consumidores valorizam, os empregados podem concentrar-se nesses valores que, em troca, tornam os 
consumidores mais propícios à terem experiências positivas.”(tradução livre do autor). 
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• Termo de consentimento livre e esclarecido, a ser assinado pelos respondentes; 

 

• Identificação do informante, com a qualificação do mesmo, gênero, nível de 

instrução, área em que trabalha e função, incluindo os dados da empresa como 

porte (micro, pequena, média ou grande) e tipo de atividade principal (indústria, 

comércio ou serviço). 

 

• O instrumento de pesquisa em si, contendo o seu objetivo, as instruções de 

preenchimento e o questionário composto de 47 questões fechadas, divididas 

em cinco dimensões renomeadas como “blocos” conforme sugestão recebida no 

pré-teste, que exploram a questão principal e as questões secundárias desta 

pesquisa. Também o constructo apresentado nesta dissertação como GRE foi 

substituído por “gestão integrada de pessoas”.  

 

 

Bloco I – Composto por 11 questões que exploram a necessidade e importância de 

uma gestão estratégica de integrada de pessoas junto aos canais de distribuição na 

ambiência de negócios da empresas contemporâneas como gerador de valor para os 

stakeholders e shareholders. (Dimensão GRE x Empresa nodal/Negócio). 

 

Bloco II – Composto por 11 questões que exploram a relevância e importância de uma 

gestão estratégica integrada de pessoas junto aos canais de distribuição para se 

entregar valor aos clientes. (Dimensão: GRE x Clientes). 

 

Bloco III – Composto por 12 questões que exploram a relevância e importância de uma 

gestão estratégica de pessoas junto aos canis de distribuição como gerador de valor 

para os canais com empresa e para seus respectivos funcionários no relacionamento 

com os clientes finais. (Dimensão: GRE x Canais de distribuição). 

 

Bloco IV – Composto por duas questões sendo que uma se desdobra em oito 

questões, que exploram o perfil de competências cognitivas e comportamentais do 



 

 

107 

executivo da área de gestão estratégica integrada de pessoas. (Dimensão: GRE x Perfil 

do Executivo). 

 

Bloco V – Composto por 11 questões que exploram os grandes atores das alianças e 

seus dirigentes, onde podem residir as dificuldades na implementação de uma gestão 

estratégica integrada junto aos canais de distribuição. (Dimensão: GRE x Viabilidade 

Implantação). 

 

Para as respostas como já mencionado, utilizou-se um escala Likert de cinco 

alternativas para a escolha de um delas pelos respondentes representando seu 

posicionamento e opinião em relação às questões, variando entre: 

(1) Discordo totalmente; 

(2) Discordo; 

(3) Concordo parcialmente; 

(4) Concordo; 

(5)      Concordo totalmente. 

 

Após sua elaboração e finalização foi realizado um pré-teste, “tal como será 

usado na pesquisa” apontado por Babbie (1999, p. 305), junto a uma da empresas, a 

Brasilsat Harald e quatro dos respectivos canais de distribuição indicados, “para 

assegurar que as perguntas estejam coerentes com os objetivos do estudo” e onde o 

interesse neste momento não está “na precisão estatística; o interesse está centrado 

em informações referentes à qualidade geral da elaboração do questionário” como 

apontado por (REA e PARKER, 2000, p. 40). 

 

Ainda, corrobora Aaker, Kruma e Day (2001, p.318 e 333), que se utilizar “de 

uma pequena amostra, testar o questionário em relação a omissões e ambigüidades, 

corrigir o problema e fazer novo pré-teste, se necessário”, assegurando “que o 

questionário atinja as expectativas do pesquisador em termos das informações que 

precisam ser obtidas”. 
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Como não houve no pré-teste realizado, nenhuma alteração no questionário esta 

pequena amostra pré -testada foi adicionada à amostragem da presente pesquisa. 

 

Além da aplicação do questionário de pesquisa, realizaram-se pelo seu autor, 

entrevistas com questões semi-estruturadas, em quatro empresas com os respectivos 

responsáveis das áreas de gestão de pessoas e em um dos casos incluiu-se também a 

responsável pela área de marketing e relacionamento. 

 

As entrevistas foram previamente agendadas, concomitantemente a aplicação do 

questionário de pesquisa para os respondentes nestas empresas, gravadas e 

transcritas na sua totalidade sem correções de qualquer natureza , as quais encontram-

se no ANEXO B. 

 

Na seqüência apresenta-se o capitulo referente à sistematização dos dados 

coletados agregando os mesmos de forma a facilitar a respectivas análises dos 

resultados e achados decorrentes a luz do direcionamento para as questões desta 

pesquisa. 
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CAPÍTULO III. SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
1. Sistematização dos Dados Coletados 
 

Após a verificação dos 139 questionários respondidos, lançados em planilha 

eletrônica tipo Excel da Microsoft Office foram eliminados dois questionários, um da 

empresa nodal Brasilsat e outro da empresa nodal Jundiá por erro de preenchimento 

das questões da escala Likert não pontuando, somente marcando com a letra x nas 

respostas. Assim trabalhou-se com 137 questionários válidos. 

 

Nas informações iniciais das empresas dos respondentes, alocadas em 7.228 

células na planilha eletrônica, envolvendo (1) área e função profissional, além de 

gênero e instrução dos respondentes, (2) porte da empresa e (3) tipo de atividade, 

houve cinco respostas em branco que ficaram na categoria denominada de outros 

respectivamente. Dos 137 questionários envolvendo 6.439 respostas houve 38 

respostas em branco. O valor imputado “baseado nas respostas dadas” conforme 

Babbie (1999, p.227), para estes dados faltantes (missing values) foi aquele mais 

prevalente na amostra - a moda – de acordo com (HAIR, 2005). 

 
 

Quantidade total de respondentes

Empresas-nodais
55%

Canais
45%

 
Figura 3 – Gráfico – Quantidade Total de Respondentes 
Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Conforme a Figura 3, buscou-se manter certo equilíbrio entre os respondentes 

das cinco empresas nodais perfazendo pouco mais da metade dos respondentes da 

amostragem, ou seja, ligeiramente superior ao total de respondentes dos canais de 

distribuição. 

 

A Figura 4 abaixo apresenta o porte dos respondentes entre micro, pequena, 

média e grande empresa, cabendo observar que cerca de um terço das empresas 

estão na categoria de micro empresas, típico de representações comerciais como 

canais de distribuição operada pelo seu próprio sócio-gerente. 

 

 
Gráfico 2 – Total de Respondentes Relativo ao Porte das Empresas 

Total de respondentes relativo ao porte 
das empresas

7%
4%

18%

67%

4%

Micro

Pequeno

Médio

Grande

Outros

 
Figura 4 – Gráfico – Total de Respondentes Relativo ao Porte das Empresas 
Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
 
 
 

Conforme os resultados obtidos nos cinco blocos do instrumento de pesquisa os 

mesmos foram resumidos em tabela de distribuição de freqüência conforme tabela 1 e 

Figuras 5 a 9, a seguir, sendo que quando as medidas de tendência central “têm 

valores relativamente próximos” como se pode observar na maioria das respostas, 

“qualquer uma delas bastaria como resumo estatístico dos dados” em relação à 

distribuição normal como apontado por (REA e PARKER, 2000, p.160) 
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Tabela 1 – Moda, Mediana e Média e Distribuição Normal da Amostra com Base nas 

Questões 

 
Moda, mediana e média e distribuição normal da amostra com base nas 

questões  

             
 BLOCO I  

 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11  
MODA 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4  

MEDIANA 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4  

MÉDIA 4,387 4,299 4,365 4,336 3,92 4,109 3,942 3,679 4,438 4,226 4,19  
DIST.NORM 0% 100% 100% 100% 5% 99% 12% 0% 0% 100% 100%  

             
 BLOCO II  
 II12 II13 II14 II15 II16 II17 II18 II19 II20 II21 II22  

MODA 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4  
MEDIANA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

MÉDIA 4,044 4,27 4,255 4,161 3,818 3,964 3,949 4,022 3,854 4,051 4,124  

DIST.NORM 81% 100% 100% 100% 0% 23% 15% 67% 0% 85% 99%  
             

 BLOCO III 

 III23 III24 III25 III27 III28 III29 III30 III30' III31 III32 III33 III34 
MODA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

MEDIANA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
MÉDIA 3,606 3,876 4,19 4,124 4,139 3,927 3,861 3,956 4,197 4,036 4,095 4,175 

DIST.NORM 0% 1% 100% 99% 100% 7% 0% 19% 100% 77% 97% 100% 

             
                                BLOCO IV    

 IV35a IV35b IV35c IV35d IV35e IV35f IV35g IV35h IV36    
MODA 4 4 4 5 4 5 4 4 4    

MEDIANA 4 4 4 4 4 4 4 4 4    

MÉDIA 4,285 4,175 4,19 4,35 4,036 4,328 4,19 3,92 3,489    
DIST.NORM 100% 100% 100% 100% 77% 100% 100% 5% 0%    

             

   BLOCO V  
 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47  

MODA 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4  
MEDIANA 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4  

MÉDIA 3,766 3,394 3,307 3,482 3,321 3,182 3,577 3,942 4,307 4,248 4,058  

DIST.NORM 0% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 12% 100% 100% 88%  
Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 5 – Gráfico – Dados por Questão – Bloco I 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 6 – Gráfico – Dados por Questão – Bloco II 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 7 – Gráfico – Dados por Questão – Bloco III 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Dados por questão - Bloco IV
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Figura 8 – Gráfico – Dados por Questão – Bloco IV 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 9 – Gráfico – Dados por Questão – Bloco V 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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                                    Figura 10 – Gráfico – Média das Questões com Base  
                                    na Área/função do Respondente – Bloco I 

     Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 11 – Gráfico – Média das Questões com Base na Área/função do Respondente – Bloco II 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 12 – Gráfico – Média das Questões com Base na Área/função do Respondente – Bloco III 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
 

 

Figura 13 – Gráfico – Média das Questões com Base na Área/função do Respondente – Bloco IV 
Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Média das questões com base na área/função do 
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Figura 14 – Gráfico – Média das Questões com Base na Área/função do Respondente – Bloco V 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 15 – Gráfico – Moda das Questões com Base na Área/função do Respondente – Bloco I 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 16 – Gráfico – Moda das Questões com Base na Área/função do Respondente – Bloco II 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 17 – Gráfico – Moda das Questões com base na Área/função do Respondente – Bloco III 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 18 – Gráfico – Moda das Questões com Base na Área/função do Respondente – Bloco IV 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 19 – Gráfico – Moda das Questões com Base na Área/função do respondente – Bloco V 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 20 – Gráfico – Mediana das Questões com Base na Área/função do Respondente – Bloco I 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 21 – Gráfico – Mediana das Questões com Base na Área/função do Respondente – Bloco II 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 22 – Gráfico – Mediana das Questões com Base na Área/função do Respondente – Bloco III 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 23 – Gráfico – Mediana das Questões com Base na Área/função do Respondente – Bloco IV  

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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    Figura 24 – Gráfico – Mediana das Questões com Base na Área/função do Respondente – Bloco V 

Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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                     Figura 25 – Gráfico – Média com Base no Número de Funcionários - Bloco I 

Fonte : Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 26 – Gráfico – Média com Base no Número de Funcionários - Bloco II 

Fonte : Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 27 – Gráfico – Média com Base no Número de Funcionários - Bloco III 

Fonte : Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 28 – Gráfico – Média com Base no Número de Funcionários - Bloco IV  

Fonte : Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Médias com base no número de funcionários - Bloco V
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Figura 29 – Gráfico – Média com Base no Número de Funcionários - Bloco V 

Fonte : Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 30 – Gráfico – Média com Base nas Atividades da Empresa – Bloco I 

Fonte : Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 31 – Gráfico – Média com Base nas Atividades da Empresa – Bloco II 

Fonte : Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 32 – Gráfico – Média com Base nas Atividades da Empresa – Bloco III 

            Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 33 – Gráfico – Média com Base nas Atividades da Empresa – Bloco IV 

            Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Figura 34 – Gráfico – Média com Base nas Atividades da Empresa – Bloco V 

            Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base nos dados de campo 
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Foram realizados testes de significância estatística por meio do teste do qui-

quadrado (?²) abrangendo todas as questões dos cinco blocos, em relação aos 

parâmetros de (1) área e função profissional, (2) porte da empresa e número de 

funcionários (3) tipo de atividade, para a verificação de independência das variáveis, 

conforme um exemplo apresentado abaixo na tabela 2.  

 

Conforme Rea e Parker (2000, p.179) “a estatística qui-quadrado é mais 

confiável conforme o tamanho da amostra”, onde na “regra prática cada célula da tabela 

contingencial, deve conter uma freqüência esperada de no mínimo 5”, o que ocorreu no 

caso desta pesquisa. 

 

O programa SPSS utilizado na tabela 2, para o teste qui-quadrado compara as 

diferenças entre as freqüências obtidas e esperadas nas células verificando se “são 

consideradas um reflexo de uma diferença verdadeira entre as categorias da variável” a 

qual indica a existência de uma relação estatisticamente significativa entre as variáveis” 

(REA; PARKER, 2000, p.178). 

 

Para tal foi adotado o nível de confiança de 95% e 12 graus de liberdade (gl) de 

acordo com a fórmula gl = (r – 1)(c-1) onde r = número de categorias de cada variável 

(linha) e c = número de categorias da variável independente, sendo que os valores 

calculados foram comparados com a tabela de valores críticos da distribuição do qui-

quadrado para analisar se há uma relação estatisticamente significativa entre as 

variáveis como citado por (AAKER, KRUMA e DAY, 2001). 

 

Para se determinar a força em relação as variáveis como mencionado em 3.1, o 

programa calculou também, para cada questão de cada Bloco, cruzando com os as 

variáveis de área/função dos respondentes, porte da empresa (tamanho e número de 

empregados) e respectivo segmento de atividade, e calculou-se o coeficiente de 

contingência de Pearson conforme apresentado em um exemplo aleatoriamente 

escolhido constante da tabela 2.  
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A título de facilitar o entendimento da planilha exemplificada na tabela 2, o 

resultado foi de independência dos eventos entre o porte da empresa e respostas das 

questões por bloco, neste caso a primeira questão do Bloco I , onde o ?² em sua tabela 

teórica de distribuição é de 21,026 e o calculado 11,182 , ou seja inferior ao teórico e 

ainda assim confirmada pelo coeficiente de contingência obtido de 0,2747 mais próximo 

de zero do que de um. 

 

O total destes cálculos de qui-quadrado (?²) e coeficientes de contingência 

geraram uma planilha eletrônica equivalente a mais de 1200 páginas tamanho A4, que 

pela sua extensão não cabe apresentá-la nesta dissertação, porém encontra-se 

disponível em meio eletrônico. 

 
Com relação aos seus resultados, demonstraram a existência de independência 

na quase totalidade das variáveis analisadas, ou seja, as características de área/função 

dos respondentes, de porte da empresa e número de funcionários, de setor de atividade 

da empresa não estão relacionadas com as questões apresentadas no instrumento de 

pesquisa. 

 

No entanto, algumas questões apresentaram alguns vínculos de dependência, 

embora não expressivos de acordo com o coeficiente de contingência máximo obtido na 

questão 37 do Bloco V de 0,55, e analisando estas questões em conjunto com as 

respectivas medidas de tendência central observou-se que: 

 

As questões 5 e 6 do bloco I, referentes a consideração do ambiente de negócios 

e objetivos mercadológicos na estruturação da área gestão de pessoas, foram 

dependentes dos respondentes de conforme o porte das empresas, expressando-se 

mais favoravelmente os provenientes de empresas de médio e grande porte (empresas 

nodais) das área de RH e Diretoria. 
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Tabela 2 – Exemplo de um dos testes do Qui -quadrado realizados e relativo ao total de 
respondentes da questão 1 do Instrumento de Pesquisa em relação ao porte da 

empresa 
  

Porte da Empresa 
I 

X XI XII XIII Outros 
TOTAL 

1 0 0 0 1 0 1 
2 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 1 9 2 13 
4 2 2 10 36 4 54 
5 6 4 13 46 0 69 

TOTAL 9 6 24 92 6 137 
       

       
H0: Não existe associação ?  Eventos são Independentes  
H1: Existe associação ?  Eventos são Dependentes   
Graus de liberdade = (linhas - 1) x (colunas - 1) =  12  

x2 tab  para a = 0,05 e 16 GL =  21,026    

Se x2 cal (Fo - Fe)^2/Fé) > x2 tab, Rejeita-se Ho ?  Eventos Dependentes  

Se x2 cal (Fo - Fe)^2/Fe) = x2 tab, Aceita-se Ho ?  Eventos Independentes 
Resultado obtido no teste do Qui-quadrado (x2): 11,18238435 

Aceita-se Ho ?  Eventos Independentes 

Coeficiente de Contingência de Pearson 

C = vx2 cal/(x
2 cal + n)                         = 0,274706489 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa 
 

Outra questão do Bloco I, como o resultado de dependência foi a 9, onde se 

questiona a necessidade de investimento na capacitação dos executivos de RH para 

atuarem junto a alta direção nas estratégias empresariais, cujo resultado foi mais 

positivo nas empresas de maior porte vindo dos respondentes no nível operacional das 

empresas, com ênfase da área de RH, mais do que no nível diretivo, conforme 

apontado nos gráficos de medida central. 

 

No bloco II, a questão 17 relativa a proposta de desenvolver-se programas de 

treinamento, palestra, workshops com a participação dos clientes, apresentaram 

dependência em relação às atividades dos respondentes, onde houve a avaliação 5 



 

 

125 

(concordo totalmente) da quase totalidade dos respondentes das áreas de marketing e 

vendas, sugerindo que esta prática poderia adicionar valor nas relações com os 

respectivos consumidores. 

 

No Bloco III, a questão 28 que sugere a inclusão nas práticas de RH das 

empresas nodais os profissionais dos respectivos canais de distribuição, apresentou 

também um certo grau de dependência em relação a área de atuação e função dos 

respondentes, no caso obteve-se um alto volume de respostas entre 5 (concordo 

totalmente) e 4 (concordo) da Direção das empresas e área de qualidade, independente 

do seu porte e atividade. 

 

No Bloco IV, a questão 35 pergunta quais conhecimentos complementares 

deveria ter os profissionais executivos da área de gestão estratégica de pessoas para 

atuar de forma integrada junto aos canais de distribuição, e foi desdobrada em nove 

subitens contendo estes conhecimentos. Apresentaram um grau de dependência os 

itens relativos a: 

 

• Conhecimentos de Marketing (35b) com baixa adesão em relação área de 

atuação do RH, ao contrário, em Conhecimento do modelo do negócio (35d) 

onde tanto os respondentes de RH quanto a direção da empresa tiveram 

concentração nas alternativas (4) e (5) com menor avaliação das áreas 

operacionais.  

• Conhecimento de ferramentas de comunicação de redes corporativas (35h), foi 

um item pelas medidas de tendência central com baixa avaliação na maioria dos 

respondentes das áreas de RH e operações contra uma avaliação (4) por parte 

das áreas administrativas e Diretoria. 

 

No bloco V apontou a predominância tanto das barreiras como da responsabilidade 

da implementação de uma gestão integrada de pessoas com os canais de distribuição a 

Direção da empresa, mas na seqüência também da área de RH das empresas nodais 
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(questões 37 e 43) e por outro lado a barreira menos considerada seria dos 

profissionais que possuem contato direto com a cliente. 

 

Ainda neste bloco final as questões 45 e 46 relativas á geração de valor por meio 

de uma gestão integrada (GRE) tiveram nenhum grau de dependência com altas 

medidas de tendências centrais dos respondentes,concentrando as respostas entre 

alternativa (4) concordo e (5) concordo totalmente. A questão 47 que indaga uma 

perspectiva de implementação de um programa de gestão integrada de pessoas teve 

uma aceitação de curto prazo somente pelas empresas de médio e grande porte. 

 

 

2. Análise dos Resultados 
 

 

A escolha do foco da exploração de uma proposição de valor por parte da GRE, 

no nexo empresa-canal de distribuição-cliente desta pesquisa deve-se a uma 

“estratégia de va lor” como denominada por Giglio, Kawzsnicka e Santos (2006, p.2 e 4) 

que considera o cliente “como o centro das decisões estratégicas” nas alianças e 

parcerias interorganizacionais. 

 

Ainda para corroborar este recorte por parte desta pesquisa de acordo com 

Pizzinatto, Stradiotto e Rueda (2005, p1): 

 

Focalizar o cliente significa dar-lhe ênfase, adicionando à venda de 
produtos (sejam bens duráveis não duráveis ou serviços) investimentos 
em qualidade, em melhorias no  atendimento, serviços de marketing e 
outras formas de agregar valor, na óptica do cliente,   cujo conceito vem 
sendo expandido (grifo nosso): considera-se como tal não só o cliente  
final, como também funcionários, os distribuidores, enfim todos os 
stakeholders que são  elos componentes da grande cadeia de 
relacionamento de uma organização. 

 

Neste prisma, as cinco empresas principais pesquisadas, denominadas nodais 

com os respectivos possíveis canais de distribuição, conforme definições e tipologia 
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apresentada, bem como as suas relações com os clientes intermediários e finais, 

seguiram uma esquematização conforme a figura 35 abaixo: 

 

 

EMPRESA
NODAL

Agente
de 

vendas

Corretor

Facilitador

Represen-
tante

comercial

Comerciante

Revenda

Equipe 
de vendas

Distribuidor

MERCADO

MERCADO

Clientes 
intermediários 

e finais

Empresa
provedora

de produtos
e serviços

Canais de 
distribuição

P
E
S
S
O
A
S

 
Figura 35 – Esquema Relacional entre: Empresa Nodal - Canais de Distribuição - Mercado 
Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa com base na tipologia de canais de distribuição de 
Megido e Szulcseweski (2002) e Rocatto (2006).  
 
 

Assim, buscou-se na estruturação da composição da amostragem deste 

trabalho, um modelo de relacionamento interorganizacional “pós-industrial formado a 

partir da interação em redes de pessoas diferentes, conectadas por certos laços de 

interdependência que consolidam e reforçam os valores de parceria” e cujos “agentes 

estão interligados entre si através de mecanismos” e interesses comuns, incluído os 

econômicos, exigindo “a construção de relações de confiança mútua senso de propósito 

e capacidade de trabalho coletivo” complementa (VALE, 2004, p.4). 

 

E neste aspecto os canais de distribuição “apresentam uma importância singular 

devido a grande influência que exercem na escolha de compra” é nele “que ocorre o 

encontro da empresa com o seu consumidor final”. (COSTA; ALMEIDA, 2006, p.8). 
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O instrumento de pesquisa, aplicado a esta configuração de amostragem, 

envolvendo vários canais de distribuição de cinco empresas nodais, buscou explorar 

com ênfase nas 34 questões constantes dos Blocos I, II, III indicações que pudessem 

apresentar a confirmação da questão principal de pesquisa abaixo: 

 

Questão principal: 

 

“A área de gestão estratégica de pessoas necessitaria ampliar sua atuação da 

esfera intraorganizacional para a esfera interorganizacional possibilitando a geração de 

valor para a cadeia produtiva e seu mercado, por meio de uma ação integrada de 

recursos humanos entre empresa provedora de materiais e/ou serviços e as respectivas 

empresas aliadas como canais de distribuição (distribuidores, revendas e 

representantes)?”. 

 

As questões secundárias estão relacionadas também aos Blocos II e III citados 

bem como os demais Blocos IV e V como apresentado na seqüência das 

considerações da questão principal.  

 

O primeiro conjunto de 11 questões constantes de Bloco I buscou cobrir a 

ambiência contemporânea dos negócios e a relevância de uma ação estratégica da 

área de gestão de pessoas e a sua relevância na integração da estratégia empresarial 

por um lado e explorando a relevância do alinhamento da “visão do RH e a visão de 

seus clientes” por outro, como mencionado por Bosquetti e Albuquerque (2005, p.1). 

 

Neste aspecto as respostas dos questionários concentraram-se entre as 

alternativas (4) Concordo e (5) concordo totalmente, com resultados ainda mais 

favoráveis quando analisados os respondentes gestores de empresas de médio e 

grande porte característica das empresas nodais pesquisadas, indicando o 

entendimento da importância na definição das estratégias empresariais e 

mercadológicas por parte da gestão de pessoas. Ainda como citado na sumarização 
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dos dados reiterou-se no perfil de gestores diretores a necessidade de se investir mais 

na capacitação dos profissionais de RH ampliando suas competências para agir como 

parceiros de negócio, em especial, na visão ampliada junto aos canais de distribuição. 

 

Algumas das entrevistas realizadas constantes do Anexo B, quando abordadas 

estas mesmas considerações, apontam esta mesma direção como as seguintes 

declarações dos entrevistados detalhados no ANEXO B: 

 

E eu acho que está na hora, eu acho que a empresa com esse porte...é agora 

que teria que começar, não teria que esperar muito não. J. O. - Officer  

 

Na verdade assim, eu acredito que não existem barreiras, desde que todos 

estejam dispostos e seja uma melhora para a sua empresa, para a sua área 

corporativa. G. O. – Softcorp 

 

Eu gostaria que toda empresa realmente se propusesse a sair do papel sobre 

essa pesquisa. Isso aqui é melhora tanto para a empresa e para os funcionários [...] A 

pessoa quando se sente respeitada faz melhor e faz certo. C. S. P. – Jundiá 

 

Na verdade essa parceria, por enquanto, só está se dando com a parte de 

marketing, que a empresa começou a estruturar agora, então a partir de janeiro de 

2007 que ela está estruturando na área de recursos humanos. E com essa sua 

pesquisa eu já conversei com os proprietários das distribuidoras, eles acharam 

excelente, uma coisa inovadora e já foi permitido que eu entrasse em contato e fizesse 

essas parcerias com as distribuições [...] E a partir dessa pesquisa agora, nós vamos 

tratar isso, a partir de 2008, pelo menos na minha área em RH, amei. C. S. P. – Jundiá 

 

Ainda neste mesmo Bloco I, a questão 11 indaga o entendimento de que uma 

gestão estratégica de pessoas como gerador de valor na cadeia interorganizacional 

podendo proporcionar transformação do capital intelectual das pessoas em ativos 

intangíveis percebidos pelo mercado, indicou a concentração de respondentes em (4) 
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Concordo e no recorte de gestores de RH e Vendas, concentrada em (5) Concordo 

totalmente. 

 

Neste mesmo sentido os gestores entrevistados conforme anexo B apresentam 

suas opiniões como abaixo: 

 

No meu ponto de vista de marketing hoje, [...] eu acho que é uma necessidade 

hoje do mercado e é um diferencial você trazer as pessoas, a comunidade próxima, são 

os intermediários, todos ao seu redor. Seus fabricantes, distribuidores, parceiros e 

clientes para próximo da sua realidade, por quê? Porque hoje eu acho que além da 

qualidade do seu produto, do seu serviço, do seu intangível e do seu tangível, você tem 

a questão do seu atendimento, da sua proximidade com o seu cliente. G. O. – Softcorp 

 

No momento que você tem uma terceirização, no momento que você tem 

algumas rupturas desses vínculos. Então o que eu achei muito bom do trabalho é que 

você extrai essa reintegração, porque os distribuidores fazem parte do nosso negócio, 

eles têm que estar junto com a gente, eles têm que entender o nosso negócio. Eu acho 

que o caminho é esse, o caminho é exatamente você trazer os nossos distribuidores, os 

nossos representantes, os nossos terceiros, eles têm que conhecer a nossa realidade, 

até para criar essa relação de comprometimento com os negócios da nossa empresa. 

A. K. – RFS 

 

No Bloco II, as suas 11 questões abrangeram aspectos da relevância ou não da 

gestão integrada de pessoas (GRE) desenvolvendo competências e práticas junto aos 

canais de distribuição para conhecer a leitura das necessidades e percepções de 

valores por parte dos clientes, visando explorar “as sinergias da ação coletiva” por meio 

“do compartilhamento de propósitos e cooperação” desta cadeia como apresentado por 

(VALE, 2004, p.2). 

 

Os resultados dos questionários recebidos apresentaram nas leituras de 

tendências centrais uma predominância na alternativa (4) Concordo e nas questões que 
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indicam a importância da participação dos clientes em eventos das empresas, das suas 

práticas de T&D bem como em alguns casos participando da seleção conjunta de 

funcionários de atendimento, os gestores de RH, Marketing e Vendas concentraram 

suas opiniões em (5) concordo totalmente. 

 

Sobre este prisma segue também as opiniões de algumas entrevistadas 

transcritas no anexo B: 

 

Hoje em dia, você ter um cliente teu, que entenda e que saiba como você pensa 

e como você dirige, como você conduz o teu método, tudo, ser bem transparente nisso 

eu acho que é fundamental. Só que não é toda empresa que consegue fazer isso, não 

é tão simples. J. O. - Officer 

 

[...] pelo que eu vi na pesquisa, a intenção dessa integração é fazer com que 

possamos ter, eliminar erros básicos que às vezes nós temos e que não conhecemos o 

que realmente funciona. Acho que em reuniões que eles estejam, antes de lançar, usar 

o próprio cliente para sabe ter um feedback de pesquisas e até colocar o nome[...] C. S. 

P. – Jundiá 

 

[...] já faz acho que uns cinco ou seis anos que a gente vem falando naquela 

coisa do foco no cliente ou foco do cliente. No momento que você tem um intermediário, 

que é o próprio distribuidor, isso é fundamental, precisa ter essa dedicação. Senão você 

não vai atingir os seus resultados, você tem uma dependência muito forte. A. K. – RFS 

 

O ideal seria essa integração, seria contratar essas empresas prestadoras de 

serviço, mas fazer um tipo de treinamento de vez em quando, fazer uma integração, 

algum evento que as pessoas estivessem mais integradas...Eu acho, eu acho 

 fundamental e assim, eu acho que só tem a ganhar a empresa. J. O.- Officer 
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[...] eu acho que tem que ter essa relação entre intermediário, final, interno, 

externo, entre todos eles. Saber a sua missão, a sua visão, os seus valores e dessa 

forma o cliente se sente parte integrante da sua empresa. G. O. – Softcorp 

 

Nas 12 questões do Bloco III do instrumento de pesquisa se explora a ação 

integrada da gestão estratégica de pessoas (GRE) das empresas nodais junto aos seus 

canais de distribuição e respectiva geração de valor para os profissionais e acionistas 

dos canais, e subseqüente preservação da percepção dos valores, imagem, marca e 

demais intangíveis destas empresas nodais. 

 

A verificação dos dados compilados e tratados do instrumento de pesquisa 

aplicado, o resultado de tendência central apresentou a predominância da opção (4) 

Concordo e (5) Concordo totalmente, e ainda mais favorável quando nos respondentes 

da alta direção e gestores de qualidade das empresas. 

 

Da mesma forma segue abaixo algumas respostas sobre este tema dos 

entrevistados constantes do anexo B: 

 

...muita gente hoje sai e não tem a mínima noção do que é uma empresa, do que 

é montar uma equipe, e monta lá uma empresa e vai prestar serviços para aquela 

empresa na qual ela trabalhava. Aí tem coisa que ela achava legal, mas “-Ah! Não vai 

dar para seguir porque a empresa é pequena.”, “-Ah! Eu achava aquilo bom, mas a 

minha empresa não vai dar para fazer.” E ela perde sim, ela vai contratando outros 

funcionários, mas sem saber o por que a empresa que ela trabalhava tinha aquele 

clima, tinha aquela coisa, sendo que aquilo, sim existia, porque alguém lá no RH fazia 

uma entrevista, fazia uma triagem para saber se aquela pessoa estava adequada ou 

não e não vem do nada isso. Então, quando a pessoa sai e não tem essa mentalidade, 

não consegue fazer isso, ela perde esse capital intelectual J. O. - Officer 

 

Então, a integração mesmo, eventos corporativos, grandes eventos, lançamentos 

de produtos. ... acho que já tem um passo, que são realmente essas ações que 
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existem, esses eventos. Eu acho que o que de repente seria realmente interessante, 

seria começar da alçada maior. E ir ramificando a situação. Passo a passo, um 

fabricante passa para um distribuidor, vê o link, o que vai acontecer nesse elo? O 

distribuidor passa para, o fabricante passa para o distribuidor, o distribuidor para a 

revenda e a revenda para os seus clientes. Eu acho que seria a forma mais viável disso 

ser feito. G. O.  – Softcorp 

 

Você tem uma aquisição de conhecimentos, você tem uma troca de 

experiências, você tem uma rede maior de relacionamento. Eu acho que só enriquece. 

Eu acho que o distribuidor é um representante da RFS naquele meu cliente, então tem 

que estar muito alinhado tem que estar... Ele (cliente) não pode sentir essa diferença. 

A. K. – RFS 

 

Portanto, com base na amostragem deste trabalho os achados dos três Blocos (I, 

II e III) envolvendo 34 questões e declarações prestadas pelos entrevistados indicaram 

a confirmação da questão principal desta pesquisa, tanto no aspecto da necessidade de 

uma ação expandida da área de gestão de pessoas da esfera intraorganizacional para 

a esfera interorganizacional, na sua relevância na possibilidade de geração e 

percepção de valor por parte dos clientes decorrentes de uma estratégica atuação 

integrada de pessoas (GRE) junto aos respectivos canais de distribuição. 

 

As questões secundárias serão subsidiadas pelos comentários dos achados 

também dos Blocos IV e V, como segue: 

 

Questões Secundárias: 

 

1. “A área de gestão estratégica de pessoas necessita de atuar na alta direção 

da empresa (em staff), como conhecedor do negócio, objetivando a colaboração no 

planejamento e ações estratégicas junto aos respectivos canais de distribuição?”. 
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2. “Os gestores da GRE como especialista em relações interpessoais 

organizacionais deveriam então apresentar um novo perfil de competências mesclando 

suas habilidades e espírito de empreendedor com a sensibilidade das relações 

humanas?”. 

 

3. “A atuação apresentada da GRE poderá proporcionar aos funcionários dos 

canais de distribuição aliados, oportunidades de ganhos profissionais pela ação 

integrada da gestão de pessoas?”. 

  

O Bloco IV por meio das suas questões 35 (de a até h) e 36 respectivamente, 

procurou-se explorar no entendimento dos respondentes a necessidade de uma 

atuação em staff do gestor estratégico de pessoas no conceito de organização 

expandida remetendo-se a questão secundária 1, e quais deveriam ser suas 

habilidades e competências para o adequado desenvolvimento desta função diretiva e 

estratégica referindo-se a questão secundária 2. 

 

Os achados do Bloco IV indicaram a predominância dos respondentes considerando 

a alternativa (4) Concordo e (5) Concordo totalmente com a necessidade de uma 

gestão própria separada da área operacional de RH desta área integrada e expandida 

de pessoas proposta (GRE) bem como nos itens de habilidades e competências do seu 

profissional executivo, exceto as seguintes ponderações: 

 

1. Conhecimentos de Marketing - com baixa adesão em relação aos respondentes 

gestores de do RH. 

 

2. Conhecimento de ferramentas de comunicação de redes corporativas - foi um 

item pelas medidas de tendência central com baixa avaliação na maioria dos 

respondentes das áreas de RH e operações contra uma avaliação positiva (4) 

por parte das áreas administrativas e Diretoria. 
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Os entrevistados presentes no anexo B, embora apoiando, apresentaram 

algumas dificuldades na implementação de uma gestão integrada nos canais de 

distribuição como nesta declaração: 

 

[...] a gestão de recursos humanos eu acho, eu considero ela fundamental, mas 

não creio que todos pensem dessa forma. Então, eu acho que a gente vem ao longo do 

tempo perdendo um pouco com isso, por não focar os recursos humanos. (Quem são 

esse todos que você se refere?) Eu acho que às vezes algumas empresas, não dão a 

importância que tem ser dada para o recursos humanos [...] tem empresa ainda que 

acredita que recursos humanos, que departamento pessoal é despesa e aquilo ali tem 

porque a legislação manda, tem alguns gestores com essa filosofia. J. O. - Officer 

 

Este posicionamento ainda pode ter uma visão complementar como apresentado 

por Bosquetti e Albuquerque (2005 p. 14) onde o “alto grau de centralização das 

funções do RH [...] os gestores e profissiona is da área a ter foco no cotidiano e nas 

atividades operacionais, dificultado a execução de um papel mais estratégico da 

função” refletindo assim “uma ambigüidade entre o discurso e a prática”. 

 

O Bloco V contendo 11 questões visa entender quais as barreiras e dificuldades 

para implementação de uma área ou programa de gestão integrada de pessoas junto 

aos canais de distribuição e a adição de valor sinérgico além das empresas envolvidas 

e clientes para os profissionais dos canais de distribuição interlocutores junto aos 

clientes. 

 

Na primeira parte as maiores dificuldades levantadas pelos correspondentes 

estão na Direção das empresas, mas na seqüência também da área de RH das 

empresas nodais em contrapartida a barreira menos considerada seria dos profissionais 

que possuem contato direto com a cliente. 

 

As declarações da entrevistas do Anexo B, também corroboram com estas 

indicações. 
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[...] barreira hoje em dia é a estrutura de cada empresa que você tem. Hoje você tem 

uma estrutura muito enxuta, você tem pouco tempo para se dedicar a aquilo que você 

deveria estar se dedicando. A. K. – RFS 

 

Eu acho muito interessante essa proposta, realmente eu não cheguei à 

consciência se ela é viável ou não, por até algumas dificuldades de você estar entrando 

em campos diferentes. Na verdade são distribuidores e revendas diferentes, que tem a 

sua estrutura formada, então tem essa dificuldade da gente pegar e mobilizar isso. 

Então realmente eu não sei a forma como a gente pode trabalhar com isso. Mas, eu 

acho que pode ser um bom começo, um ótimo começo, que a gente possa estar 

implantando, ou posso estar tentando. E. I. – Softcorp 

 

Eu acredito que sim, acho que o cliente final percebendo que a pessoa tem uma 

conduta, que às vezes em uma revenda muito pequena não tem uma estrutura. Então o 

funcionário não tem um treinamento, ele entra ali e está aprendendo a vender, ele quer 

vender muito, ele quer faturar muito, não interessa como, não interessa a conduta que 

ele faça, não interessa se ele vai contar uma mentirinha para você às vezes. Ao passo, 

que se ele é treinado e fala: “-Não, a Officer adota que tudo que a gente faz tem uma 

sustentação”.E ele tendo esse treinamento, eu acho que o cliente final vai sentir firmeza 

e vai, lógico, ficar fiel. J. O.  - Officer 

 

Como base nos resultados apurados acima podemos considerar, referindo-se a 

amostragem de empresas e condições de realização desta pesquisa, que as indicações 

são favoráveis às questões secundárias, ou seja, os respondentes indicaram sua 

concordância quanto: 

 

• A necessidade de uma área estratégica de gestão de pessoas atuando na 

formulação das estratégias empresariais junto a alta direção da empresa e 

ampliando sua ação junto aos canais de distribuição; 



 

 

137 

• Os executivos desta área expandida e integrada de gestão de pessoas (GRE) 

devem ampliar as habilidades e competências atuais envolvendo habilidades e 

competências cognitivas, comportamentais e operacionais como: 

 

Conhecimentos de Planejamento Estratégico; 

 

§ Conhecimentos de marketing dentro da área de atuação da empresa; 

§ Conhecimentos da política da empresa no desenvolvimento de fornecedores; 

§ Conhecimentos de modelo de negócio que a sua empresa está inserido; 

§ Habilidades em negociação interorganizacional (local e/ou internacional) 

conforme a localização e origem das empresas aliadas; 

§ Possuir visão sistêmica da sua empresa e as relações estratégicas com seus 

aliados; 

§ Possuir um espírito empreendedor; 

§ Conhecer as ferramentas de interconectividade e convergência adequadas a 

comunicação de redes corporativas. 

 

 A ação integrada da gestão de pessoas junto aos canais de distribuição poderá 

proporcionar uma melhoria no desempenho dos profissionais que possuem contato 

direto junto aos clientes finais gerando a melhor percepção de valor adicionado aos 

produtos e serviços transacionados por estes.  

 

Neste aspecto corrobora ainda Fachinni e Bignetti, (2006, p.15) que ao 

“desenvolverem a sua capacidade individual, as pessoas transferem seu aprendizado 

para a organização, capacitando-a a enfrentar novos desafios” sendo este um fator 

motivador e “essencial para a adesão dos colaboradores aos desígnios estratégicos 

estabelecidos” nas organizações. 

 

Apesar das questões 44 e 45 apresentarem uma expressiva concordância total (5) 

dos respondentes, esta ação integrada como geradora de valor aos stakeholders como 

levantado e apontado na sumarização dos dados o resultado, algumas restrições à sua 
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implantação pelo menos de imediato, foram relatadas nas entrevistas como decorrentes 

dos variados estágios de desenvolvimento das áreas de RH das empresas, e da própria 

mentalidade por parte da direção no entendimento da manutenção do seu capital 

intelectual e disseminação de seus ativos intangíveis junto ao seu mercado.  
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CONCLUSÃO 
 

O cenário dos dias de hoje, exige que o RH possua a competência necessária 

para entregar valor ao ambiente que permeia e integra a organização como os 

acionistas, clientes internos e externos, distribuidores, representantes, revendedores, 

gestores e funcionários de toda a cadeia fomentadora, produtiva, reguladora, 

associativa, consumidora e “torna-se imprescindível avaliar, no planejamento 

estratégico, o comportamento das organizações frente às forças competitivas do 

mercado” que segundo Azevedo e Costa (2001, p.14) e adequados pelo autor, são 

concomitantemente intera tivas para a visão estratégica considerando que: 

 

• Novos tipos de consumidores, fornecedores, empregados e empresários surgem 

com uma velocidade sem precedentes, definindo novos hábitos, costumes e 

necessidades de serviços, produtos, padrões de atendimento, pressionando a 

dinâmica de mudança das empresas; 

 

 A previsibilidade do futuro está cada vez mais desafiante, aliado ao fato de que, 

nesta era de conhecimento e informação, os tempos de reação e adaptação para a se 

manter competitivo estão em contrapartida mais exíguos; 

 

• Os espaços para falhas e erros nos processos de mudanças se reduzem, 

exigindo competência extrema em cada alteração de rumo. 

 

Portanto, muitos paradigmas devem ser quebrados nas estruturas convencionais 

vigentes nas empresas quanto a esta amplitude de integração interpessoal e 

interorganizacional preconizada, pois o parceiro agora é parte da organização, e a 

organização é parte do parceiro, e esta aliança só terá sentido se agregarem valor ao 

produto final a ser percebido pelo mercado. 

 

Como já mencionado no referencial teórico deste trabalho Capítulo 1, a base da 

formulação dos questionamentos apresentados no instrumento de pesquisa e que 

buscam explorar as questões de pesquisa se baseiam na proposta de valor de RH e 
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suas cinco dimensões desenvolvidas por Ulrich e Broakbank (2005) e cuja 

esquematização estão apresentadas na figura 36, abaixo. 
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Gerentes e empregados)
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(organização e 
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Proposição
de valor 
do RH

 
Figura 36 – Proposição de Valor do RH 
Fonte: Adaptado pelo autor da pesquisa de Ulrich e Broackbank (2005) 
 

A proposta da GRE está baseada na convicção de que na visão do mercado, o 

importante não é o que você faz, o importante é o que entrega, ou seja, o valor não é 

definido pelo doador, mas pelo receptor. 

 

Esta preocupação com a integração do consumidor na teoria e prática por parte 

das redes organizacionais formadas pela cadeia de valor é manifestada em recentes 

estudos de Giglio, Kwasnicka e Santos (2006, p.1) pela consideração de que “o 

consumidor não tem papel reconhecido nas redes e não existem estudos sobre a 

gestão de sua participação” referindo-se como exemplo na participação no 
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desenvolvimento de novos produtos, tema que será abordado na seqüência pela ação 

integrada da GRE junto aos clientes neste sentido. 

 

Ainda estes autores (loc cit.) reiteram a importância da “a mudança do foco das 

empresas do recurso financeiro e de produto, para a criação de valor para o 

consumidor o que exige a participação de várias empresas” como apresentado neste 

trabalho buscando um “valor agregado de parceria [...] que não nasce de uma única 

empresa, mas da força de um conjunto particular de empresas dentro de um negócio”. 

 

A partir destas considerações, se faz necessário entender exatamente o que o 

mercado, em última palavra o cliente, quer receber de nossa organização em termos de 

produto e serviços ofertados para a construção de uma relação de longo prazo, entre a 

organização e seus clientes, considerando inclusive que é mais lucrativo manter um 

cliente do que conquistar um novo, jargão este sobejamente conhecido, estudado e 

quantificado pelos pesquisadores mercadológicos.  

 

Portanto, a construção de uma relação de longo prazo entre as pessoas, 

organizações, seus aliados e clientes e as questões de lealdade estão baseadas em 

quão “positivas” foram às respectivas experiências transacionais. 

 

As experiências transacionais mais freqüentemente percebidas nas relações 

pessoais transacionais interorganizacionais e conseqüentemente relevadas, baseando-

se em Ulrich e Brockbank (2005) são: 

 

• Confiança (qualidade, garantia, transparência); 

• Responsabilidade (seriedade, ética); 

• Segurança (informação, características, assistência); 

• Empatia (atendimento, gentileza, educação); 

• Apresentação (produto, pessoal, aparência). 
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Assim, é importante notar que cada valor entregue nas transações depende do 

comportamento e percepção das pessoas envolvidas, podendo significar uma 

oportunidade de contribuição da área de gestão de pessoas, para o resultado e 

lucratividade das empresas gerenciando e promovendo a densidade destas 

experiências positivas. 

 

Com base na presente pesquisa e nas considerações sobre a relevância do 

conhecimento das percepções dos clientes, seguem algumas práticas para a GRE, 

sugeridas pelo autor no sentido de melhorar estas experiências positivas, alinhando-as 

tanto nas empresas provedoras de bens e serviços quanto aos possíveis canais de 

distribuição, onde ambos “contribuem para a formação de valor da marca” (COSTA; 

ALMEIDA, 2006, p.10) e da imagem dos produtos e empresas, a serem entregues e 

percebidas por parte dos seus clientes: 

 

1 - Desenvolver e conhecer a leitura das necessidades dos clientes 

 

As empresas deveriam se preocupar com a identificação por parte de seus 

profissionais de RH o que os clientes reputam como características importantes 

nos seus funcionários, e mais quais os clientes devem ser considerados nesta  

tarefa como referências de importância? 

 

Uma sugestão nesta última classificação é, por exemplo, iniciar com 

aqueles que representam 80% das receitas e lucros. Estes são clientes cuja 

lealdade e retenção é vital para as organizações. 

 

Os gestores de pessoas são os profissionais habilitados para obter estas 

respostas, pois de alguma maneira possuem ferramentas, sensibilidade e 

conhecimento para obter respostas similares em relação aos funcionários 

contratados para a organização, que muitas vezes são também consumidores. 
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Assim sendo, a ação da GRE poderá antecipar o conhecimento das 

necessidades do consumidor, proporcionando sugestões de ações corretivas e 

preventivas, monitorando as qualidades destas intervenções temporalmente de 

forma eficiente e eficaz. 

 

 2 - Pensando e agindo como consumidor 

 
Algumas experiências em campo realizadas pela equipe da GRE 

poderiam ser a chave para estas respostas, simplesmente agindo como 

consumidor, literalmente agindo com os próprios produtos e serviços. 

 
Pelos dados coletados nesta pesquisa tudo indica que nenhuma descrição 

de função da área de gestão de pessoa inclui esta atividade, mas ela pode e 

deve ser atribuída e desenvolvida pela GRE face sua sensibilidade na ajuda a 

estas respostas. 

 

3 - Alinhar as práticas de RH desenvolvendo as competências na 

organização para atender às expectativas de valor dos clientes.    

 

O ponto aí em questão não se trata da maior ou menor competência dos 

profissionais, mas o que acontece dentro da empresa não é percebido ou 

conectado com as experiências do cliente para a empresa. 

 

O comportamento e tratamento dos funcionários dentro da empresa 

quando percebidos positivamente pelo cliente, ajudam a consolidar o padrão de 

comportamento organizacional, agregando valor à relação cliente-consumidor. 

 

Seguem algumas práticas da GRE sugeridas no sentido de integrar as 

pessoas tanto nas empresas provedoras de bens e serviços quanto aos 

possíveis canais de distribuição, em relação aos seus clientes: 
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• Desenvolver programas de treinamento, palestras, workshops, internos, 

com a participação dos canais de distribuição e clientes; 

• Aferições de desempenho, prêmios, reconhecimentos estabelecidos em 

conjunto com os canais de distribuição e clientes; 

• Participação em desenvolvimento em conjunto com os canais de 

distribuição e clientes de testes pilotos de produtos e serviços, 

 

Estas são algumas sugestões para atrair e estruturar os clientes a 

participarem de perto dos mecanismos inerentes às culturas de cada 

organização, cuja sensibilidade para com a marca será ampliada por estas 

experiências, desde que positivas.  

 

4 - Incluir os clientes alvo dentro das rotinas e práticas de RH 

 

Uma forma de se compartilhar o comprometimento com as ações de RH pode 

ser o de engajar os clientes, quando estratégicas, às práticas do RH de forma 

criativa, porém pertinente como: 

 

• Perguntar ao cliente quais competências que ele gostaria que o pessoal, 

da primeira linha, supervisão e gerência de relacionamento como estes, 

deveriam possuir. 

 

Nos casos envolvendo o relacionamento empresa-canal de distribuição-

cliente, onde o contato pessoa-pessoa seja intenso pode considerar-se no 

desenho do perfil e escolha de profissionais como representantes comerciais, 

vendedores direitos, incluir-se o cliente como sendo parte integrante da seleção 

e contratação destes profissionais. É claro que o cliente não será o determinante 

na contratação, mas seguramente será voto nas contratações e estará 

comprometida solidariamente com a empresa nesta ação.  
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Compartilhando então, com os estes atores envolvidos, a análise e discussão 

das proposições, questionamentos e reflexões abordadas nos quatro itens acima, este, 

poderia configurar-se em um passo para se medir a sensibilidade da cadeia de valor em 

foco, quanto às fundamentais questões que podem permear a gestão estratégica 

destas relações. 

 

A ação da GRE em cada organização na cadeia de distribuição poderia então 

proporcionar sugestões de ações corretivas e preventivas, monitorando as qualidades 

destas intervenções temporalmente de forma eficiente e eficaz, empenhando-se em 

relevar as respectivas competências essenciais traduzidas em ativos intangíveis as 

quais registram e marcam seu produto e nome, podendo transformar-se em valor junto 

aos acionistas e investidores. 

 

Este novo papel ampliado da área estratégica de gestão de pessoas converge 

com a proposição de Fachinni e Bignetti (2004, p.2) que “ estratégias futuras de criação 

de valor devem vir da área de RH”, apontando ainda que “novos papeis terão que ser 

definidos para os profissionais dessa área e estes papéis deverão se múltiplos e não 

singulares”, e reiterada pelos achados desta pesquisa. 

 

Desta forma, o Quadro 3 abaixo apresenta algumas da diferenças da 

abrangência da área de gestão de pessoas entre as fases: operacional, a estratégica 

interorganizacional e a proposição objetivada neste trabalho de dissertação ou seja  a 

ação expandida na cadeia de valor da GRE.  

 

Neste quadro estão contempladas as características relativas às competências 

operacionais, cognitivas e comportamentais nestas diversas fases até a GRE objeto 

deste trabalho e que deverá se traduzir em um re-posicionamento no próprio 

organograma funcional da empresa, em função de seu porte e escopo de operação.  
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Quadro 3 - Evolução da Abrangência da Área de Gestão de Pessoas – Operacional, Estratégico Convencional e Estratégico Expandido 
____________________________________________________________________________________________________________ 

       
Operacional                         Estratégico operacional              GRE (estratégico expandido) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Funções protocolares : recrutamento, seleção,  registro, Além das funções operacionais:  Além das funções estratégicas internas: 
controle de pessoal e folha de pagamento;      
      Motivação, psicologia organizacional,  Intra empreendedorismo, visão sistêmica,  
Descrição de cargos, avaliação de desempenho   cultura e clima organizacional;   flexibilidade;  
operacional e pesquisa salarial;      
      Desenvolvimento organizacional e programas Visão do business,conhecimento e alinhamen- 
Assistência jurídica necessária para gestão de pessoal de mudanças;    to estratégico na gestão de pessoas com o pla- 
conforme legislação trabalhista e acordos s indicais;      nejamento estratégico da empresa; 
      Programas de melhoria contínua de qualidade 
Relações trabalhistas , higiene, segurança, medicina e produtividade;    Conhecimento e participação conjunta no  
do trabalho, refeitório, ambulatório, contencioso,       desenvolvimento das parcerias da cadeia de 
remuneração, benefícios e assistência social;  Desenvolvimento profissional e de responsabi- valor;  
      lidade social; conhecimento e habilidade de   
Programas de  treinamento e desenvolvimento operacional;            negociação    Conhecimento de redes corporativas e ferra-   
           mentas de interconectividade e convergência; 
Formação predominante em administração e psicologia;    Programas de mentoria, liderança estratégica,        
                    remuneração variável, gestão de competência,   
Função departamental e gerencial ligada na hierarquia desempenho e de avaliações (ex. 360 graus) Habilidade de negociação interempresarial 
a uma diretoria normalmente administrativa.        de âmbito local e internacional; 
 
      Empowerment, gestão de talentos, learning   
      organization, universidade corporativa;  Noções de  administração de negócios , 
           marketing e estratégia empresarial; 
      Formação complementar: sociologia,estatística        
      antropologia, comunicação e pedagogia; Função ligada em staff à alta direção da 
           empresa podendo ou não ter vínculo a 
      Função normalmente em linha como uma diretoria área operacional de gestão de pessoas.   
       ligada à alta direção da empresa 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Fonte: Baseado em Albuquerque (1987 e 1999), Marras (2000 e 2004),  nas duas fases iniciais e a proposta do autor quanto à atuação da GRE. 
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Assim, a figura 37 apresenta a proposição de organograma da função estratégica 

da GRE como player estratégico da organização, atuando junto a sua alta direção o 

qual simboliza não só uma posição formal da GRE em uma organização hipotética, mas 

pretende traduzir seu posicionamento com o status  e papel mais estratégico nesta 

função, sendo que outras configurações de ordem estrutural, conforme o tipo de 

organização poderão ser adotadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Organograma com o Posicionamento Proposto da GRE 
Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa 
 

A seguir são apresentados alguns dos principais objetivos a cargo ou 

coordenadas pela liderança da GRE15: 

 

 1. Facilitar no desenvolvimento das parcerias; 

 2. Assegurar o entendimento da diversidade cultural; 

 3. Desenvolver equipes, setores, áreas com o melhor de cada parte envolvida; 

 4. Desenvolver confiança entre as pessoas e grupos nas organizações; 

 5. Promover e facilitar a relação de confiança e transparência interorganizacional; 

 6. Desenvolver relacionamento, comunicação respeitando as peculiaridades culturais; 

                                                 
15  Elaborado com  base nos autores ULRICH e BROCKBANK (2005), LIPMAN-BLUMEN(1999), 
HESSELBEIN,GOLDSMITH e SUMMERVILLE(2000) e incluindo sugestões do próprio autor. 
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 7. Desenvolver e manter os fatores de resiliência; 

 8. Todos devem acreditar nas estratégias, nos objetivos e metas; 

 9. Enfrentar, negociar, e agir frente às adversidades; 

10. Promover e desenvolver a liderança compartilhada; 

11. Estimular mudanças criativas; 

12. Facilitar os ambientes de mudanças, através da formação das equipes de aliança; 

13. Ter sempre em mente a visão, valores, objetivos e as estratégias empresariais  

      (de cada empresa ou de uma terceira decorrente de aliança interorganizacional); 

14. Comprometer-se com as relações com ganhos para as partes; 

15. Conquistar o apoio gerencial e recursos necessários do corpo diretivo empresarial. 

 
Em outras palavras, mediante a coordenação da GRE, lembrando da natureza, 

tarefa e complexidade de cada programa, uma equipe (ou várias) poderão ser 

organizadas, envolvendo primordialmente as áreas que já possuem pelas suas 

atribuições algum tipo de contato direto com o ambiente externo (pessoal e 

organizacional), pois este conhecimento prévio é de grande valia na determinação das 

melhores estratégias a serem colocadas em práticas pela equipe. 

  

Estes objetivos de atuação da GRE consideram que a equipe que desenvolveria 

em conjunto com seu parceiro-distribuidor as melhores estratégias de geração de valor 

para os atores envolvidos, poderia contar com pessoal de vendas, marketing, produto, 

finanças, logística e RH, por exemplo. 

 

O conjunto de ações apresentadas pela GRE em uma dimensão ampliada junto 

a toda rede até a ponta do mercado, conhecendo, atuando e se envolvendo os clientes 

intermediários, sua estrutura física, funcional e pessoal do distribuidor que é quem faz 

este corpo a corpo com o consumidor, nos casos onde a organização produtora este 

contato direto com o cliente, pretende disseminar a percepção dos ativos intangíveis da 

empresa matriz, como sua característica diferencial e a força de sua marca, 

transformando em tangíveis estes ativos, consolidando a entrega de valor da empresa 

proporcionando o incremento dos negócios por toda rede de comercialização. 
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 Ressaltamos que a GRE proposta poderia ser um fator de mudança, dentro de 

um escopo estratégico da gestão de pessoas nas organizações, com objetivo de se 

preocupar e ocupar em entregar valor para o seu cliente - intermediário ou final - 

integrando assim a gestão pessoas no negócio e objetivos estratégicos da organização, 

“oferecendo não uma perspectiva alternativa, mas uma perspectiva ampliada”.(HAMEL; 

PRAHALAD, 1995, p.340). 

 

 Esta sinergia de valor proposta pela GRE e apoiada nas indicações da sinergia 

de geração de valor para os atores considerados e apontados pelos resultados da 

presente pesquisa está esquematizada na figura 38. 

 

O objetivo desta esquematização é simbólico de vez que o “papel enquanto 

parceiro estratégico de negócios” da área de RH e por decorrência de uma ampliação 

de seu escopo junto aos canais de distribuição e em direção aos clientes, como neste 

trabalho de dissertação, “ainda esbarra na falta de medidas que mostrem quanto à área 

adiciona valor ao negócio” (CODA; CÉSAR; GARCIA, 2005 p.7) 
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    Figura 38 – Sinergia de Valor da GRE 

                            Fonte: Elaborado pelo Autor da Pesquisa 
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 Além desta limitação de mensuração de valor, outra limitação deste trabalho 

pode ser o pequeno número de empresas em face do seu universo, especificidades, 

região, público, variabilidade de interesse dos respondentes entre outros e que pode se 

traduzir na conclusão das indicações da pesquisa que pelo seu lado qualitativo sujeita a 

“uma forte tentação [...] em aceitar resultados das pesquisas exploratórias com 

pequenas amostras como suficientes para os seus objetivos” em representarem e “se 

adequarem a sua realidade” como alertado por (AAKER, KRUMA e DAY, 2001, p.222). 

 

Outros estudos em relação à gestão expandida apresentada poderão ser 

realizados, envolvendo, por exemplo, fornecedores, concorrentes e clientes como 

apresentado no Capítulo 1 deste trabalho, ampliando para a relação com os diversos 

sindicatos, órgãos normativos e regulamentadores imbricados na cadeia de valor, 

objetivando negociações de ganho na relação capital-trabalho e competitividade do 

segmento da “indústria” (sentido coletivo) pertinente, ou ainda dentro dos programas de 

responsabilidade social e ambiental o estudo de uma possível ação efetiva junto à 

comunidade ou ainda aprofundar-se no incremento de lucratividade junto aos 

acionistas. 

 
Concluindo, a GRE conduzida por um novo perfil de liderança das práticas da 

gestão estratégica de pessoas, expandidas além das dimensões formais das 

organizações, é uma proposição do autor, visando a ampliação das atividades 

gerenciais de RH, focadas em como se pode e deve entregar valor às pessoas, à 

organização e aliados, aos investidores e primordialmente aos clientes de forma 

sustentável e inovadora. 
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ANEXO A - INSTRUMENTO DE PESQUISA 
Caro (a) colaborador (a): 
 

Esta é uma pesquisa de campo, com fins científicos, na área de Administração 
de Empresas, voltada para o estudo de gestão de pessoas nas alianças estratégicas 
contemporâneas, que realizamos sob a chancela da Universidade Metodista de São 
Paulo, no sentido de nos apresentarmos a você e solicitar-lhe a sua indispensável 
colaboração. 

 
São 47 questões de fácil e rápida resposta divididas em cinco blocos e que 

deverão ser respondidas diretamente no formulário a seguir. A sua empresa receberá 
todo o material desta pesquisa com os agradecimentos da UMESP, Universidade 
Metodista de São Paulo. 

 
Agradecemos, assim, antecipadamente, por sua atenção e valiosa colaboração. 

Marco Antonio Fernandes Cardoso - UMESP; e-mail: marco.cardoso@fgv.br. 
 

Por favor, antes de responder as questões leia, com atenção, estas 

considerações:  

 

No ambiente contemporâneo a competitividade e a produtividade têm levado as 

empresas a focarem os esforços no seu negócio principal, carecendo, no entanto, de 

desenvolver e manter alianças estratégicas para o atendimento das cadeias de valor 

(fornecedores, aliados, distribuidores, clientes intermediários e finais). 

 

Por outro lado, a área de gestão de recursos humanos (RH), nesta pesquisa 

apresenta a necessidade de uma ação estratégica (não só operacional) inclusive além 

dos seus limites em cada organização, podendo agir de forma integrada na avaliação, 

determinação e desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e do comportamento 

das pessoas, que são o capital humano das empresas provedoras e distribuidoras.  

 

Afinal estas pessoas fazem direta ou indiretamente contato com o cliente final, 

com objetivo de atender as suas expectativas e ao mesmo tempo disseminar 

corretamente a percepção dos valores, imagem e demais ativos intangíveis (imagem, 

marca, conhecimento profissionais, etc.) também das empresas provedoras dos 
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produtos e serviços representadas pelos seus canais de distribuição aliados 

(distribuidores, revendedores e representantes).  
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Identificação do Informante 
 
 

OBS- Favor não considerar os números em algarismos romanos que são para o 
controle estatístico do pesquisador 
I- Nome:  
II- Idade:  
 a- Fundamental  
 b- Médio  
 c- Graduação incompleta  

III- Nível de Escolaridade: d- Graduação completa  
 e- MBA (Pós-graduação lato sensu)  
 f- Mestrado (Pós graduação stricto 

sensu) 
 

 g -Doutorado(Pós graduação  stricto 
sensu) 

 

 
 
IV- Nome de sua empresa:  
V-Número de empregados 
efetivos: 

 

VI-Segmento da empresa:  
VII-Cargo que ocupa:  
VIII-Tempo na companhia:  
IX-Reporta-se ao (cargo):  
 
 
Assinale o porte  de sua empresa em relação ao faturamento anual em milhões de reais  
(R$ x 1.000.000,00) citados abaixo, entre parênteses :  
 Micro X (até1,2);  Pequeno XI (de 1,2 até 10);   Médio XII (10 à 60) ;  Grande XIII (60)  
 
Assinale o tipo de atividade principal de sua empresa: 
  Indústria XIV      Comércio XV       Serviços  XVI 
 
 Sim Não 
Caso haja necessidade, permite contatá-lo (a) para dirimir 
eventuais dúvidas? 

  

 
   
 Comercial:  
Telefones para contato  Fax:  
 Celular:  
Endereço:  
Endereço eletrônico (e-mail):  
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Agradeço antecipadamente esta gentileza quanto a possibilidade de contatá-lo(a) 

no caso de dúvida ou complementação das informações. 

 
 
 

QUESTIONÁRIO: 
 
 

Considere a Escala de 5 pontos abaixo e apresente a sua opinião (mesmo não sendo  a 

sua área de atuação ou especialidade), assinalando entre parênteses (   ) que 

precedem cada questão, seu entendimento às premissas desta pesquisa ou seja a 

importância de uma gestão integrada e cooperativa de pessoas nas alianças 

contemporâneas corporativas da empresa provedora (produtos e serviços) e seus 

canais de atendimento ao mercado: 

 

( 1 )- Discordo totalmente;   

( 2 )- Discordo 

( 3 )- Concordo parcialmente 

( 4 )- Concordo 

( 5 )- Concordo Totalmente. 
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QUESTÕES 

 
BLOCO I - Sob estas considerações acima do ambiente de negócios atual das 

empresas poderemos afirmar então que: 

 

1. (     ) Nos dias de hoje  a gestão de pessoas é estratégica na sustentabilidade das 

empresas;  

 

2. (    ) As outras gerências, direção e investidores devem atentar a gestão de pessoas 

de forma estratégica em relação ao mercado; 

 

3. (     ) As estratégias da empresa e da gestão de pessoas deveriam estar integradas;  

 

4. (  ) A gestão de pessoas pode ajudar a desenvolver e construir ativos intangíveis na 

organização criando assim valor agregado para os clientes;  

 

5. (    ) A atual estrutura de gestão de pessoas deveria ser desenvolvida considerando o 

ambiente dos negócios (cenário político-econômico, da indústria respectiva, 

concorrência, tendências de hábitos e consumo entre outros);  

 

6. (     ) A organização deveria a investir no desenvolvimento da estrutura da área de  

   gestão  de pessoas com objetivos mercadológicos;  

 

7. (    ) As competências e programas de gestão de pessoas deveriam ser 

desenvolvidos pela área de RH de forma a agregar valor aos clientes, investidores e 

aos profissionais nas organizações;  

 

8. (     ) A atuação da área de gestão de RH nas empresas provedoras deveria abranger 

além das atividades internas convencionais a integração com as área de RH dos seus 

canais de distribuição  

 



 

 

170 

9. (     ) As empresas deveriam investir mais na capacitação dos executivos da área de 

gestão de RH com a competência de um profissional de negócios, atuando junto à alta 

direção da empresa como peça importante na gestão da estratégia empresarial. 

 

10. (    ) A importância da área de gestão de RH nos dias de hoje é vital pela relevância 

da criação e gestão do capital intelectual como fator de inovação, competitividade e 

sustentabilidade das empresas;  

 

11. (    ) A área de gestão de RH pode gerar valor para a cadeia organizacional pela 

possibilidade de proporcionar a transformação do capital intelectual das pessoas em 

ativos intangíveis percebidos pelo mercado como fator diferenciador.   
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BLOCO II - As práticas de uma gestão integrada de RH deveriam ser alinhadas 

focando o desenvolvimento das competências nas organizações parceiras, para 

conhecer a leitura das necessidades dos clientes visando maior geração de valor 

para o cliente e para tal envolvendo o conhecimento, avaliação e implementação 

de tópicos estratégicos tais como:    

 

12. (    )   Avaliar como o cliente gostaria de ser tratado na transação com os 

profissionais que atuam nos respectivos canais de distribuição da empresa provedora ; 

 

13. (    )  Determinar o que o cliente percebe em nosso negócio o que é que nos 

diferencia de nossa concorrência; 

 

14. (     ) Pesquisar o por quê do cliente retornar e fazer uma segunda aquisição de 

nossa empresa;  

  

15. (     )  No caso da questão anterior, avaliar se os principais fatores do retorno do 

cliente seriam de natureza intangível e agregados ao produto como: por exemplo 

tradição, inovação, imagem, confiabilidade e atendimento;  

 

16. (    )  Incluir os clientes alvo em algumas das rotinas e práticas integradas de gestão 

de RH, visando conhecer e avaliar as competências, habilidades e comportamentos dos 

funcionários que são esperadas e/ou percebidas por estes clientes;  

 

17. (    ) Desenvolver programas de treinamento, palestras, workshops, internos, com a 

participação dos clientes;  

 

18. (     ) Estabelecer aferições de desempenho bem como prêmios e reconhecimentos 

dirigidos aos profissionais das empresas (provedora e canais) com a participação dos 

clientes e se possível com sua presença nos eventos de premiação e reconhecimento;  
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19. (    )  Participar em conjunto com os clientes dos desenvolvimentos de testes pilotos 

de atualização e lançamento de produtos e serviços;  

 

20. (    )  Determinar o perfil de competência dos profissionais dos canais que atuam 

junto ao consumidor, de forma integrada entre as áreas de gestão de pessoas 

envolvidas incluído a a participação direta ou indireta (por pesquisa) do cliente; 

 

21. (      ) A empresa distribuidora , revenda ou representante (canais) a partir das 

melhores condições de conhecimento da empresa provedora, suas vantagens 

competitivas de produto/serviço poderá por meio de seus profissionais preparados pela 

gestão integrada de pessoas transferir estes conceitos (ativos intangíveis) para o cliente 

final como um valor agregado; 

 

22. (     ) Ainda em relação ao parágrafo anterior esta gestão integrada também poderá 

possibilitar uma melhor relação nas transações com os clientes podendo melhorar a sua 

retenção e lealdade (retorno à novas compras). 
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BLOCO III - A gestão integrada de RH pela empresa provedora junto aos  seus 
canais de distribuição deveria:  
 

23. (   )  Incluir os profissionais dos canais aliados nas rotinas e práticas de RH da 

empresa provedora, de forma integrada entre as áreas de gestão de pessoas das 

organizações envolvidas;  

 

24. (      ) Promover pela empresa provedora, programas de treinamento incluindo os 

profissionais dos canais aliados, podendo inclusive negociar o rateio total ou parcial dos 

recursos necessários, quando for o caso;  

 

25. (    ) Facilitar e assegurar o desenvolvimento do relacionamento interpessoal com os 

canais aliados assegurando o entendimento das diversidades culturais entre as 

empresas;     

 

27. (    )   Desenvolver e manter de forma integrada as competências nos profissionais 

dos canais aliados que tenham contato direto ou indireto com os clientes;  

 

28. (    ) Conhecer, compartilhar e disseminar a visão, valores, objetivos e as estratégias 

empresariais das empresas envolvidas (empresa provedora -canais aliados);  

 

29. (    ) Promover  e desenvolver a liderança compartilhada ou equipes tarefa para 

cada importante desafio, ameaça e oportunidade de mercado;  

 

30. (     ) Estimular mudanças criativas através da formação de equipes de aliança inter 

empresas;  

 

30. (    ) Comprometer-se com os ganhos profissionais para os colaboradores do canais 

de distribuição aliados, como treinamentos, cursos, prêmios, entre outros ;  

 

31. (     )   Conquistar o apoio gerencial e recursos necessários do corpo diretivo da 

empresa provedora e de seus canais aliados; 
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32. (    ) Os funcionários dos distribuidores (revendas e representantes) a partir de seu 

engajamento nas práticas integradas de gestão de pessoas na empresa provedora, 

conhecendo sua história , cultura , valores, e sendo capacitados como se fossem 

funcionários desta, poderia transferir aos clientes as percepções da imagem, marca e 

demais conceitos (ativos intangíveis) da empresa provedora, de seus produtos e 

serviços; 

 

33. (   ) Continuando a afirmação da questão anterior, estas práticas de gestão 

integrada de pessoas poderiam possibilitar aos funcionários do canais distribuidores  

que se relacionam direta ou indiretamente com os clientes melhores resultados e 

satisfação no trabalho; 

 

34. (    ) A área de gestão integrada de pessoas em conjunto com as demais áreas da 

empresa de interface com a cadeia de valor (marketing, vendas, operações,  logística, 

finanças), poderia agir de forma colaborativa junto aos canais de distribuição visando à 

percepção pelos consumidores dos valores, imagem, marca e demais ativos intangíveis 

da empresa. 
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BLOCO IV – O executivo da empresa provedora responsável por uma gestão 

integrada interorganizacional que participe e opine junto à alta direção da 

empresa, como apresentado nesta pesquisa, possivelmente deveria ter 

conhecimentos e habilidades complementares as competências usuais de um 

gestor atual da área de RH (administração, psicologia e/ou sociologia). 

 

35. Estes conhecimentos complementares então deveriam ser: 

 

a. (     ) Conhecimentos de planejamento estratégico; 

b. (     ) Conhecimentos de marketing dentro da área de atuação da empresa; 

c. (     ) Conhecimentos da política da empresa no desenvolvimento de fornecedores; 

d. (     ) Conhecimentos de modelo de negócio que a sua empresa está inserido; 

e. (     ) Habilidades em negociação interorganizacional (local e/ou internacional) 

conforme a localização e origem das empresas aliadas; 

f.  (     ) Possuir visão sistêmica da sua empresa e as relações estratégicas com seus 

aliados; 

g. (     ) Possuir um espírito empreendedor; 

h. (   ) Conhecer as ferramentas de interconectividade e convergência adequadas a 

comunicação de redes corporativas ; 

 

36. (  ) Pela característica e abrangência a área de gestão integrada de pessoas  

deveria ter uma  gestão própria como uma assessoria ou diretoria independente, ligada 

a alta direção da empresa e separada da área convencional de RH; 
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BLOCO V - Para a maioria das empresas operantes no Brasil, o maior obstáculo 

para a implantação de um programa de gestão integrada de pessoas entre as 

empresas provedoras  e seus canais de distribuição, é decorrente do não 

entendimento de que esta atividade seja geradora de valor agregado para as 

estas empresas, seus profissionais  e seus clientes por parte da(s):  

 

37. (     )  Direção da empresa provedora de produtos e serviços;  

 

38. (     )  Área de RH desta empresa provedora;  

 

39. (     )  Demais áreas afins da empresa provedora;  

 

40. (     )  Direção dos canais de distribuição  aliados;  

 

41. (     )  Área de RH dos canais de distribuição aliados;  

 

42. (     )  Dos profissionais que possuem direta ou indiretamente contato com os 

clientes;  

 

43. (     ) A implantação de um sistema de gestão integrada deve partir 

predominantemente da empresa provedora de produtos e serviços; 

 

44. (     )   Na sua empresa você considera que um processo de capacitação e atuação 

da área de gestão de RH de forma integrada junto aos canais aliados (seja ela 

provedora ou canal) é de fato estratégico para a sua competitividade, produtividade e 

sustentação no mercado. 

 

45. (     ) Um sistema de gestão integrada entre a empresa provedora e seus canais de 

distribuição, poderá gerar valor agregado para a empresa provedora de produtos e 

serviços em termos de melhoria de resultados de participação e retenção dos clientes 
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46. (     )   Este conjunto de medidas aplicadas por uma gestão profissional integrada do 

capital humano poderia efetivamente gerar de forma sinérgica o valor percebido pelos 

clientes, pelas empresas (provedora e canais) e pelas pessoas envolvidas 

(empregados, colaboradores, parceiros, acionistas e clientes);  

 

47. (     )  Caso sua avaliação na questão anterior seja de 3 pontos ou mais então a sua 

expectativa de se iniciar este programa proposto nas empresas instaladas no Brasil e 

seus canais de distribuição deveria ser de curto prazo (por exemplo até 3 anos);  

 
 
 
MUITO OBRIGADO ! 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Eu______________________________________________________________
_________, RG ou CPF nº ________________________________, concordo em 
participar do estudo de “Gestão de Relações Estratégicas Interpessoais nas 
Alianças Corporativas: Sinergia de Valor na Gestão Integrada de RH” que tem por 
objetivo apresentar o papel da gestão estratégica de pessoas, dentro de uma visão que 
contempla as relações interorganizacionais estabelecendo a importância da gestão 
integrada de atividades de RH compartilhada com a cadeia de valor externa focada nos 
canais de distribuição. Estou ciente que participando deste estudo, estou contribuindo 
para enriquecer a pesquisa de dissertação, no sentido de abrir ângulos de 
compreensão da gestão de pessoas nos arranjos organizacionais contemporâneos. 

 
Fui informado que será utilizado o método pesquisa por meio de aplicação de 

questionário e entrevista, e que este estudo tem caráter acadêmico e científico, sendo 
conduzido pelo pesquisador Marco Antonio Fernandes Cardoso, RG 4.835.967-1 e 
CPF nº 860.249.228/68, do curso de Mestrado em Administração da Universidade 
Metodista de São Paulo. 

Declaro ainda, ter compreendido que não sofrerei nenhum prejuízo de ordem 
psicológica ou física e que minha privacidade será preservada. A participação na 
pesquisa não oferece riscos ou danos à minha integridade fís ica ou emocional, o que 
exime o pagamento de indenizações. 

Concordo que os dados sejam publicados com fins acadêmicos ou científicos  e  
eventualmente apresentados em congressos além de seminários nacionais e 
internacionais. 

Informamos caso entenda que os dados informados devam ser mantidos em total 
sigilo, assim o será feito enquanto compromisso fundamental ao atendimento dos 
requisitos básicos do código de ética do pesquisador científico e da comissão de ética 
da universidade.  

 
Estou ciente de que poderei abandonar esta pesquisa e retirar meu 

consentimento, se assim eu desejar, em qualquer fase da pesquisa, bastando para isso 
comunicar minha decisão, sem penalidade alguma e sem qualquer tipo de prejuízo. 

São Bernardo do Campo, _______ de ________________ de 2007. 

 

_______________________________       ___________________________________
  

             Assinatura do participante      Assinatura do pesquisador 

 Este consentimento será assinado em duas vias. Uma via ficará com o entrevistado e 
uma via com o pesquisador.       

Faculdade de Ciências Administrativas 
Programa de Pós-graduação em Administração – 
 Mestrado 
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ANEXO B – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS  
 

ENTREVISTA com J. O.  

 

(Supervisora do RH – Officer) 

 

 Testando. Hoje é dia 09/12, estou aqui com a simpática J.O. que está aqui 

nos ajudando e nos assessorando para poder conseguir o melhor possível do 

retorno dessa pesquisa da Metodista, do trabalho do Marco Antônio Cardoso. 

 

 Eu vou perguntar uma coisinha primeiro para você. Quanto tempo você tem 

na Officer, empresa? 

 Estou com seis anos de Officer já. 

 

  (De Officer já? E quantos funcionários tem hoje a Officer?) 

  Todos? Em torno de 320. 

 

  (Os 320 ficam nessa planta ou tem alguns que ficam fora?) 

  Não. Tem 27 na unidade Cajamar agora. 

 

  (Que é logística, não é?) 

  É, que a parte da logística é feita lá e tem também, temos três novos funcionários 

que são de Porto Alegre, nossa nova filial. 

 

  (Vocês estão com filial em Porto Alegre?)  

 Isso. 

 

  (A única filial é Porto Alegre?) 

  Não, Cajamar também é uma filial. 

 

  (É uma filial também?) 
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  É uma filial que fica locada dentro da [trecho inaudível]. 

 

Dentro do deu ponto de vista, como você está enxergando a área de gestão 

de pessoas, nessa economia globalizada, nessa competitividade acirrada que a 

gente tem, em especial vocês que trabalham com produtos de alta tecnologia? 

Bom, a gestão de recursos humanos eu acho, eu considero ela fundamental, 

mas não creio que todos pensem dessa forma. Então, eu acho que a gente vem ao 

longo do tempo perdendo um pouco com isso, por não focar os recursos humanos.  

 

(Quem são esse todos que você se refere?)  

Eu acho que às vezes algumas empresas, não dão a importância que tem ser 

dada para os recursos humanos. Eles deixam de..., tem empresa ainda que acredita 

que recursos humanos, que departamento pessoal é despesa e aquilo ali tem porque a 

legislação manda, tem alguns gestores com essa filosofia, mas eu acho que é 

fundamental, eu acho que é muito importante. Hoje em dia, você ter um cliente teu, que 

entenda e que saiba como você pensa e como você dirige, como você conduz o teu 

método, tudo, ser bem transparente nisso eu acho que é fundamental. Só que não é 

toda empresa que consegue fazer isso, não é tão simples. 

 

E aqui na Officer você está sentindo alguma preocupação nesse sentido, 

nesse caminho? 

Os nossos gestores são bem transparentes, a gente não tem um RH formado 

ainda, espero que tenha no futuro, é o sonho de todos nós aqui. Mas, eu acredito que 

eles tenham essa filosofia sim. O nosso presidente  principalmente, ele atende, passa 

para os nossos revendedores essa filosofia, eu sempre acompanho as reuniões, ele 

está sempre falando de como a gente trata, de como a gente se porta, então eu vejo 

nisso uma preocupação. 

 

 (Quando você fala RH formado ao que você está se referindo? Sobre esse 

RH formado?)  
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A gente não tem um departamento exclusivo de RH, ele é meio misto ainda. A 

gente tem o departamento pessoal, que cuida de todo operacional da empresa, folha de 

pagamento, todo o operacional e faz um pouquinho do RH. Que acho que esse não é o 

ideal, acho que o ideal é ter um departamento, para o porte da nossa empresa já 

voltado totalmente para o RH, isso seria o ideal, seria eficiente. 

 

 (Uma visão talvez mais estratégica?)  

Isso, isso. Porque não dá para, são áreas, apesar de atuarem juntas, mas são 

áreas que tem pensamentos e técnicas diferenciadas. 

 

Agora, com relação a esse trabalho, a preocupação como nós já 

conversamos na primeira oportunidade, é que a fragmentação de muitas 

empresas ou de muitas atividades das empresas, provocados por necessidade de 

se tornar mais competitivas, se tornarem mais leves, mais horizontais e 

justamente terceirizando, passando para outros parceiros estratégicos, vamos 

colocar dessa forma, parte daquilo que elas no passado faziam. O que você acha 

disso? Você acha que pode ter uma perda de capital intelectual da empresa 

nessas terceirizações? Como você vê a possibilidade, que é o objetivo do 

trabalho, de uma ação integrada, especialmente de uma empresa, vamos chamar 

assim, modal, empresa principal ou provedora de produtos e serviços, junto a 

esses novos parceiros estratégicos que antes normalmente faziam até parte do 

quadro de funcionários? 

Então Marco, eu acho esse estudo e essa sua idéia é fundamental. Eu acho que 

tem sim, muita gente hoje sai e não tem a mínima noção do que é uma empresa, do 

que é montar uma equipe, e monta lá uma empresa e vai prestar serviços para aquela 

empresa na qual ela trabalhava. Aí tem coisa que ela achava legal, mas “-Ah! Não vai 

dar para seguir porque a empresa é pequena.”, “-Ah! Eu achava aquilo bom, mas a 

minha empresa não vai dar para fazer.” E ela perde sim, ela vai contratando outros 

funcionários, mas sem saber o por que a empresa que ela trabalhava tinha aquele 

clima, tinha aquela coisa, sendo que aquilo, sim existia, porque alguém lá no RH fazia 

uma entrevista, fazia uma triagem para saber se aquela pessoa estava adequada ou 
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não e não vem do nada isso. Então, quando a pessoa sai e não tem essa mentalidade, 

não consegue fazer isso, ela perde esse capital intelectual que você está dizendo, 

perde esse perfil, não sei bem se é essa a palavra, que ela tinha na outra empresa. 

 

Algumas empresas têm e mantêm, a pessoa tem timbre, vai lá e fala: “-Não. Eu 

vou continuar contratando um cara que seja dinâmico, que seja alegre, descontraído, 

que tenha um caráter no mesmo perfil e tal.” E aí consegue manter, mas não são todas 

e eu acho que perde sim. O ideal seria essa integração, seria contratar essas empresas 

prestadoras de serviço, mas fazer um tipo de treinamento de vez em quando, fazer uma 

integração, algum evento que as pessoas estivessem mais integradas. 

 

E talvez até, o que você acharia de o próprio perfil de competência, como 

você falou com muita propriedade. Ele ser assim, vamos dizer, estruturado, 

desenhado, talvez em comum acordo entre as duas empresas. Talvez, acho que 

essa possa ser uma alternativa, não sei como é  que você enxerga isso? 

É. Porque às vezes a pessoa saiu da empresa, mas às vezes ela está vindo de 

uma outra empresa que tinha uma outra estrutura e está prestando serviço. Lógico, ele 

tem uma empresa agora, ele tem que pegar mais clientes e fala: “-Bom, a empresa 

Officer ela tem essa conduta, ela prioriza o teti a teti com a pessoa, prioriza conversar, a 

outra empresa...” E aí fazendo essa integração com o RH ela acha que consegue 

deixar bem claro a, como é que fala, a idéia... 

 

 (Da imagem, talvez?) 

 Isso, da empresa, deixar. 

 

 (Bem claro? Então, você acha que eventualmente uma integração dessa 

ela pode trazer benefícios para a própria empresa principal, para a empresa 

provedora, como é o caso da Officer?) 

 Eu acho, eu acho fundamental e assim, eu acho que só tem a ganhar a 

empresa. 
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E esse desempenho também poderia ser melhorado nos revendedores em 

função dessa integração? 

Eu acredito que sim, uma empresa do porte da Officer não chegou aonde chegou 

por nada. Ela tem, ela acertou em vários pontos, e eu acho que know how é uma coisa 

que só acrescenta, claro que eu acho que uma revenda que tenha os mesmos 

conceitos que nós, só tem a ganhar.  

 

E as pessoas que fazem parte, são funcionários dessas revendas. Como 

você vê a eventual integração para elas, em termos do resultado do trabalho 

delas? E também qual o resultado, se isso poderia ajudar ou não no resultado 

junto ao cliente final?  

Eu acredito que sim, acho que o cliente final percebendo que a pessoa tem uma 

conduta, que às vezes em uma revenda muito pequena não tem uma estrutura. Então o 

funcionário não tem um treinamento, ele entra ali e está aprendendo a vender, ele quer 

vender muito, ele quer faturar muito, não interessa como, não interessa a conduta que 

ele faça, não interessa se ele vai contar uma mentirinha para você às vezes. Ao passo, 

que se ele é treinado e fala: “-Não, a Officer adota que tudo que a gente faz tem uma 

sustentação.” E ele tendo esse treinamento, eu acho que o cliente final vai sentir 

firmeza e vai, lógico, ficar fiel. 

 

A minha última pergunta é a seguinte: Do ponto de vista da Officer, você 

acha que um programa desse, primeiro: seria viável? E na tua concepção, você 

enxergaria um início de implantação de um programa desse com que 

longevidade, pelo que você já tem nesses seis anos de visão da Officer?  

Da Officer? Eu acho que é o momento assim, está na hora. Eu acho que as 

pessoas estão prontas para isso, muitas vezes eles conversam comigo de uma forma 

assim que eu falo: “-Nossa! Parece que já existe esse departamento.” Porque eles, 

você sente uma certa, como é que fala? Uma aceitação antes até do departamento 

existir, ser concreto. E eu acho que está na hora, eu acho que a empresa com esse 

porte, é agora que teria que começar, não teria que esperar muito não.  
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E junto com a implantação, pelo que eu entendi, desse RH mais estratégico. 

Você enxergaria... 

 (Como implementação, eu acho assim, dá mais.)  

 

Como implementação desse RH mais da área de RH mesmo, estratégica. 

Como que você ou em que prazo você enxergaria a possibilidade de também 

estar fazendo esse trabalho junto às principais revendas, aquelas que são mais, 

os parceiros mais significativos? 

 Você acha que, por exemplo, eu estruturar, a pergunta é, vê se é isso que eu 

entendi? Estruturou o departamento, daí quanto tempo eu acho que começa fazer a 

integração? (Isso.) Não muito tempo viu, hoje em dia tem tanto profissional no 

mercado, mas acho que estruturou, tem o departamento, um departamento de 

treinamento, sei lá, com duas ou três pessoas e já partir para a integração. 

 

 (Para fazer a integração? Meio, digo assim, na seqüência?)  

Na seqüência.  

 

Ok. Eu quero te agradecer, em nome meu e da Universidade Metodista. 

Ótimas as suas colocações e muito obrigado pela ajuda. Obrigado. 
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ENTREVISTA com  C. S. P. 

   (Gerente de RH – Sorvetes Jundiá) 

 

Bom, estou aqui com a C.S.P., pessoa adorável, me recebeu aqui muito 

bem.  Podemos prestar, receber da parte deles a aplicação do nosso questionário. 

A pesquisa da Universidade Metodista, envolvendo então, a gestão integrada de 

pessoas e os parceiros, aliados estratégicos em canais de distribuição. Uma 

colaboração muito grande que a Sorvetes Jundiá está dando e eu Marco Antônio, 

quero agradecer em nome meu e da Universidade Metodista. Eu queria fazer uma 

perguntinha só para a Cássia. Primeiro, você está há quanto tempo aqui na 

Jundiá? 

Há quatro anos e quatro meses. 

 

 (Quatro anos e quatro meses. Hoje, aproximadamente quantos 

colaboradores vocês têm?) 

 Olha, entre filiais e tudo, umas 360 pessoas. 

 

 (Trezentos e sessenta pessoas, perfeito. E a empresa tem quanto tempo?) 

Há mais de 30 anos. 

 

 (E a colocação hoje no mercado, pelo que eu conversei com o pessoal do 

marketing, ela está entre as primeiras do Brasil na área de sorvete?) 

 

 Está, entre os que foi passado, nós estamos na quarta. (Quarto lugar?) Quarto 

lugar. Seria: Kibon, Nestlé, Gelatto, que eu acho que tem alguma parceria com uma das 

duas e nós em quarto.  

 

Bom, é bastante gente para você cuidar, são trezentas e tantas pessoas. 

Mas, o objetivo do trabalho era também saber da sua parte como a Jundiá tem 

trabalhado em relação a esses parceiros estratégicos, especial com os seus 
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canais de venda, os seus representantes e distribuidores? O que vocês têm feito, 

talvez para poder ter um melhor resultado nessa parceria? 

Na verdade essa parceria, por enquanto, só está se dando com a parte de 

marketing, que a empresa começou a estruturar agora, então a partir de janeiro de 

2007 que ela está estruturando na área de recursos humanos. E com essa sua 

pesquisa eu já conversei com os proprietários das distribuidoras, eles acharam 

excelente, uma coisa inovadora e já foi permitido que eu entrasse em contato e fizesse 

essas parcerias, após esse contato com você, fizesse a parceria com as distribuições. 

Nós temos um evento que acontece todo ano, que é onde junta todos os distribuidores, 

com motoristas, vendedores para dizer como tem que ser feito, o que foi feito e tem que 

se melhorar. E a partir dessa pesquisa agora, nós vamos tratar isso, a partir de 2008, 

pelo menos na minha área em RH, amei. 

Então, para saber como é que você, absenteísmo, rotatividade, toda essa parte 

de distribuição, até advertências, se estão se preparando? Como eles estão treinando 

essa turma para trabalhar com a gente. 

 

E você vê, pelo que eu entendi, possibilidade de, no que for possível, ajudar 

os seus distribuidores com algumas práticas que vocês tem aqui, que tenham 

dado resultado e vice-versa. Como é que você? 

A intenção é essa, tanto eu poder colocar a estrutura da Jundiá para eles e vice-

versa. Porque como nós somos novos nessa área de gestão de recursos humanos, a 

Roca é uma que eu sei que já tem algumas coisas implantadas. Então vai ser bom para 

eles, que vão poder saber realmente o que é a Jundiá, e para mim que vou assimilar o 

que eles estão fazendo, e tentar colocar aqui e até ver se está certo ou se está errado.  

 

Muito bom. E além das empresas, pelo que, de RH, a idéia em específico 

que nós estamos conversando aqui, tem algum tipo, digamos assim, de ganho, de 

benefício, de melhora de desempenho? O que você acha em relação às pessoas 

que vão estar envolvidas nas empresas? O que você acha em relação ao cliente 

final dessa integração de gestão de pessoas, qual é a sua expectativa em relação 

à possibilidade ou não de ter eficiência lá na ponta do mercado? 
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A expectativa é boa. Porque, pelo que eu vi na pesquisa, a intenção dessa 

integração é fazer com que possamos ter, eliminar erros básicos que às vezes nós 

temos e que não conhecemos o que realmente funciona. Acho que em reuniões que 

eles estejam, antes de lançar, usar o próprio cliente para saber. (Ter um feedback?) 

Ter um feedback de pesquisas e até colocar o nome... Que isso já existe em São Paulo, 

tem empresas especializadas para isso, antes de lançar. Essa é uma idéia que eu 

quero dar tanto para marketing, quanto para a diretoria.  

 

Quer dizer, pelo que eu entendi, a sua intenção é agora como uma gestora 

de RH, fazer com que a participação do RH seja efetiva junto às ações de 

mercado, ações estratégicas e junto às ações aos seus distribuidores e com as 

pessoas que trabalham nos distribuidores. Não é isso?  

Pessoas que trabalham também, até eles começam, eu acho que essa gestão 

faz com que eles respeitem a empresa. Porque toda empresa que tem gestão de 

pessoas bem organizada, bem estruturada, ela é respeitada de imediato. Eu acho que é 

um fator que os empresários principalmente, teriam que estar atentos a isso. A Jundiá 

está começando a ver isso agora, ela tem que enxergar que mesmo o cliente, que 

mesmo o fornecedor, ele exige que você também precisa aprimorar os seus 

conhecimentos para exigir isso das outras pessoas. E apesar de a gestão ser muito 

falada, ela está pouco praticada, se fala mais do que se pratica. 

 

Você teria alguma coisa que você gostaria de complementar nessa rápida 

entrevista?  

Eu gostaria que toda empresa realmente se propusesse a sair do papel sobre 

essa pesquisa. Isso aqui é melhora tanto para a empresa e para os funcionários. Para 

deixar que um colaborador, hoje, na grande maioria das empresas, é só um nome, na 

verdade tudo é empregado, é funcionário. Então eu acredito que com uma pesquisa 

dessa, com a amplitude que ela vai ter, que realmente comece a ter. A pessoa quando 

se sente respeitada faz melhor e faz certo. 
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Muito bom, muito bom ouvir isso. Eu quero te agradecer mais uma vez de 

coração por essa oportunidade, esse carinho com que você tratou esse nosso 

trabalho e se você pudesse transmitir esse agradecimento para a direção da 

Jundiá. Obrigado. 

Eu que agradeço. 
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ENTREVISTAS com G. O. (Gerente de Marketing – Softcorp)  

 

Hoje é dia 13/02/08, eu tenho a oportunidade de ter aqui a presença da G. O. 

e da E. I., na Softcorp. Que são grandes distribuidores na área de informática e de 

onde a gente teve a felicidade, a oportunidade, a atenção e a gentileza da parte 

deles, de poder aplicar o questionário da pesquisa da Universidade Metodista, 

feita por mim aqui o Marco Antônio Fernandes Cardoso. 

Então queria primeiro, mencionar que a G. O. é da área de marketing e a E. 

E.  da área de gestão de pessoas. Então é bem bacana a gente ter a oportunidade 

de ter a opinião de ambas em relação ao trabalho que está sendo feito. Mas, antes 

vou perguntar um pouquinho para a G. O.. Quanto tempo você tem de empresa? 

Qual é a sua formação? E me fala assim rapidinho, alguma coisa sobre a 

Softcorp, o tamanho da empresa, há quanto tempo ela existe, número de 

funcionários? 

Bom, eu trabalho na Softcorp há quatro anos e meio. Entrei na Softcorp como 

recepcionista, tive uma oportunidade de mudar de área. Então fui, depois de dois anos 

para a área financeira, trabalhei mais um ano e pouquinho e fui agora para a área de 

marketing por conta da faculdade que eu faço ser de comunicação empresarial, estou 

no terceiro semestre, faltam o terceiro e o quarto. A Softcorp, quando entrei, um 

funcionário conhecia o outro de forma clara. Você entrava sabia o nome, sabia a 

função, sabia tudo sobre a pessoa e hoje a empresa cresceu muito, hoje nós temos 284 

funcionários aproximadamente, divididos em algumas filiais nas grandes capitais e 

temos também representantes em algumas cidades: Ribeirão, Araraquara, Fortaleza, 

entre outras.  

A Softcorp é uma grande revenda, conceituada no mercado, que revende 

software, hardware, serviços, network e telefonia. É uma empresa que vem crescendo 

muito no mercado e profissionalmente também com os seus colaboradores, por conta 

de hoje a gente ter todas as áreas dentro da empresa necessárias para a evolução dela 

mesma. Tanto na parte de RH, que hoje a gente tem seleção, tem tudo, treinamentos 

que estão sendo cada vez maiores e tanto mesmo por uma integração que o próprio 

RH começou a fazer aí também. Então, a Softcorp tem 18, acho que 19 anos se eu não 



 

 

190 

me engano e está crescendo muito, a gente tem a diretoria de todas as áreas, está bem 

presente no mercado. 

 

Qual é o relacionamento que vocês têm com a Officer? 

A Officer é nossa irmã. São distribuidores, nós compramos a Officer, porém os 

acionistas da Softcorp são os proprietários da Officer. Então a gente tem um vínculo 

bem grande, porém, como o próprio mercado a gente compra no melhor preço, então 

se a Officer é o melhor preço nós compramos na Officer, se são em outros 

distribuidores nós optamos mesmo pela grande negociação. A Officer é uma grande 

empresa também e que a gente toma muita base também por eles na parte de diretoria, 

deles tentarem  também ter o mesmo padrão, para também não fugir das normas, nem 

das perspectivas dos acionistas. 

 

Me diga o seguinte: você dentro da área de marketing, evidentemente tem 

toda a preocupação de conhecer bastante o perfil do teu consumidor final, seja 

ele, ou intermediário ou final. O que você acha dessa proposta no trabalho de 

poder trazer um pouco mais perto da organização principal, seja ela fabricante, 

seja ela um grande distribuidor, as pessoas de outras pessoas jurídicas, 

provavelmente, que fazem contato com o cliente no intuito de eventualmente 

conhecer um pouco a prática dessas empresas fabricantes, sua cultura, seus 

valores, enfim.  

Eu percebo que muitas vezes, é o objetivo da pesquisa, o marketing não faz 

parte da sua atividade esse tipo de preocupação. Mas, eu gostaria da sua opinião, 

se você pelo menos, embora não tenha talvez vivido isso, mas o teu sentimento, 

se você acha que é positivo ou quais são as barreiras que poderiam encontrar? 

No teu ponto de vista de marketing. 

No meu ponto de vista de marketing hoje, eu acho que é uma grande, eu acho 

que é assim, foi até o que eu conversei ontem com a E.I. . Eu acho que é uma 

necessidade hoje do mercado e é um diferencial você trazer as pessoas, a comunidade 

próxima, são os intermediários, todos ao seu redor. Seus fabricantes, distribuidores, 

parceiros e clientes para próximo da sua realidade, por quê? Porque hoje eu acho que 
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além da qualidade do seu produto, do seu serviço, do seu intangível e do seu tangível, 

você tem a questão do seu atendimento, da sua proximidade com o seu cliente. 

O ser humano em si ele é um pouco carente, então ele liga, ele quer desabafar, 

ele quer tudo, eu acho que tem que ter essa relação entre intermediário, final, interno, 

externo, entre todos eles. Porque facilita o seu entendimento, então o cliente final, o 

externo, ele vai entender a sua situação se você for claro com ele e se ele souber de 

como é o procedimento seu interno. De como você tem que  vender, ele vai para uma 

área de crédito, ele vai para não sei aonde, todas as etapas. Saber a sua missão, a sua 

visão, os seus valores e dessa forma o cliente se sente parte integrante da sua 

empresa. Então, na minha visão como marketing é isso, eu acho que todas as 

empresas, elas devem pensar dessa forma. 

 

A idéia é essa daqui, digamos assim, o discurso perfeito. Aliás, é a 

proposta do trabalho, mas o que você enxerga do ponto de vista do marketing? 

Quais são as dificuldades que você eventualmente enxerga em desenvolver esse 

tipo de integração? Por exemplo, será que é necessário se montar um grupo 

interdepartamental, para poder proporcionar isso, uma vez que você falou de 

várias áreas? Se você fosse pensar em levar uma proposta para a sua diretoria de 

fazer algum tipo de integração. Como você pensaria e quais seriam as barreiras 

eventuais que você deveria se preparar para enfrentar? 

Na verdade assim, eu acredito que não existem barreiras, desde que todos 

estejam dispostos e seja uma melhora para a sua empresa, para a sua área 

corporativa. Então barreira, eu acredito que dentro da Softcorp, por tudo que eu venho 

acompanhando desde o início da minha entrada aqui, eu acho que não tem barreira. 

Porque tanto diretoria, gerência, todo mundo é mais cabeça aberta de aceitar novas 

situações para a empresa, desde que seja melhor, então barreira eu acredito que não 

teria. Eu acho sim, que a Softcorp está em um momento de transição realmente, de 

inovação, de excelência, de buscar mesmo, ser a líder de mercado e tudo mais. Então, 

ela está aberta a novas situações que sejam necessárias para a empresa chegar a ser 

líder. 
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Ótimo. É muito bom ouvir isso. Agora eu vou conversar um pouquinho. 

Agradeço você, muito boas as suas propostas e colocações e eu vou sair do 

marketing e agora vou para o RH, para olhar um pouco parte dessa história. Não 

vou falar o outro lado, porque o lado é o mesmo, parte dessa história. 
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ENTREVISTA COM E. I. 

(Coordenadora de RH – Softcorp) 

 

Então, vamos fazer uma primeira pergunta. Conta um pouquinho a sua 

história de vida aqui dentro. Quando que você começou, por onde que você 

passou e assim por diante? 

Bom, meu nome é E.I. (Ah! Desculpa, eu falei no começo, perdão.) Minha 

formação é em psicologia e pós-graduada em recursos humanos. Estou aqui há dois 

anos e dois meses, na verdade eu comecei como analista e há pouco tempo eu tenho 

cargo como coordenadora. Então, a empresa na verdade começou não tinha o RH e 

agora está reestruturando e está começando uma nova estrutura de recursos humanos. 

E a propensão é que isso cresça bastante e que possa estar gerindo de forma 

adequadamente, os colaboradores que a gente possa trazer com, os melhores do 

mercado, que possa fornecer para esse cliente um ótimo atendimento, que tenha 

conhecimento, formação. Então, na verdade a nossa intenção é que sejam os melhores 

dentro do mercado. 

 

Perfeito. Evidentemente, como você falou, vocês estão em um estágio, 

digamos, inicial de desenvolver realmente uma área de recursos humanos, 

envolvendo até a parte estratégica. Provavelmente no futuro, você está pensando 

em usar alguma dessas ferramentas? De controle de gestão, controle de gestão 

de desempenho, gestão por competências? Não sei se você está tendo um lado 

um pouco mais estratégico na formação e desenvolvimento de talentos? 

Na verdade é assim, como nós estamos reestruturando e está tendo um novo 

direcionamento, na verdade, de 2008 para cá. Eu não tenho ainda algo formado do que 

a gente vai implantar, porque na verdade é como a G.O. falou, a gente tem um canal 

direto com a diretoria, onde a gente possa estar vendo o que seria melhor para a 

Softcorp. E esse ano de 2008 é um diferencial, vai ser uma reestruturação, que eu não 

posso te informar ainda, porque realmente eu não sei ainda o que vai ser, mas tem 

mudanças que realmente pode ser que a gente possa trabalhar só essas ferramentas. 
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Mas, partindo desse pressuposto, o objetivo desse trabalho, é justamente 

mais uma vez demonstrar a preocupação que deve se ter não só com os 

profissionais dentro da empresa, como você está falando. Na parte de gestão de 

pessoas, de forma a podermos manter, mantê-los motivados, entusiasmados. 

Criar um ambiente de criatividade, enfim, você sabe melhor do que eu a 

necessidade de uma forma diferente e distinta de trabalhar hoje em relação às 

pessoas. Ainda mais, porque você está em uma empresa ligada ao conhecimento, 

não é uma fábrica mecanizada, não é uma posição taylorista e amarrado, muito 

pelo contrário, até pelo que a G.O. falou também em relação à disposição da 

diretoria de ter a mente aberta. 

Agora, do ponto de vista de gestão de pessoas, pelo menos 

conceitualmente, o que você acha dessa sugestão? De pegar as pessoas 

jurídicas, que estão na tua cadeia de valor, que estão interfaceando lá com o teu 

cliente? As pessoas que trabalham nas pessoas jurídicas muitas vezes não 

conhecem a sua empresa ou a empresa fabricante principal e está lá vendendo 

aquele produto, está lá prestando algum serviço, alguma explicação, fazendo um 

pós venda. O que você acha dessa, pelo menos, idéia de trazer um pouco esse 

pessoal para junto das práticas de RH dos fabricantes principais, dos 

distribuidores principais? Você vê, enxerga isso viável? Enxerga isso utópico? 

Quais as entradas que em um primeiro momento, nem que seja teórico, você 

pode enxergar? E quais são os ganhos evidentemente, se houverem? 

Eu acho muito interessante essa proposta, realmente eu não cheguei à 

consciência se ela é viável ou não, por até algumas dificuldades de você estar entrando 

em campos diferentes. Na verdade são distribuidores e revendas diferentes, que tem a 

sua estrutura formada, então tem essa dificuldade da gente pegar e mobilizar isso. 

Então realmente eu não sei a forma como a gente pode trabalhar com isso. Mas, eu 

acho que pode ser um bom começo, um ótimo começo, que a gente possa estar 

implantando, ou posso estar tentando. E realmente assim, eu acho que é primordial, RH 

ele tem que ser assim importante, [palavra inaudível] e com certeza essa ligação entre 

as duas vá se contribuir e muito. Principalmente assim, vai trazer recursos tanto para 
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uma como para outra, resultados. Agora, realmente não sei como isso seria viável, mas 

muito interessante. 

 

De fato, acho que, realmente o maior entrave, até a gente tem lido algumas 

coisas aí, em artigos mais recentes. Não só nesse aspecto, mas em uma forma 

geral, você aproximar ou trazer novas práticas na área de gestão de pessoas é 

demonstrar para a direção da empresa, e para as próprias pessoas envolvidas, se 

existe ou não algum tipo de benefício. Como que você pode mensurar, é meio 

complicado, eu não sei se é isso que talvez você tenha desejado colocar, se foi 

mais ou menos por aí que você enxergou a dificuldade? 

Desculpa, eu não entendi a pergunta.  

 

A pergunta é a seguinte: A dificuldade que você eventualmente encontra é 

mais no aspecto de poder, uma vez que existe mobilização, existe custo, está 

certo? Se existe custo, isso poderia ser feito de várias formas não sei, eventos, 

encontros, etc. E isso demanda só não custo do evento em si ou da oportunidade, 

mas de deslocamento de pessoal, o tempo que o pessoal fica sem cumprir a sua 

atividade principal para poder participar dessa integração. E onde você acha que 

isso pode barrar? Uma vez que, parece que não é tão fácil a gente medir qual é o 

benefício que esse custo vai gerar? Eu não sei se é nesse ponto que você 

enxergou alguma dificuldade ou não?  

Não. 

 

Você acha que, pelo menos no caso da empresa de vocês, a diretoria seria 

sensível a uma argumentação sem precisar mostrar muito, algum tipo de ganho 

ou perspectiva de ganho financeiro: “-Olha, se eu fizer isso eu vou melhorar 10% 

minhas vendas.”  É mais ou menos isso que eu quis dizer. “-Se eu vou atender 

melhor o meu cliente, os índices de atendimento vão melhorar em tantos por 

cento.” 
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Olha, eu acho. Bom! Você entrou em um campo complicado. Não saberia te 

responder direto o que seria isso. Acho que até porque implica em algumas coisas, 

então não saberia o porquê.  

 

Então, dessas dificuldades que você colocou. Ainda teria que 

eventualmente ter algum tipo de experiência ou tentativa para aí conhecer. Isso 

que você quis dizer talvez, não é? Para aí conhecer efetivamente quais seriam os 

problemas, para daí você trabalhar em cima dos problemas? (Isso mesmo.) E 

tentar aí ter realmente um planejamento, no sentido de integrar mais o pessoal. 

Bom, eu agradeço bastante. Primeiro eu quero saber se vocês querem fazer 

algum tipo de colocação adicional sobre o que a gente conversou? Eu tentei ser o 

mais sucinto possível e você tem alguma coisa para falar mais G.O.? 

G.O. - Não, só isso mesmo. Acho que é uma idéia bem vantajosa, acho que para 

todas as empresas que realmente tentarem e quiserem implantar isso. E realmente 

analisar o custo, a disponibilidade, diferença de mercado, de pensamentos. Então, 

quando se mexe com o ser humano a situação fica um pouco mais complicada, porque 

nem todo mundo pensa da mesma forma, ninguém pensa da mesma forma e acho que 

fica um pouco mais difícil essa integração, como a E.I. mesmo falou. Porque é assim, 

não dá para pensar nos problemas se não tem idéia nem de como começaria Então eu 

acho que a partir do momento que você tem a idéia de como se começa, então vai a 

partir do princípio X para se resolver isso. Você sabe por onde vai passar, o que vai 

acontecer nesse trajeto, aí sim você pode fazer um planejamento e uma análise de 

risco em cima disso, de: “-O que é que pode dar errado?. Se acontecer isso o que é 

que eu vou fazer naquilo?” Então, eu acho que tem que ser mesmo um pouco mais 

tratável. 

 

Talvez assim, o que é que você acha E.I., de repente fazer um piloto? Não 

seria uma idéia, fazer um piloto com uma determinada empresa, analisar os 

resultados? Indicar os prós e os contras, os custos, verificar se aconteceu 

alguma modificação lá na ponta, no cliente, não sei. Eu não quero colocar as 
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palavras, mas parece que eu entendi que seria isso. É por aí que você vê as 

coisas? 

E.I. – Com certeza. Primeiro a gente tem ver e avaliar mesmo, para depois a 

gente realmente ver se a coisa pode acontecer.  

 

Você acha que a Softcorp estaria disposta, por exemplo, a pegar alguns 

dos seus, tem dois ângulos que a gente pode enxergar, ou alguns dos seus 

agentes, revendedores e fazer algum tipo de evento? Dois ou três, para tentar 

integrar um pouco o pessoal e medir ou você acha que, ao contrário, talvez fosse 

interessante partir de um distribuidor maior ou de um fabricante principal e 

desenvolver alguma prática junto a esse fabricante com o seu pessoal para sentir 

o reflexo no mercado? 

G.O. – Marco, eu acho que assim, no meio de informática, já existem muitos 

eventos de network. Então, a integração mesmo, eventos corporativos, grandes 

eventos, lançamentos de produtos. (Feiras, congressos.) Exatamente. Então, eu acho 

que no ramo de informática acho que já tem um passo, que são realmente essas ações 

que existem, esses eventos. Eu acho que o que de repente seria realmente 

interessante, seria começar da alçada maior. (Na ponta da pirâmide?) E ir ramificando 

a situação. Passo a passo, um fabricante passa para um distribuidor, vê o link, o que 

vai acontecer nesse elo? O distribuidor passa para, o fabricante passa para o 

distribuidor, o distribuidor para a revenda e a revenda para os seus clientes. Eu acho 

que seria a forma mais viável disso ser feito. 

 

Perfeito, é isso aí. Mais alguma observação? 

Não, nenhuma Marco. 

 

Então em nome meu, da Universidade Metodista muito obrigado. Eu sei que 

nós fizemos o que a gente chama de entrevista semi-estruturada, ou seja, eu vim 

com algumas perguntas na minha cabeça, mas aqui a gente na verdade bateu um 

papo. Vocês foram ótimas, deram uma visão, colaboraram muito no trabalho e 

vocês vão verificar isso, espero, na conclusão. Que nós vamos disponibilizar aqui 
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para vocês e vamos estar à disposição e tentando até efetuar algum tipo de 

trabalho para de repente, a gente fazer esse piloto e contem com a minha 

colaboração.  

Meu muito obrigado mais uma vez em nome meu, Marco Antônio Fernandes 

Cardoso e da Universidade Metodista, e da própria Officer que foi a empresa que 

ajudou a desencadear esse processo nesse segmento de mercado. Muito 

obrigado. 

Obrigada você. 
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ENTREVISTA COM A. K. 

(Gerente de RH – RFS) 

 

Eu estou aqui com a senhora A. K. que é gerente da área de recursos 

humanos da RFS, uma empresa do Grupo Alcatel e inicialmente agradecendo em 

meu nome Marco Antônio Cardoso e da Universidade Metodista a fantástica 

colaboração que a A. (primeiro nome), vou te chamar assim, prestou no sentido de 

podermos disseminar o questionário e nos ajudar aos achados pretendidos nessa 

pesquisa de mercado. 

Mas, conversando um pouquinho A., conta um pouquinho de você, já está 

há muito tempo na área de recursos humanos, não é? Passou por quais 

empresas? Rapidamente. 

Eu estou há quase 30 anos na área de recursos humanos, eu passei por incrível 

que pareça, é inacreditável quase 30 anos, sendo deles 14 na Unilever, depois eu fui 

para um Banco alemão Dresdner Bank para montar a área de recursos humanos, fiquei 

quase cinco anos lá. Depois do Dresdner eu fui para a Votorantim cimentos, Votorantim 

cimentos eu fui para a Aventis Farma, da Aventis Pharma eu fui para a Sun Chemical 

que é uma empresa americana de tintas gráficas. Aí fui tentar a carreira solo, foi uma 

experiência muito positiva, fiquei um ano fazendo terceirizações no RH  estratégico. Foi 

uma experiência muito boa, mas voltei para a organização, porque eu gosto da rotina, 

gosto do dia-a-dia, trabalhar sozinha, eu gosto de pessoas, então trabalhar sozinha não 

era muito a minha praia não. Fui para a Adecco, para ver um outro lado, que era uma 

prestadora de serviços de RH e depois vim para cá na RFS, uma empresa de 

telecomunicações. Então, eu tenho uma visão assim, de vários setores, de vários 

segmentos.  

 

Bastante abrangente, há quanto tempo você está aqui? 

Aqui eu já estou a um ano, quase um ano e meio. (Um ano e meio?) Quase um 

ano e meio.  
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Com relação à rede, os canais de distribuição da RFS, ela faz algum tipo de 

evento, mesmo que seja com o objetivo mais mercadológico com os canais? Sim 

ou não?  

Eu acho que muito pouco. (Muito pouco?) Muito pouco. (E você tem algum 

tipo de participação nesses eventos ou é mais o pessoal de vendas?) É mais o 

pessoal de vendas que tem participação nisso. 

 

Então, justamente o objetivo dessa pesquisa, como você observou Alda, é 

pesquisar e analisar se existe realmente uma lacuna a ser preenchida com 

relação, justamente, às empresas. Que foram muitas delas, objetos de 

terceirização, então você tem aquele capital intelectual da empresa partindo para 

uma outra empresa, mesmo que tenha uma certa ligação e que acaba atendendo 

o seu cliente, que antes era atendido provavelmente por um profissional 

contratado da RFS e que agora é atendido por um profissional contratado de um 

dos seus distribuidores. O que você achou, quais são os pontos positivos ou 

negativos ou o que você achou dessa indagação nessa pesquisa? Uma gestão 

integrada? 

O que eu acho mais importante é que assim, toda essa parte de relações do 

trabalho é que tem se modificado ao longo do tempo. No momento que você tem uma 

terceirização, no momento que você tem algumas rupturas desses vínculos. Então o 

que eu achei muito bom do trabalho é que você extrai essa reintegração, porque os 

distribuidores fazem parte do nosso negócio, eles têm que estar junto com a gente, eles 

têm que entender o nosso negócio. Eu acho que o caminho é esse, o caminho é 

exatamente você trazer os nossos distribuidores, os nossos representantes, os nossos 

terceiros, eles têm que conhecer a nossa realidade, até para criar essa relação de 

comprometimento com os negócios da nossa empresa. 

 

Pôxa, que bom ouvir isso. Agora, vamos ver o outro lado. Quais são as 

dificuldades ou as eventuais barreiras que você pode enxergar nesse processo? 

O que eu vejo de barreira hoje em dia é a estrutura de cada empresa que você 

tem. Hoje você tem uma estrutura muito enxuta, você tem pouco tempo para se dedicar 
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a aquilo que você deveria estar se dedicando. Eu acho que a multifuncionalidade tem 

um lado muito positivo, porque você tem uma visão geral tudo, mas por um outro lado 

você perde na qualidade de informação, na qualidade do trabalho em si, eu acho que aí 

é que pega. Esse tempo para ser dedicado a isso. 

 

E do lado, por exemplo, da direção média das organizações, pensando pelo 

menos nas que você trabalhou. Você veria resistência ou você acha que isso 

poderia ser olhado com bons olhos? 

Não. Eu acho que é com bons olhos, porque olha, já faz acho que uns cinco ou 

seis anos que a gente vem falando naquela coisa do foco no cliente ou foco do cliente. 

Então, acho que isso é muito importante, porque uma empresa só tem sucesso se ela 

atingiu os seus objetivos de vendas, do cliente e tudo mais. No momento que você tem 

um intermediário, que é o próprio distribuidor, isso é fundamental, precisa ter essa 

dedicação. Senão você não vai atingir os seus resultados, você tem uma dependência 

muito forte.  

 

E imaginando do lado do distribuidor. Você vê algum ganho em relação às 

pessoas que estão lá?  

Claro né. Você tem o quê? Você tem uma aquisição de conhecimentos, você tem 

uma troca de experiências, você tem uma rede maior de relacionamento. Eu acho que 

só enriquece. 

 

Uma das preocupações que foi colocada nesse trabalho, indagações, é que 

muitas dessas pessoas até podem ter sido funcionários de vocês. Enquanto 

estavam aqui vocês estavam, entre aspas, cuidando do desenvolvimento desse 

profissional pelas práticas da área de gestão de pessoas e que não 

necessariamente a nova empresa ou o distribuidor onde ele está, tem a mesma 

linha de atuação. Então, talvez se perca, é o que eu estou tentando achar, pode se 

perder um pouco, não sei se você concorda? Daquele conhecimento, daquele 

capital intelectual que aquele profissional tinha e que eu acho que de alguma 

maneira começa a ficar desvinculado da sua origem 
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É aí que eu acho que vale uma coisa, que eu acho é uma mudança de atitude, 

uma mudança de comportamento, uma mudança de visão. Se hoje eu tenho um 

funcionário, que tudo é de novo a relação da pessoa com o trabalho. Hoje ele está lá na 

RFS, que é uma empresa que tem uma estrutura salarial, uma estrutura de benefícios, 

uma estrutura  de desenvolvimento. De repente a empresa já mudou, está em um outro 

cenário e ela pode dar a sua contribuição em uma empresa que é o nosso distribuidor. 

Mas claro, que terá diferenças com relação à nossa, nada na vida é tudo sempre igual, 

então eu acho que vale da maturidade, vale também, eu acho que é importante da 

empresa que está recepcionando o distribuidor, de fazer com que essa pessoa entenda 

que é uma realidade diferente, não é tudo igual. 

 De repente, eu estou aqui contribuindo aqui na RFS, mas vou chegar em um 

ciclo de vida que eu vou estar em outro, se eu posso contribuir em outras organizações 

de uma outra forma. Tudo faz parte do desenvolvimento do ciclo da vida também, do 

ciclo de vida do trabalho também. 

 

E do lado do seu cliente final, que está lá na ponta, que é, vamos dizer, a 

jóia mais importante do reinado? 

O que é importante é ele não sentir nada disso. Eu acho que o distribuidor é um 

representante da RFS naquele meu cliente, então tem que estar muito alinhado, tem 

que estar... Ele não pode sentir essa diferença. Eu penso assim como um consultor: 

trabalhei como consultora associada de uma empresa, o cliente não tem nada que 

sentir algum impacto quando muda um consultor ou outro, porque a linha, a missão, o 

objetivo daquela empresa é a mesma. Então, vale da capacidade de absorção dessa 

pessoa que está lá e precisa ter muita conversa, muito treinamento, muito 

desenvolvimento, para entender a RFS e estar representando certo o cliente que não 

tem nada a ver com isso. 

 

Então, para terminar. O seu ponto de vista corrobora da importância de 

trazer um pouco essas pessoas que estão no canal de distribuição para algumas 

práticas da gestão de pessoas da RFS, no caso. Para que justamente ela tenha 
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essa bagagem e passar isso para o cliente como se tivesse naquele momento 

vestido a camisa? 

Vestido a camisa da RFS. 

  

Então está bom. Estou super contente, mais uma vez muito obrigado pela 

sua colaboração e vamos divulgar o resultado da pesquisa. Obrigado. 

Obrigada. 
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ANEXO C - GLOSSÁRIO 
 
 
 
Ativos Intangíveis – É o conhecimento, a informação, a imagem e força da marca 

(brand), as competências organizacionais geradoras e adicionadoras de valor das 

empresas de seus produtos ou serviços. Diferentes dos ativos tangíveis como os bens 

de consumo e de produção porém com base no conhecimento, habilidades e tecnologia 

estes os bens intangíveis privilegiam cada vez mais o poder intelectual das pessoas. 

Muitos destes ativos podem ser valorados e contabilizados no patrimônio das 

empresas. 

 

Balance Score Card (BSC) – Metodologia como ferramenta de gestão empresarial 

estratégica baseada em processos criada em 1992 por Kaplan e Norton (2004) 

buscando a maximização dos resultados baseados em quatro perspectivas que 

refletem de visão empresarial: financeira ; clientes; processos internos; aprendizado e 

crescimento .  

 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) - Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, sancionado pelo Presidente da República, Getúlio Vargas, usando da atribuição 

que lhe conferia o art. 180 da constituição em 12 artigos e decorrentes incisos, ainda 

em vigor e que regulamenta as relações individuais e coletivas do trabalho. Considera-

se o empregador como a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 

atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço 

contratado nas bases deste Decreto-lei. 

 

CFT – Costumers Focused Team – Termo apresentado em obras como Ulrich e 

Broakbank (2005), Ulrich e Smallwood (2007), Lipman-Blumen (1999) e usados por 

algumas empresas, como sendo equipes interdisciplinares nas empresas para 

desenvolver um trabalho de conhecimento do atendimento e expectativas além da 

melhoria do relacionamento com os clientes estratégicos nas empresas, envolvendo 

área como Vendas, Marketing, RH, operações, finanças, logística como exemplo. 
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Empresa Mãe – Variação nos termos empresa principal ou empresa nodal, esta última 

como definido por Hamel e Prahalad (1995), de uso comum ou de praxe nas empresas 

locais, como denominação da empresa (mãe) que terceirizou, por meio do incentivo aos 

seus empregados na criação de novas empresas, ou ainda, que sub contratou de 

outros fornecedores a manufatura ou execução total ou parcial de produtos ou serviços 

que antes eram realizadas em suas instalações por seus empregados. 

 

Empresa Expandida – Construto que representa a ampliação das atividades 

intraorganizacionais para interorganizacionais ampliando as fronteiras de atuação 

destas atividades das empresas em sua cadeia de valor. 

 

ERP – Enterprise Resourse Programm -. É uma plataforma de controle sistematizado 

e informatizado dos processos organizacionais, desenvolvidas para integrar os seus 

diversos departamentos possibilitando uma automação e armazenamento de todas as 

informações de negócios. 

 

Gestão de Relações Estratégicas (GRE) – Sigla apresentada pelo autor desta 

dissertação referente à proposta de uma expansão das atividades de gestão estratégica 

de pessoas na cadeia de valor de buscando entregar valor aos respectivos 

stakeholders e shareholders nas organizações. 

 

Programa de Demissões Voluntárias (PDV) – Programa de redução de postos de 

trabalho lançada por pessoas jurídicas a título de incentivo à demissão voluntária de 

seus empregados propondo verbas indenizatórias contempladas pela dispensa de 

constituição de créditos tributários nos valores especiais recebidos a título de incentivo 

à adesão ao PDV. 

 

Shareholders – Ou ainda stockholders que significa: acionistas, E o termo utilizado 

para designar todos aqueles que possuem parte da empresa ou da organização. 
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Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) –Programas de análise 

estatística e modelos preditivos, muito usado nas ciências sociais, por pesquisadores 

de mercado, nas pesquisas relacionada com a saúde, no governo, educação e outros 

setores. Foi inventado por Norman Nie, C. Hadlai Hull e Dale H. Bent, em 1968 na sua 

primeira versão.Hoje com várias atualizações é considerado como dos mais 

sofisticados e abrangentes no processamento de dados e geração das análises deste 

campo. 

 

Stakeholders - O termo stakeholders foi criado para designar todas as pessoas ou 

empresas que, de alguma maneira, são influenciadas pelas ações de uma 

organização. O termo “Stakeholder” foi utilizado pela primeira vez por Freemen E. R., 

no livro: Strategic Management: A Stakeholder Approach, para referir-se àqueles que 

possam afetar ou são afetados pelas atividades de uma empresa ou um grupo de 

empresas como interesses comuns, sendo a "parte interessada" como, por exemplo, os 

empregados das empresas, seus acionistas, as associações de vizinhos, sindicatos, 

organizações civis e governamentais, etc. 

 

TI – O termo significa Tecnologia da Informação e é decorrente da convergência das 

atividades de informática e telecomunicações que inicialmente foi alcunhada por 

Telemática, termo este ainda usado em alguns países europeus e que no Brasil 

predominou sua tradução do inglês IT – Information Technology  e que ocupa nas 

empresas contemporâneas um papel fundamental para a sua operação e 

competitividade, designado por um conjunto de recursos humanos e computacionais 

para geração e uso da informação nas organizações. 

 

T&D – Programa desenvolvido por área formal ou setor do RH da empresas, 

responsável pelo Treinamento de Desenvolvimento de seus empregados e 

colaboradores no sentido de complementar as habilidades e competências exigidas 

para a execução das respectivas funções. 
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ANEXO D – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP/UMESP 
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Comitê de Ética em Pesquisa - CEP-UMESP 

 Data: 10/12/2007 - Prot. N°.163698  
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP-UMESP  

Título do Projeto de Pesquisa: Gestão de relações estratégicas 
interpessoais nas alianças corporativas: sinergia de valor na gestão 
integrada de RH.  

Pesquisador Responsável: Marco Antonio Fernandes Cardoso  

Curso/F aculdade: Ciências Administrativas  

  O Comitê de Ética em Pesquisa reunido em 10/12/2007 deliberou como 
segue sobre  
   o protocolo em questão:  

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo apresentar uma proposta 
de modelo gestão denominada Gestão de Relações Estratégicas-GRE , que 

visa a ampliação e abrangência da administração estratégicas de pessoas 

nas relações interorganizacionais dentro conceito de organização expandida, 

atuando junto aos aliados estratégicos, focando como se pode e se deve 

entregar valor para os "stakeholders" e "shareholders. Após leitura, análise 
do projeto e exame criterioso de todos os itens que compõem os 

documentos do Protocolo de Pesquisa, incluindo os itens presentes no 

Roteiro de Checagem para o parecerista e o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), constatou-se que nada há no processo que fira os 

princípios e normas da ética em pesquisa.  

O CEP-UMESP considera o projeto de pesquisa APROVADO, lembrando 
que a condição de aprovação da pesquisa propriamente dita exige o que 

segue:  

• Que sejam encaminhados ao CEP-UMESP relatórios anuais sobre o 
andamento da pesquisa (parciais e finais)  

• Que sejam notificados ao CEP-UMESP eventos adversos que 
tenham ocorrido no curso da pesquisa e que sejam significativos do 
ponto de vista ético e metodológico;  

• Que sejam notificadas eventuais emendas e modificações no 
protocolo de pesquisa  

 

 

 

    Campus Rudge Ramos  
     Rua do Sacramento, 230, 
Rudge Ramos 09640-000 • São Bernardo do         Campo • SP Tel.: (11) 4366-
5600      Campus Vergeiro 

     Av. Senador 
Vergueiro, 1301, Jardim do Mar 09750-001 • São 

Bernardo  do Campo' SP Tel.: (11) 4366-5400  
  Campus Planalto  
     Rua Dom Jaime de Barros Cãmara, 1000 • 

Planalto 09895-400 • São       8ernardo do Campo • SP  
    Tel.: (17) 4366-5300    www.metodista.br  
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Comitê de Ética em Pesquisa - CEP-UMESP  

Data: 29/11/2007 - Prot. N° 163698  

 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP-UMESP  

Título do Projeto de Pesquisa: Gestão de relações estratégicas 
interpessoais nas alianças corporativas: sinergia de valor na gestão 
integrada de RH.  

Pesquisador Responsável: Marco Antonio Fernandes Cardoso  

Curso/Faculdade: CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS  

O Comitê de Ética em Pesquisa, reunido em 29/11/2007, deliberou como 

segue sobre o protocolo em questão:  

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo apresentar uma proposta 

de modelo gestão denominada Gestão de Relações Estratégicas-GRE , que 

visa a ampliação e abrangência da administração estratégicas de pessoas 

nas relações interorganizacionais dentro conceito de organização 

expandida, atuando junto aos a/ia dos estratégicos, focando como se pode e 

se deve entregar valor para os "stakeholders" e "shareholders. Após leitura e 

análise do projeto e exame criterioso de todos os itens que compõem os 

documentos do Protocolo de Pesquisa, incluindo os itens presentes no 

Roteiro de Checagem para o parecerista e o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, contempla as exigências requeridas pelo Comitê de Ética da 

Universidade Metodista de São Paulo, contudo no quesito "Orçamento" do 

presente projeto de pesquisa, falta a menção de quem (pessoa física ou 

jurídica) irá se responsabilizar pelos custos despendidos pelo mesmo.  

O CEP-UMESP considera o projeto de pesquisa APROVADO COM 

RECOMENDAÇÃO, lembrando que a pesquisa pode ter início, uma vez que 

o protocolo está aprovado, devendo, no entanto, ser encaminhadas as 

respostas às' observações acima feitas pelo(a) parecerista, no prazo 

máximo de 30 dias.  
O CEP-UMESP lembra ainda que a condição de aprovação da pesquisa 
propriamente dita exige o que segue:  

• Que sejam encaminhados ao CEP-UMESP relatórios anuais sobre o 
andamento da pesquisa (parciais e finais)  
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versos que tenham ocorrido no curso da pesquisa e que sejam 
significativos do ponto de vista ético e metodológico; Que sejam 
notificadas eventuais emendas e modificações no protocolo de  
Pesquisa. 
 
  

 
 
 
 

     Campus Rudge Ramos  Rua do Sacramento, 230, Rudge Ramos 09640-000 • São Bernardo do Campo· 
SP Tel.: (11) 4366-5600    
      
       www.metodista.br 
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ANEXO E - CRONOGRAMA 

    
ANO 
LETIVO 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 

  ATIVIDADES   1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM 1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 1º TRIM 2ºQUADRIM 

1
Preparação Preliminar 
Pré Projeto       30/9        

2
Levantamento e Analise 
Bibliografia           30/4      

3

Preparação e 
Desenvolvimento Fase 
Pré - Qualificação da 
Dissertação               30/5     

4Pré Qualificação                        30/6   
  
 

   5 
Evolução para a 
Qualificação           30/8     

6
Qualificação 

                          17/9  
  
 

7
Levantamento de 
Campo Pesquisa              20/03   

8

Análise e Tratamento 
Metodológico dos 
Dados           30/05

9

Conclusão, Acabamento 
e Depósito da 
Dissertação            30/07

10Defesa           30/08


