
 
 

UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

MBA – GESTÃO DE PESSOAS NO AMBIENTE PORTUÁRIO 

 

 

STEPHANIE RIBEIRO DA SILVA 

 

 

 

A CONTRIBUIÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

NOS MOMENTOS DE CRISES: 

Uma abordagem teórica e conceitual do processo motivacional 

em uma empresa portuária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santos/SP 

2012



 
 

UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

MBA – GESTÃO DE PESSOAS NO AMBIENTE PORTUÁRIO 

 

 

STEPHANIE RIBEIRO DA SILVA 

 

 

 

A CONTRIBUIÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

NOS MOMENTOS DE CRISES: 

Uma abordagem teórica e conceitual do processo motivacional 

em uma empresa portuária. 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Universidade Santa Cecília, como exigência 
parcial para obtenção do título de Especialista 
em Gestão de \Pessoas no Ambiente Portuário.  

Orientação: Prof. Dra.Maria Cristina P. Matos, 
PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

Santos/SP 

2012



 
 

UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

MBA – GESTÃO DE PESSOAS NO AMBIENTE PORTUÁRIO 

 

STEPHANIE RIBEIRO DA SILVA 

 

 Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Santa Cecília, como 

exigência parcial para obtenção do título de Especialista em Gestão de Pessoas no Ambiente 

Portuário.  

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 ASSINATURA: ________________________________ 

ASSINATURA:_________________________________ 

ASSINATURA:_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santos/SP 

2012



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais Gessé e Mereide pelo 

amor dedicado em toda a minha vida, pelo 

carinho, pela educação. Se hoje sou o que sou,  

dou graças a eles! 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Deus que é maravilhoso, companheiro, amigo, justo, benigno, agradeço a 

ele pelo amor dado a toda humanidade sem querer nada em troca 

À minha orientadora Profª Drª Maria Cristina Pereira Matos, por toda 

dedicação para a conclusão deste trabalho, pela paciência e pela grande sabedoria 

que tens, realmente é uma grande mulher e profissional. 

À Marinha por proporcionar esta oportunidade de estar fazendo um curso de 

grande qualificação. 

À CODESP por ceder o espaço para estarmos nos aprofundando cada vez 

mais na área portuário e na Gestão de Pessoas. 

À Universidade Santa Cecília por intermédio de seus corpo docente, e junta 

com a parceria da Marinha e Codesp, estar disponibilizando esta grande 

oportunidade de aprendizado, pela estrutura oferecida nos estudos. 

Ao meu namorado Diego por ter me apoiado nestes 18 meses e sempre estar 

ao meu lado em tudo o que eu precisar. 

Finalmente a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para 

mais esta etapa de minha vida. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“As pessoas respondem positivamente 
quando percebem justiça 

organizacional e interpessoal.” 
(KINIKI, Angela e KREITNER, Robert, 
2006, P. 182) 



 
 

RESUMO 

 

O presente estudo trata da temática A Contribuição do Setor de Recursos 
Humanos nos momentos de crises: Uma abordagem teórica e conceitual do 
processo motivacional em uma empresa portuária. Para dissertar sobre este 
assunto, foi preciso buscar como pilares de sustentação, assuntos relacionados que 
pudessem contribuir e respaldar o desenvolvimento do trabalho, tais como a relação 
dos Recursos Humanos com os funcionários nos momentos de crises, o conceito 
dos recursos humanos nas organizações, a evolução do setor de recursos humanos 
nas organizações, pois antigamente não tínhamos essa ferramenta de gestão de 
gestão de pessoas, hoje as organizações estão ampliando esta visão e atuação 
estratégica. A gestão de pessoas é uma área muito sensível e que depende de 
vários aspectos, como cultura que existe em cada organização e a estrutura 
organizacional. O objetivo principal deste estudo foi analisar a contribuição do Setor 
de Recursos Humanos quanto à motivação dos indivíduos, nos momentos de crises 
organizacional. Para que os objetivos pudessem ser alcançados, foi empregada 
como metodologia uma pesquisa  de caráter exploratório, usando como método a 
pesquisa bibliográfica. Após a coleta de dados os resultados obtidos foram então, 
tratados, apresentados e interpretados, sendo possível uma análise onde se pode 
atender aos propósitos do presente estudo. A partir dos resultados obtidos, foi 
possível, então, emitir as considerações finais. 

 

Palavras - chaves: Recursos Humanos. Crises. Gestão de pessoas. Organizações. 



 
 

ABSTRACT 

 

This study deals with the theme Contribution Sector Human Resources in 
times of crises: A theoretical and conceptual motivational process in a port company. 
To expound on this subject, it was necessary to look like pilar support, issues that 
might contribute and support the development of the work, such as the relationship 
with the Human Resources  staff in times of crises, the concept of human resources 
in organizations, the evolution of the sector of human resources in organizations, 
because once we had that tool management personnel management, today 
organizations are expanding that vision and strategic performance. The people 
management is a very sensitive area and it depends on various aspects like culture 
that exists in every organization and organizational structure. The main objective of 
this study was to analyze the contribution of Sector Human Resources regarding the 
motivation of individuals in times of organizational crises. To that goals could be 
achieved was employed as a research methodology and exploratory, using as 
bibliographic method. After collecting data results were then processed, presented 
and interpreted, making possible an analysis where we can fulfill the purposes of this 
study. From the results, it can then issue the final considerations. 

 
 

Key-Words: Human Resources. Crisis. Management of peoples. Organizations. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O mundo muda a casa instante, as transformações na sociedade estão 

acontecendo muito rápida. Quando faço essa afirmação, estou dizendo que o mundo 

empresarial no Brasil, está em fase de reestruturação, pois as organizações estão 

ampliando sua visão e atuação estratégica no mercado empresarial. 

 As empresas de hoje em dia estão em busca de profissionais flexíveis, 

profissionais dispostos à mudanças, pois assim podem contribuir para que elas  

sejam competitivas no mercado, pois terão que mudar sua estrutura na companhia. 

 Para que essa estrutura aconteça de maneira correta, as empresas devem 

investir no desenvolvimento de seus funcionários, ou seja, estimulá-los a querer 

crescer junto com a companhia. Esse desenvolvimento é de grande 

responsabilidade da empresa, pois os mesmos vão estimular novas descobertas de 

talentos e terão que tomar cuidados para não “matá-los”. 

 Quando se fale em talentos, fala-se em pessoas, essas que fazem com que 

as empresas lucrem, essas que fazem com que a empresa seja a melhor no ramo 

da sua atividade. 

 Portanto essas pessoas são os atuais funcionários, ou melhor, os 

protagonistas, que merecem uma atenção quando se tratar de mudanças. Mudanças 

estas que muita das vezes afligem as pessoas, pois elas já começam a pensar, se 

serão demitidos?. Ou se terão que mudar de setor. 

 Quando começam a surgir essas dúvidas, as empresas não devem esperar 

que se espalhe boatos que muitas das vezes pode ser falso, devem agir antes que 

essas dúvidas surgem, portanto os gestores, lideres, diretores etc.., devem trabalhar 

em conjunto com o setor de Recursos Humanos (RH). 

 A atuação da liderança é fundamental na relação do trabalhador com o RH, o 

líder é um grande influenciador na vida do funcionário, ele que dá as coordenadas, 

ele que dá uma direção, o Líder/Gestor é muito importante para as empresas, pois é 

ele que pode mudar a decisão do funcionário, é ele que pode motivar sua equipe, 

pode mostrar outro lado de enxergar a situação. 
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 Em parceria com a liderança está a área de Recursos Humanos (RH) que até 

duas décadas atrás era uma área vista pelas organizações como um setor de 

suporte operacional. Embora algumas organizações tivessem a Gestão de Pessoas 

focada na área de rH, ainda era muito vista como um setor que só faz contratação 

de pessoas, pagamentos de funcionários, avaliação de desempenho, higiene e 

segurança no trabalho e etc. 

 As empresas não haviam espaço para pensar em um RH diferente, um RH 

que focasse no seu funcionário, que trabalhasse na Gestão de Pessoas. Com o 

passar o tempo viu-se a necessidade de criar um departamento dentro do setor de 

RH, o departamento de Gestão de Pessoas.  

 Gestão de Pessoas é a maneira pela qual uma empresa se organiza para 

gerenciar e orientar o comportamento humano no trabalho, conforme alude Fischer 

(2002). 

 Quando foi criado esse departamento, as organizações começaram a ver 

seus funcionários com outros olhos, ou seja, uma organização está passando por 

uma estrutura grande, mais não estava enxergando como  está a motivação dos 

seus funcionários. Será que suas necessidades estão sendo atingidas?. 

 A motivação das pessoas é um ponto onde as empresas devem trabalhar 

mais, pois ao longo desse trabalho, será apresentado o conceito do RH na 

motivação, o que o mesmo está fazendo para ajudar os indivíduos. 

 Existem dos tipos de motivação, a intrínseca e a extrínseca, que são 

motivações diferentes, com objetivos diferentes. Intrínseca é algo que você busca se 

motivar por dentro, é uma motivação determinada por você, exemplo: concluir a 

faculdade, buscar se aperfeiçoar em tal atividade, por meio de cursos. Já a 

extrínseca é gerada pela motivação de fora, ou seja, algo que a organização faz que 

motive as pessoas, exemplo: aumento de salário, e cargo etc. 

 Essas motivações geram necessidades, que são alvos à serem alcançados 

pelas pessoas, pois toda a necessidade comela na fisiológica e vai até a 

necessidade de realização pessoal. 

 Este estudo enfatiza a motivação, que é um assunto merecedor de ser mais 

estudado por parte das empresas, uma vez que quando o funcionário está 

desmotivado, sua produção diminui, seu interesse baixa, e até começa a falar mal 
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da empresa. Estes aspectos soa amplamente concordados pelo principais 

estudiosos desta temática. 

 Em momentos de crises os RH, deve deixar claro qual a situação da empresa, 

sem ferir seu lado pessoal, pois é o mínimo que devem fazer, os senhores verão 

neste trabalho, crises vividas por companhias de grande porte, que foram 

superadas, mais algumas delas visaram o comprometimento com seus profissionais, 

respeitando sempre, pois são eles que vão erguer a companhia novamente. 

 Este tema foi escolhido, pois a empresa ALFA que está em fase de 

reestruturação para se tornar mais competitiva no mercado, montou um Centro de 

Serviços Administrativos cuja concentração física será no interior de São Paulo. 

 Diante deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar a 

contribuição do Setor de RH quanto à motivação dos indivíduos, nos momentos de 

crises organizacional, e seus objetivos específicos estão para identificar se os 

Recursos Humanos contribuem para a motivação dos trabalhadores; identificar a 

política de motivação praticada nas empresas no momento de crise organizacional; 

identificar qual a recepção dessas políticas por parte dos trabalhadores; identificar 

quais as crises mais comuns nas empresas. 

 Para que os objetivos pudessem ser atingidos, o presente estudo empregou 

uma metodologia de caráter exploratória de cunho qualitativo e método pesquisa 

bibliográfica. 

 Este estudo foi levantado no intuito de realçar  a influência e relevância do 

setor de RH na empresa, principal nos momentos de crises, da forma a destacar o 

que ele faz para resolver os conflitos internos e externos. 

 Dessa forma o presente trabalho está se organizado a partir desta introdução, 

acrescido de mais 03 capítulos e as considerações finais. 

 No capitulo 1 relata-se a compreensão do setor de Recursos Humanos, neste 

capitulo será abordado sobre o conceito do mesmo, a evolução do setor, qual o 

cenário atual, pois as organizações estão mudando continuamente, qual a influencia 

da liderança na gestão de recursos humanos. Hoje a liderança tem o papel 

fundamental nas organizações, em termos de motivação, objetivos, visão, são os 

lideres/gestores que empoe sobre a sua equipe, a atuação da área de Recursos 
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Humanos é um ponto importante que será apresentando,a deterioração 

organizacional e a globalização nas organizações. 

 Já no capitulo 2, se apresenta a influencia dos processos motivacionais nos 

momentos de crises. Processos motivacionais, necessidades motivacionais, os tipos 

de necessidades, é um ponto que esta sendo abordado neste trabalho, pois as 

organizações precisam saber o que faz o seu funcionário se motivar, se é um 

motivação intrínseca ou extrínseca, quais são suas motivações humanas. Neste 

mesmo capitulo estão sendo apresentadas os casos consagrados de crises 

organizacionais, crises que grandes empresas passaram e superaram e qual foi o 

papel do setor de Recursos Humanos nestes momentos. 

 Por fim o capitulo 3, trata da metodologia utilizada neste estudo e quais os 

resultados obtidos. Finalmente foram expostas as considerações Finais. 
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1 ENTENDENDO O SETOR DE RECURSOS HUMANOS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

 A área de Recursos humanos (RH) vem crescendo nas ultimas décadas. 

Houve épocas em que o mecanismo foi muito forte, não existindo uma dinâmica com 

funcionários e gestores, nos tempos de hoje, o cenário mudou, as organizações 

estão tendo mais visão estratégia sobre a Gestão de Pessoas, como trabalhar a 

cultura de cada indivíduo, saber dar suporte as pessoas nos momentos de crises, 

como trabalhar o lado motivacional. O RH de hoje precisa de pessoas que 

participam na organização, esses temas serão abordados nos tópicos a seguir. 

 

 

1.1 Conceitos do Setor 

 

 

 Chiavenato (1999) explica que a Administração de Recursos Humanos (ARH) 

é o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos de 

posição gerencial relacionados com as “pessoas” ou recursos humanos, incluindo 

recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação de desempenho. 

 O ARH é a função administrativa devotada à aquisição, treinamento, 

avaliação e remuneração dos empregados. Todos os gerentes são, em um certo 

sentido, gerentes de pessoas, porque todos estão envolvidos em atividades como 

recrutamento, entrevistas, seleção e treinamento. 

 O ARH é um conjunto de decisões integradas sobre as relações de emprego 

que influenciam a eficácia dos funcionários e das organizações. 

 Chiavenato explica que as pessoas podem ampliar ou limitar as forças e 

fraquezas de uma organização, dependendo da maneira como elas são tratadas. 

Para que os objetivos da Gestão de Pessoas sejam alcançados, é necessário que 

os gerentes tratem as pessoas como elementos básicos para a eficácia 

organizacional. Na figura 1 abaixo estão expostos alguns objetivos da Gestão de 

Pessoas, onde os Recursos Humanos podem contribuir para a eficácia 

organizacional: 
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Figura 1 – Objetivo da Gestão de Pessoas 

Fonte: Elaborado a partir de Chiavenato (1999, p. 9 e 10)  

 

1.2 Evoluções do Setor de RH 

 

 

 França (2011) relata a pré-história da administração de Recursos Humanos 

no Brasil, onde comenta que os principais índices e sinais de uma gestão intencional 

de “programas, políticas e práticas explícitas de gerenciamento da força de trabalho 

de uma organização”. 

 França relata que há aproximadamente dois séculos, especialmente com a 

vinda da Corte Portuguesa para o Brasil, quando surgem os primeiros sistemas 

artesanais de produção de artefatos e objetos de uso: carroças, arreios e seus 

complementos, vestimentas e adorno, máquina de farina, monjolos. 

 Em fases posteriores como o inicio do século: fábrica de tecido, primeiros 

sistemas mecanizados, desenho da produção em massa, o taylorismo americano 

também influencia as características produtivas do Brasil. Ocorrem as guerras com a 

necessidade de preparação rápida das forças militares – marco na história das 

relações de trabalho começa a utilização da psicométrica como instrumento de 

medida e seleção de pessoas. 
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 Em 1990 a Administração de Recursos Humanos que no século XX foi 

norteada por valores mecanicistas e legalistas, vive novos cenários, tem o desafio 

de conhecer e integrar elementos do ambiente externo. 

 Para crescimentos da Administração de RH precisam que seja evoluído o 

modelo de gestão de pessoas com autoridade, obediência, liderança, disciplina e 

autonomia são ingredientes que se combinam em várias dosagens para influenciar o 

comportamento das pessoas nas famílias, grupos, organizações e sociedades. 

 Compactuando com França, Fischer (2002) entende que modelo de gestão de 

pessoas é a maneira pela qual uma empresa se organiza para gerenciar e orientar o 

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

princípios, estratégias, políticas e práticas ou processos de gestão. Através desses 

mecanismos, implementa diretrizes e orienta os estilos de atuação dos gestores em 

sua relação com aqueles que nela trabalham. Episódios de conhecimento público, 

que marcam a história das organizações, demonstram como determinadas marcas 

podem sofrer consequências desastrosas quando a ação humana interfere 

negativamente nos produtos e serviços prestados aos clientes. 

 Toma-se o exemplo da Firestone e os pneus que provocaram uma sucessão 

de acidentes com vítimas entre proprietários de veículos Ford nos Estados Unidos 

ou o da Coca-Cola, cujos refrigerantes contaminados foram distribuídos na Bélgica e 

em parte da Europa, o que fez desabar o valor das ações da empresa durante vários 

meses em todo o mundo, ou os acidentes ecológicos que abalaram a Shell nos anos 

1980. São situações-limite, carregadas de certa dose de imponderável, que não 

podem ser creditadas exclusivamente a falhas humanas, mas que, por sua 

dramaticidade, ilustram bem como o comportamento das pessoas no trabalho pode 

interferir na preservação e na agregação de valor das empresas. 

 Este exemplo mostra o quanto às empresas precisam investir na gestão de 

pessoas, pois muitos trabalham desmotivados, e esses comportamentos acaba 

afetando a estrutura da empresa. 
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1.3 Cenário Atual 

 

 

 Chiavenato (2001) comenta que nos tempos atuais, as organizações estão 

ampliando sua visão e atuação estratégica [...], pois a Gestão de Pessoas é uma 

área muito sensível à mentalidade que predomina nas organizações. Ela é 

contingencial e situacional, pois depende de vários aspectos, como cultura que 

existe em cada organização, da estrutura organizacional adotada, das 

características do contexto ambiental, do negócio da organização, da tecnologia 

utilizada, dos processos internos e de uma infinidade de outras variáveis 

importantes. 

 Chiavenato (1999) define a Gestão de Pessoas, como um conjunto integrado 

de processos dinâmicos e interativos, possuindo seis processos básicos tais como a 

figura 2 abaixo: 

 

 

Figura 2 – Os seis processos da Gestão de Pessoas  

Fonte: Elaborado a partir de Chiavenato (1999, p. 12)  

 

 Dutra (2002) destaca que modelo de gestão é uma lente que nos ajuda a 

enxergar a realidade em sua totalidade e complexidade, retira o invisível, ou seja, as 

relações ou situações subjacentes a nossa compreensão, das quais temos notícias 

apenas por seus efeitos. 
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 Dutra relata que muitas empresas tratam essa questão com base em 

premissas equivocadas sobre a realidade organizacional, gerando efeitos não 

desejados e obstruindo a análise das causas do insucesso. 

Nas organizações as pessoas devem fazer o papel delas, ou seja, Dutra (2002) 

explica que cabem as pessoas a gestão de seu desenvolvimento, de sua 

competitividade profissional e de sua carreira.  

 As pessoas estão adquirindo consciência de seu papel e passam a cobrar a si 

mesmas a gestão de sua carreira, e da empresa as condições objetivas de 

desenvolvimento profissional. 

 No outro lado as empresas devem criar o espaço, estimular o 

desenvolvimento e oferecer o suporte e as condições para uma relação de 

alavancagem mútua das expectativas e necessidades. A empresa não conseguirá 

fazê-lo sem estar em contínua interação com as pessoas e, ao fazê-lo, conseguirá 

alavancar sua competitividade por meio das pessoas. 

 Esse papel não é exercido nem exercitado unicamente por meio de 

processos, ferramentas, instrumentos etc., mas por meio do comprometimento da 

empresa com as pessoas. 

 No mesmo pensamento de Dutra, Fischer (2001) enfatiza que a organização 

pode ser definida como um local onde diferentes agentes contribuem com seus 

recursos para a produção de objetos e serviços. É também que cada indivíduo 

explora, adapta e habita, a fim de realizar seus próprios objetivos. Fischer comenta 

que antes de mais nada, que a organização se caracteriza como uma unidade 

distinta e se constitui em um domínio próprio em ruptura com o meio e o ambiente 

social mais amplo. Define-se, portanto, como um espaço relativamente fechado que 

estrutura a relação dentro-fora com base no critério de afiliação á organização. 

 Esse espaço pode ser melhorado pelos Recursos humanos, como o recursos 

humanos podem trabalhar a motivação das pessoas nos momentos de crises. 
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1.4 A Influencia da Liderança na Gestão dos Recursos Humanos 

 

 

 França e Arellano (2002) explicam que a liderança é um processo no qual se 

estabelece relações de influência entre pessoas. O núcleo desse processo de 

interação humana é composto do líder ou líderes, seus liderados, um fato e um 

momento social. O processo de liderança se verifica em infinitas situações: na 

família, na escola, no esporte, na política, no trabalho, no comércio, na vida pública 

ou em espaços privados. Ao observar o processo de liderança em qualquer dos 

espaços sociais, nota-se que toda pessoa é capaz de exercer influência sobre as 

outras e, portanto, que toda pessoa é, potencialmente, um líder. 

 No mesmo pensamento que França e Arellano, Kolb e colaboradores (1978) 

classificam como os principais problemas do cotidiano de um líder a 

responsabilidade e a autoridade, a delegação, o estabelecimento de objetivos o 

controle, a avaliação de desempenho, a formação de equipes e o manejo de 

conflitos. 

A liderança é de grande importância nas organizações, pois são os líderes que 

podem mudar a motivação das pessoas, eles que podem dar incentivos, estímulos 

que podem motivar as pessoas para a realização da missão, da visão e dos 

objetivos empresariais. 

 França e Arellano (2002) relatam que a liderança e poder são elementos 

interligados no processo de influenciar pessoas. O poder é a força no 

direcionamento dos sistemas e das situações sociais através dos recursos 

organizacionais. 

 Compactuando com França e Arellano, Montana e Charnov (2001) afirmam 

que no ambiente organizacional o poder se classifica nos seguintes tipos: 
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Figura 3 – Poderes no ambiente organizacional 

Fonte: Elaborado a partir de Montana e Charnov (2001). 

 

 Todavia, Chiavenato (1994) ressalta que a característica mais marcante do 

ambiente de trabalho é a velocidade da mudança. O desenvolvimento tecnológico, a 

acirrada concorrência em nível mundial, as alterações de hábitos dos consumidores, 

as novas exigências da moderna sociedade, se refletem em imposições externas 

sobre o comportamento das empresas. Para assegurar seu sucesso frente a um 

ambiente em constante mutação e de elevado grau de competição, as empresas 

precisam de líderes eficazes. As responsabilidades do gerente estão mudando 

radicalmente. Não basta ser eficiente, é preciso, sobretudo, ser um líder eficaz, um 

líder que não atua no vácuo e que trabalha com  todos os tipos de pessoas, em 

todos os níveis da organização e em situações altamente diversas como em tempos 

de crises. 
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1.5 Atuação da Área de Recursos Humanos nas Organizações 

 

 

 A área de Recursos humanos é uma área essencial nas organizações, porém, 

durante muito tempo, atuou como suporte operacional. Embora algumas 

organizações tivessem a gestão de pessoas como componente fundamental na 

atividade organizacional – uma vez que está é a área responsável pela contratação 

de pessoas capacitadas, por uma política adequada de remuneração, pela avaliação 

de desempenho, pela higiene e segurança no trabalho. (BROCK e MONTEIRO, 

2012, online). 

 Chiavenato (2000) relata que Recursos Humanos estão distribuídos no nível 

institucional da organização (direção), no nível intermediário (gerência e assessoria) 

e no nível operacional (técnicos, funcionários e operários, além dos supervisores de 

primeira linha). Constituem o único recurso vivo e dinâmico da organização, aliás, o 

recurso que decide manipular os demais, que são inertes e estáticos por si.  

 Além disso, constituem um tipo de recurso dotado de uma vocação dirigida 

para o crescimento e desenvolvimento. As pessoas trazem para as organizações 

suas habilidades conhecimentos, atitudes, comportamentos, percepções, etc. Sejam 

diretores, gerentes, funcionários, operários ou técnicos, as pessoas desempenham 

papéis altamente diferentes – os cargos – dentro da hierarquia de autoridade e de 

responsabilidade existente na organização. Ademais, as pessoas são extremamente 

diferentes entre si, constituindo um recurso altamente diversificado em face das 

diferenças individuais de personalidade, experiência, motivação, etc. Na realidade, a 

palavra recurso representa um conceito muito estreito para abranger pessoas. Mais 

do que recursos, elas são participantes da organização. (CHIAVENATO, 2000) 

 Existe uma relação de reciprocidade entre os indivíduos e as organizações. 

Estas realizam certas coisas pelos empregados e eles reciprocamente respondem 

trabalhando e desempenhando suas tarefas. A organização espera que haja 

respeito à autoridade e os colaboradores esperam comportamento correto e justo 

por parte das organizações, principalmente nos momentos de crises. 
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1.5. 1 Deterioração Organizacional 

 

 

 Marques (1994) explica o processo de deterioração nas organizações. As 

organizações, como todo ser vivo, tendem inexoravelmente á deterioração e morte. 

Pelo menos, três fortes razões que alicerçam essa afirmativa poderiam ser 

ressaltadas aqui: 

 

 

Quadro 1 – Três razões para deterioração das organizações 

Fonte: Elaborado por Marques (1994) 

 

 Esses são alguns exemplos de crises que as empresas enfrentam hoje em 

dia, em cada caso merece uma atenção por parte dos gestores, as organizações 

devem estar preparadas para todos os tipos de crises, pois existem vários tipos de 

personalidade, características dentro das empresas.  

 Continuando com Marques (1994), o mesmo cita muito sobre a questão do 

envelhecimento organizacional, que é, sobretudo uma questão de mentalidade 

gerencial. De acordo com o autor o envelhecimento inicia-se quando a gerência 

perde sua capacidade empreendedora. Esse é u, fenômeno muito comum nos 

estágios administrativo e normativo.  

 

 

1 – O modelo de decisões criado para atender as necessidades  

organizacionais de um estágio dificilmente terão a mesma eficiência e 

eficácia no estágio seguinte. 

2 - À medida que a organização obtém sucesso, paradoxalmente crescem 

em suas estranhas os germes de seu envelhecimento. 

3- Em cada estágio, a organização se defronta com problemas e ameaças 

que, se não resolvidos adequadamente, se transformam em perigosas 

patologias e armadilhas que comprometerão seu desenvolvimento. 
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1.6 Globalização nas Organizações 

 

 

 Muito se tem escrito a respeito do processo de globalização da economia. 

Temos mesmo a impressão de que o mundo está ficando cada vez menor. 

Empresas europeias, com fábricas na Asia, vendem seus produtos no comércio 

americano. O fluxo de mercadorias e de capital se intensifica. A velha máxima, 

segundo a qual “o capital não tem pátria”, é hoje uma realidade. (DOWBOR, 

LADISLAW; IANNI, OCTAVIO e RESENDE,PAULO-EDGAR A., 1997). 

 Os autores falam que o processo de globalização não é uniforme, não atinge 

todos os países da mesma maneira e não atinge a todos os que vivem no mesmo 

país do mesmo modo. O processo de globalização não se dá também só na esfera 

da economia, ainda que esta seja determinante. 

 Compactuando com os autores, Bassi (1997) relata os termos globalização, 

global, globalizante etc, tornaram-se palavras mágicas, com o poder de auto-explicar 

os mais variados temas da atualidade, da moratória mexicana á perda de empregos 

na região do ABC, para não falar de angústias individuais. Recentemente, essas 

palavras vêm adquirindo uma conotação negativa, como  se fossem responsáveis 

pela desnacionalização das empresas brasileiras, o que confunde ainda mais o seu 

real significado. 

 Para Bassi Globalização é um processo de integração mundial que está 

ocorrendo nos setores de comunicações, economia, finanças e nos negócios. Por 

sua amplitude e velocidade, esse fenômeno está afetando profundamente 

indivíduos, empresas e nações, pois altera os fundamentos sobre os quais se 

organizou a economia mundial nos últimos 50 anos. 

 Compactuando com Bassi, Aguiar (1992) fala que a globalização como um 

processo não pode ser reduzida à dimensão econômica. Globalização “significa a 

experiência cotidiana da ação sem fronteiras na dimensões da economia, da 

informação, da ecologia, da técnica, dos conflitos transculturais e da sociedade civil”. 

 Assim entendida a globalização transforma o cotidiano das nações, das 

organizações e das pessoas. Não há como negar a sua realidade bem como a sua 

força e violência enquanto processo gerador de mudanças: o inesperado, o incerto  
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e a ausência de controle e limites fazem dela, a globalização, uma geradora 

permanente de incertezas e de riscos.  

 Aguiar continua relatando que na globalização, dinheiro, tecnologia, 

mercadorias, informações, bem como as pessoas ultrapassam as fronteiras como se 

elas não existissem. A separação dos continentes e das nações torna-se, assim uma 

questão de aparência. 

 No mesmo pensamento de Aguiar, Henderson (1999) explica que hoje em 

dia, a globalização envolve crescente interdependência entre as economias 

domésticas, os mercados financeiros, comércio, corporações, produção, distribuição 

e marketing de consumo.a primeira é a tecnologia, que tem acelerado a inovação da 

telemática, computação, fibras óticas, satélite e outros meios de comunicação, sua 

convergência com a televisão , a multimídia global, as bolsas eletrônicas para 

comercialização de ações, títulos, moedas, commodities, opções futuras e outros 

derivativos, e a explosão global do comércio eletrônico e da internet. 

 O autor relata que a segunda corrente é a onda de quinze anos de 

desregulamentação, privatização, liberalização dos fluxos de capitais, abertura das 

economias domésticas, expansão do comércio global e as políticas de crescimentos 

orientadas para a exportação que se seguiram ao colapso do regime cambial fixo de 

Bretton Woods, no começo dos anos 70. 
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2. A INFLUÊNCIA DOS PROCESSOS MOTIVACIONAIS NOS MOMENTOS DE 

CRISES 

 

 

 A motivação é a base para um bom desempenho do funcionário, ou seja, é 

aquilo que impulsiona a pessoa agir em determinadas situações, nos tópicos abaixo 

serão abordados sobre as necessidades da motivação, tipos de necessidade, crises 

em grandes empresas, mais é preciso saber como trabalhar a motivação nas 

organizações, cada indivíduo tem o seu modo de se motivar, tanto para o lado 

intrínseco ou extrínseco, pois casa vez mais as pessoas precisam de algo para se 

motivar, até chegar à auto-realização. 

 

 

2.1 Processos Motivacionais 

 

 

 Motivação é aquilo que impulsiona a pessoa a agir de determinada forma ou, 

pelo menos, que dá origem a uma propensão, a um comportamento específico, 

podendo este impulso á ação ser provocado por um estímulo externo [...] ou também 

ser gerado internamente nos processos mentais do indivíduo (CHIAVENATO, 1999). 

 No mesmo pensamento de Chiavenato, Broxado (2001) afirma que estudar 

motivação significa buscar respostas, para perguntas complexas a repeito da 

natureza humana. Para o autor se reconhecer, transperceber a importância das 

pessoas, do ser humano nas organizações, é preciso compreender os porquês dos 

comportamentos passados, mas principalmente, quando já é possível prever, mudar 

ou controlar os comportamentos futuros.  

 No dicionário Sacconi (1996), a palavra motivar, significa: dar motivo a 

causar, expor o motivo. O sinônimo da palavra motivação é: causa razão, fim e 

infinito. Logo, é possível entender que a motivação vem da palavra motivo de uma 

força. 

 Compactuando com Chiavenato e Broxado, Gil (2001) reforça que a 

motivação é a força que estimula as pessoas a agir. No passado, acreditava-se que 
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essa força era determinada principalmente pela ação de outras pessoas, como pais, 

professores ou chefes. Hoje, sabe-se que a motivação tem sempre origem numa 

necessidade. Assim, cada um de nós dispõe de motivações próprias geradas por 

necessidades distintas e não se pode, a rigor, afirmar que uma pessoa seja capaz 

de motivar outra. 

 Na verdade, motivação é consequência de necessidades não satisfeitas. 

Essas necessidades são intrínsecas às pessoas. Não podem, portanto, os gerentes 

colocar necessidades nas pessoas. Isso significa que os gerentes não são capazes 

de motivar, mas de satisfazer às necessidades humanas ou contrafazê-las Archer ( 

1990, pag. 8). 

 Mota (2012, online) salienta que não há apenas um único nome que defina 

motivação, haja vista a sua complexidade. A própria denominação sugere ser um 

motivo para uma ação. Esse motivo está relacionado ao aspecto psicológico de cada 

um. Alguns autores como Robbies (2009), as definem como causa de um 

comportamento ou conjunto de forças internas que orientam a conduta de um 

indivíduo para determinado objetivo ou processo psicológico que leva uma pessoa a 

fazer esforços para obter certo resultado. 

 Essa definição permite a compreensão dos estudos de Maslow sobre a 

pirâmide das necessidades a central do tema a seguir. 

 

 

2.2 Necessidades da Motivação 

 

 

 Não são poucos os autores que estudam as teorias das necessidades, como 

por exemplo, Maslow que comenta muito em sua teoria, que tudo começa na 

necessidade fisiológica e vai até a auto-realização pessoal, conforme ilustra a figura 

4 a seguir. 
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Figura 4 – Pirâmide de Maslow 

Fonte: Chiavenato (2000). 

 

 Nesse sentido, Maslow afirma que uma pessoa é motivada quando sente 

desejo. Maslow em seus sentimentos esclarece que: 

 
 Ainda não foi descoberto qualquer estado objetivamente 
observável, que se relacione diretamente com essas 
informações subjetivas, isto é, ainda não foi encontrada boa 
definição comportamental de motivação (MASLOW, 1968, p. 
48). 

 

 Kondo (1994), fala que essas necessidades formam uma hierarquia que se 

estende das necessidades fisiológicas, na base, às necessidades de auto-

realização, no topo. Partindo das necessidades fisiológicas quando uma 

necessidade é satisfeita, a necessidade que fica nível imediatamente superior se 

manifesta para suplantá-las. As necessidades humanas são apresentadas como se 

fossem manifestadas de maneira gradual seguindo tal hierarquia. Por exemplo, uma 

necessidade fisiológica típica é o nosso apetite por comida, que nos impede de 

morrer por falta de alimentos. É preciso obter comida para sobreviver, sendo por isso 

que se trabalha e se ganha dinheiro. Em outras palavras, quando as pessoas são 

pobres, elas trabalham a fim de satisfazer seu apetite por comida. Porém, quando 

tiverem assim satisfeito seu apetite por comida, elas se voltarão para a necessidade 

de nível imediatamente superior, ou seja, a necessidade de segurança e assim por 

diante. 
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 O que o autor  explica é que cada vez mais as pessoas precisam de algo para 

se motivar, quando completam uma necessidade. Automaticamente partem para 

busca de outra necessidade. Quando uma pessoa fica desmotivada, essas 

necessidades acabam sendo não motivacionais para alcançar seus objetivos, e sim, 

tornam-se obrigações por precisarem apenas sobreviver, trazer alimentos para sua 

família, segurança, amor, só que as necessidades de nível 4 e 5 (estima e auto-

realização), nunca vão ser alcançadas se as mesmas estiverem desmotivadas. 

 Essas necessidades são para a motivação pessoal, mais ainda faltam às 

necessidades das organizações que esclarece no tópico a seguir. 

 

 

2.3 A Necessidade da Motivação nas Organizações 

 

 

 A motivação é uma ferramenta que serve para os indivíduos alcançarem seus 

objetivos, quando sua motivação está baixa, por algum motivo no trabalho, em sua 

vida profissional ou sentimental, parece que tudo da errado, as pessoas tem 

dificuldades de atingir aquele objetivo, desistem muito fácil de sua meta. 

 Bernardes (1999), afirma que os objetivos das pessoas são fins distantes e 

em grande parte abstratos, a exemplo de ser feliz ou ser importante. 

 O quadro 1 abaixo, Gil (2001, p.) explica bem sobre os comportamentos 

irracionais, ou seja, aqueles atos que as pessoas tomam, antes de pensar. 

 

ATOS COMPORTAMENTOS 

1. Agressão a pessoa passa a dirigir sua hostilidade contra a pessoa ou objeto que, em seu 
entender, constitui a causa de sua frustração. O emprego frustrado em seu 

trabalho pode tentar agredir seu chefe, ou então prejudicar sua imagem por meio 
de boatos. 

2 - 
Deslocamento 

Frequentemente, as pessoas são impotentes para atacar diretamente a causa de 
sua frustração. Daí procurarem deslocar sua agressividade para outros alvos. 

Por exemplo, um empregado pode não agredir seu chefe, pois sabe que acabará 
ele mesmo sendo prejudicado pó isso. Então, ele poderá discutir com a mulher, 

bater nos filhos ou, como na anedota, dar um pontapé no cachorro. 

3 - 
Racionalização 

Quando uma pessoa se sente incapaz para realizar determinado objetivo, pode 
racionalizar, ou seja, procurar desculpas para seu insucesso. Ela poderá dizer, 

por exemplo: não consegui promoção na empresa porque não sou puxa-saco ou 
pensando bem, eu não queria aquele emprego. 
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4 - Regressão Algumas pessoas frustradas tendem a desistir de tentativas construtivas de 
solução de seus problemas e a regredir a um comportamento infantil. É o caso 

da pessoa que não consegue datilografar um texto e dá um soco na máquina de 
escrever. 

5 - Fixação Ocorre quando a pessoa continua a apresentar repetidamente um 
comportamento improdutivo. Na empresa podem ser verificados muitos casos de 

fixação. 
Quando, por exemplo, um chefe vai progressivamente aumentando as 

penalidades de um emprego, mas este continua a comportar-se de maneira 
censurável. 

6 - Fuga é frequentemente a situação de pessoas que, às voltas com um problema, 
procuram ignorá-lo ou fugir dele. A analogia como comportamento do avestruz é 

bem interessante. Costuma-se lembrar que esta ave, em situações de perigo, 
esconde a cabeça. 

7 - Resignação Ocorre quando, depois de prolongada frustração, uma pessoa desiste de 
alcançar seu objetivo. Esse comportamento pode ser observado em pessoas que 
desempenham tarefas rotineiras e se tornam resignadas, admitindo que em seu 

ambiente não há chance de melhoria. 

Quadro 2 – Tipos de comportamento irracionais 

Fonte: Elaborado a partir de Gil (2001) 

 

 A motivação é um assunto relevante vem sendo amplamente discutido nas 

empresas. Nesse aspecto, Casado (2002), destaca que a motivação tem sido vista 

como uma saída para melhorar o desempenho profissional no que diz respeito tanto 

à produtividade quanto à saúde organizacional e à satisfação dos trabalhadores.  

 

 

2.3.1 Tipos de Necessidades  

 

 

 Simone Moraes (2004, online) relata que os motivos do comportamento 

humano derivam de forças interiores do próprio indivíduo. Na base da pirâmide 

estão as necessidades mais baixas e prementes enquanto no topo ficam as mais 

sofisticadas e intelectualizadas, no quadro 2 abaixo Lopes (1980) relata sobre os 

tipos, conceitos e problemas relacionados: 
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Tipo Conceito Problemas Relacionados 

Necessidades fisiológicas 

São as necessidades inatas, ou 

biológicas. Sua principal característica 

é a premência e exige satisfação 

cíclica e reiterada para garantir a 

preservação da espécie e 

sobrevivência do indivíduo. São 

predominantes sobre todas as demais 

necessidades. 

Quando essas necessidades 

não são satisfeitas, elas 

dominam a direção do 

comportamento da pessoa. 

Necessidade de 

Segurança 

Surgem no comportamento humano 

quando as necessidades fisiológicas 

estão relativamente satisfeitas. A 

busca em um mundo ordenado e 

previsível, protegido e seguro são 

manifestações típicas dessa 

necessidade e leva o indivíduo a 

proteger-se de qualquer perigo real ou 

imaginário, físico ou abstrato. São 

elas: proteção contra perigo, doença, 

desemprego, roubo. 

Quando essas necessidades 

não são satisfeitas, causam 

incerteza e insegurança. 

Necessidades Sociais 

Surgem no comportamento quando as 

necessidades mais baixas (fisiológicas 

e de segurança) estão relativamente 

satisfeitas. São as necessidades de 

associação, participação e aceitação 

por parte dos colegas, a amizade, o 

afeto e o amor são seus pontos altos. 

Quando esas necessidades 

não são satisfeitas, 

conduzem geralmente à falta 

de adaptação social e à 

solidão. 

Necessidade de Estima 

São as necessidades relacionadas 

com a auto-avaliação e auto-estima. 

Envolvem a auto-apreciação, a 

autoconfiança, necessidade de 

reconhecimento e aprovação social, 

de status, prestígio e consideração. 

Quando essas necessidades 

não são satisfeitas, podem 

produzir sentimentos de 

inferioridade, dependência, 

desamparo que podem levar 

aos desânimos ou á 

atividades compensatórias. 

Necessidade de auto-

realização 

São as necessidades humanas mais 

elevadas e questão no topo da 

hierarquia. Estão relacionadas com 

Esta pode ser insaciável, ou 

seja, quanto mais a pessoa 

obtém recompensas que a 
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autonomia, independência, 

autocontrole, competência. São as 

necessidades de cada pessoa realizar 

seu próprio potencial e se desenvolver 

continuamente como criatura humana. 

Pode ser expressada pelo impulso do 

indivíduo se tornar mais do que é e vir 

a ser tudo o que pode ser. Enquanto 

as quatro necessidades anteriores 

podem ser satisfeitas com 

recompensas externas, esta só pode 

ser satisfeita a nível de interior 

pessoal, com o sentimento de 

realização, não sendo observada nem 

controlada por outras pessoas. 

satisfaçam, mais importante 

ela se torna e mais ela 

desejará satisfazer-se. 

Quadro 2: Tipos de necessidades. 

Fonte: Elaborado a partir de Lopes (1980). 

 

 Essa motivação deve ser competência da empresa em ajudar o funcionário 

nessa vertente, o tópico a seguir explica mais sobre a motivação Humana. 

 

 

2.4 Motivação Humana 

 

 

 Kondo (1994) esclarece a motivação como base para Ação, o mesmo fala que 

algumas pessoas argumentam que é muita pretensão pensar que um ser humano 

possa motivar seus semelhantes. Embora seja preciso reconhecer a existência de 

tal restrição, a todos nós estamos cientes que isso não altera a necessidade e a 

importância da motivação. Aqueles que fazem esse tipo de asserção preferem usar 

as palavra incentivo em vez de motivação.  

 Kondo (1994) ressalta que algumas pessoas enfatizam diferenças como 

aquelas entre países em desenvolvimento e desenvolvidos, entre Japão, Estados 

Unidos e Europa etc, [...] se focalizássemos exclusivamente as diferenças, teríamos 

de nos preocupar não somente com as diferenças entre os estilos de gerenciamento 
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adotados no Japão e nos Estados Unidos, por exemplo, mas também com as 

diferenças que existem entre empresas de cada país, entre os departamentos de 

uma mesma empresa, entre os funcionários de um mesmo local de trabalho e assim 

por diante.  

 A motivação humana é levada pelo o estímulo á vontade de trabalhar das 

pessoas, ou seja, a motivação tem sido encarada como questão importante desde 

muito tempo atrás. Provavelmente, a sua importância vai aumentar ainda mais no 

futuro, á medida que o nível educacional das pessoas evoluir e a vida se tornar mais 

confortável.  

 Lima (2012, online) explica que o comportamento das pessoas pode ser 

explicado pelo ciclo motivacional, que é um processo pelo qual as necessidades 

condicionam o comportamento. Uma necessidade ao surgir rompe um equilíbrio 

existente no indivíduo, provocando um estado de tensão, insatisfação ou 

desconforto. Isso leva um comportamento ou ação para aliviar esse estágio de 

desajustamento. Caso haja eficácia nesse comportamento o indivíduo encontrará a 

satisfação da necessidade, o organismo volta ao estado de equilíbrio anterior, à sua 

forma de ajustamento ao ambiente. Caso não ocorra essa satisfação podem ocorrer 

frustrações, que se expressam por meio de agressividade, descontentamento, 

tensão emocional, depressão, auto-agressão que seria a via psicológica ou ainda 

por meio de tensão nervosa, insônia, perda do apetite, alteração cardíaca ou 

digestiva, constituindo a via fisiológica. Ocorre ainda a existência de um terceiro 

elemento, além da satisfação e frustração, é a compensação ou transferência, que 

ocorre quando se substitui uma necessidade impossível de ser satisfeita por outra 

complementar, transferindo-a para outro objeto, pessoa ou situação.  

 No ciclo motivacional, a necessidade é satisfeita, pois à medida que o ciclo se 

repete com a aprendizagem e a repetição (reforço), os comportamentos tornam-se 

gradativamente mais eficazes na satisfação de certas necessidades. Uma vez 

satisfeita, a necessidade deixa de ser motivadora do comportamento. O processo do 

ciclo motivacional é ilustrado na figura 5 abaixo. 
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Figura 5 - O processo do ciclo motivacional. 

Fonte:Chiavenato (2000) 

 

 

2.5 Motivação Intrínseca e Extrínseca 

 

 

 Chiaventato (1994) argumenta sobre os objetivos individuais e das 

organizações, as pessoas interagem de algum a forma estruturada fazendo com que 

a empresa exista e possa alcançar os seus objetivos organizacionais. Como as 

pessoas podem trabalhar conscientemente juntas para alcançar os seus objetivos 

individuais, as interações são decorrentes da necessidade de alcançar esses 

objetivos. 

 O autor destaca que na verdade com o seu trabalho na empresa, as pessoas 

precisam simultaneamente alcançar objetivos organizacionais, em função do seu 

cargo, da sua tarefa e da sua responsabilidade frente á empresa e objetivos 

individuais, em função de suas necessidades pessoais. O problema é que nem 

sempre esses objetivos são compatíveis entre si: o alcance de objetivos 

organizacionais nem sempre possibilita o alcance dos objetivos individuais e vice-

versa.  
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 Para que esses objetivos sejam alinhados, Marzinek (2007) explica que há 

dois tipos de motivação: extrínseca e intrínseca, a motivação extrínseca caracteriza-

se como os fatores externos como, por exemplo, a prática de atividade física, com 

as influências de amigos, pais e professores. A motivação intrínseca são os fatores 

internos, como, por exemplo, o humor, o entusiasmo e a vontade em realizar as 

atividades das aulas de Educação Física. 

 Contudo, a relação pessoa-meio é que decide as ações humanas, pois cada 

indivíduo motiva-se por si só (intrinsecamente), porém na maioria das vezes são os 

fatores externos (estímulos) que desencadeiam a motivação (CHICATTI, 2000). 

 Uma das bases da motivação pessoal é a auto-estima , os autores Kinicki e 

Kreitner (2006) relatam que a auto-estima é uma crença sobre o próprio valor, 

baseada na auto-avaliação geral. A auto-estima é medida pedindo-se aos 

respondentes de pesquisa para indicarem se conordam ou se discordam de 

afirmações positivas e negativas. Uma afirmação positiva em uma pesquisa geral de 

auto-estima é: “Acho que sou uma pessoa de valor igual a outras”. Entre os itens 

negativos está: “Acho que não tenho muito de que me orgulhae”. 

 Os autores falam que aqueles que concordam com declarações positivas e 

discordam de declarações negativas têm elevada auto-estima. Eles se veem como 

capazes, aceitos e de valor. As pessoas com baixa auto-estima se veem em termos 

negativos. Elas não se sentem bem consigo mesmas e são tomadas por dúvidas a 

respeito de si. 

 Portanto a motivação nasce das necessidades humanas e não das coisas que 

satisfazem estas necessidades. As necessidades são os motivadores do 

comportamento, sendo assim é impossível criar necessidades em outra pessoa. 

(ARCHER, 1990). 
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2.6 Casos Consagrados de Crises Organizacionais. 

 

 

 Várias são as empresas que já passaram ou vem passando por momentos de 

crises. Dentre estas serão citadas no presente estudo, os casos das empresas Táxi 

Aéreo Marília (TAM), International Business Machines (IBM) e Parmalat, por serem 

estas destacadas na literatura existente. 

 Carlone (2009)  pondera que muitas pessoas acreditam que a gestão de 

crises é uma tarefa para os grupos de auditoria interna, executivos seniores e 

profissionais de relações públicas. Na concepção do autor, isso é parcialmente 

verdadeiro – crises como adulteração de produtos, contaminação de alimentos, ou 

demissão em massa. Mais  na verdade, as crises são entendidas como dificuldades 

normais de um ciclo de negócio, ou seja, aqueles problemas recorrentes enfrentados 

ao assumir riscos e explorar novas oportunidades. 

 

 

2.6.1 TAM 

 

 

 Reforçando as ponderações  de Carlone, Shinyashiki (2006, online) relata 

sobre as crises da empresa TAM que surgiu em 1961 a partir da união de dez jovens 

pilotos de monomotor. A princípio estavam na rota o estado do Paraná e os estados 

de São Paulo e Mato Grosso para o transporte de cargas e passageiros. Em 1967, o 

empresário Orlando Ometto, do setor de agrobusiness, adquiriu a empresa, 

transferindo sua sede para São Paulo,  alterando seu perfil de atuação ao dedicá-lo 

exclusivamente ao transporte de malotes. 

 Em 1971, o piloto Rolim Amaro, que já havia trabalhado na companhia em 

seu início, foi convidado por Orlando Ometto para ser sócio minoritário da empresa, 

com uma participação de 33% do total acionário. Em 1972, Rolim adquiriu metade 

das ações da TAM, assumindo a direção da empresa.  

 Foi no ano de 1976 que a Táxi Aéreo Marília passou a chamar-se TAM – 

Transportes Aéreos Regionais. Nessa época, o Comandante Rolim, como gostava 
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de ser chamado, possuía 67%  do capital da nova empresa, que atendia São Paulo, 

Paraná e Mato Grosso. Na opinião de Rolim, o táxi aéreo tinha um grande problema: 

“Quando havia uma crise em Brasília, uma inauguração ou evento se tivéssemos 

cinquenta aviões, voaríamos com os cinquenta. Mas, quando não tinha nada, 

tínhamos o que? Vinte e cinco aviões parados”.  

 A década de 80 foi marcada por um período de crescimento da empresa e 

algumas crises. Rolim tinha a convicção de que, para atingir a prosperidade, a 

empresa teria que passar por período de escassez e parecia não se deixar afetar 

por dificuldades.  O crescimento dessa década resultou da sua decisão de substituir 

os pequenos aviões bimotores pelos Fokker 27, maiores, mais confortáveis e 

potentes.  

 Nos anos 90 a TAM adquire o Fokker 100, dando mais visibilidade à empresa 

e inaugurando uma era de modernidade na aviação regional. Devido a um problema 

de falta de autorização operacional, os dois primeiros Fokker 100 tiveram de ficar 

trinta dias estacionados no hangar da empresa. Esse fato quase fez com que a 

companhia fosse à falência, uma vez que o dinheiro que seria utilizado para o 

pagamento das primeiras parcelas das aeronaves seria proveniente das receitas que 

se esperava gerar com os novos equipamentos. Para solucionar essa questão Rolim 

viajou à Inglaterra para uma reunião com a empresa britânica responsável pelo 

leasing das aeronaves, a qual tinha ligação com o Lyod’s Bank, ganhando um voto 

de confiança do presidente da empresa com a prorrogação do prazo de pagamento 

das primeiras parcelas.  

 A empresa iniciou o século XXI com uma ofensiva de crescimento, porém o 

ano de 2001 foi marcado pela perda de seu líder, o Comandante Rolim, que faleceu 

em julho ao sofrer um acidente com seu helicóptero em terras paraguaias. Dois 

meses depois, a aviação sofre o impacto do atentado de 11 de Setembro, que 

determina fortes alterações em procedimentos técnicos , principalmente os que se 

referem á segurança de vôo. 

Shinyashiki (online, 2006) relata sobre quatro crises vividas pela TAM, a primeira 

crise foi a queda do Fokker 100 em 31 de outubro de 1996, decolou às 8 horas e 26  

minutos da cidade de São Paulo, com destino à cidade do Rio de Janeiro. 
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 Ao partir do rumo à decolagem, os mecânicos presentes na pista do aeroporto 

de Congonhas observaram uma falha apresentada na turbina direita da aeronave. 

Desde o início, os especialistas tinham quase certeza de que o problema 

apresentava-se na abertura do reverso durante o processo de subida.  

 Quando a aeronave alcançou 780 metros de altura e dois quilômetros de 

distância, o reverso da turbina esquerda abriu e o piloto perdeu o total controle da 

navegação. Vinte e cinco segundos após a decolagem, a parte frontal do Fokker 100 

chocou-se contra o pavimento da Rua Luís Orsini de Castro, no bairro Jabaquara, 

zona sul da cidade de São Paulo, destruindo, no ato de sua desaceleração, um 

edifício de dois andares e oito residências, foram totalizados 99 mortos. 

No laudo final, a perícia apontou a peça “reverso” como a causa do acidente. Essa 

peça é localizada na turbina do avião e gera um fluxo de ar para a frente, com o 

intuito de diminuir a velocidade do aparelho após tocar no chão. 

 Pode dizer que essa crise permanece aberta até hoje, pois ainda está em 

julgamento o pedido de indenização de familiares das vítimas na Justiça americana 

e a TAM ainda enfrenta as consequências negativas dessas lembranças dramáticas. 

 A segunda crise aconteceu em 9 de julho de 1997, oito meses depois a 

tragédia do vôo 402 e quinze dias depois de ter sido escolhida a empresa do ano 

pela revista Exame pela forma transparente e responsável como administrou essa 

situação dramática, a TAM viveu outra tragédia: uma explosão em um de seus 

aviões. No dia 9 de julho, um vôo que se iniciou em Vitória e tinha escala em São 

José dos Campos sofreu um problema a caminho do aeroporto de Congonhas, em 

São Paulo. Uma explosão na parte de trás da aeronave instalou o pânico entre os 55 

passageiros. Abriu-se um buraco na fuselagem e um deles morreu depois de ser 

sugado para fora do avião. A aeronave pousou em Congonhas com seis feridos, 

nenhum deles com gravidade (ISTO É, 1997). 

 No dia 18 de julho laudo foi entregue e, após investigações, a polícia concluiu 

que o fato não poderia ser qualificado como acidente, pois o Fokker 100 prefixo PT-

WHK estava em perfeitas condições. O documento concluía que a aeronave sofrera 

um atentado a bomba. 

 A terceira crise foi a morte do Comandante Rolim, isto abalou muito a 

empresa TAM, o comandante Rolim Adolfo Amaro, presidente da TAM linhas 
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Aéreas, era conhecido por sua atração por máquinas em geral e , particularmente, 

por aviões. Em uma de suas negociações, acabou se tornando representante, no 

Paraguai, da fabricante americana de helicópteros Robinson Corporation, que lhe 

deu de presente um helicóptero vermelho, com quatro lugares, capaz de voar a 177 

quilômetros por hora. 

 Na manhã do dia 8 de julho de 2001, por volta das 9 horas, o Comandante 

Rolim decolou em seu novo helicóptero Robinson R-44 prefixo ZP-HRM da Fazenda 

Jaguarandi, localizada na Rodovia BR-463, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, 

acompanhado de Patrícia dos Santos Silva, 30 anos, agente comercial da TAM. 

 Após uma hora e vinte  minutos de vôo, o helicóptero sofreu uma pane e caiu 

de uma altura de aproximadamente 200 metros. Moradores relataram que a hélice 

parou de girar e, após bater de barriga em um coqueiro, espatifou-se no chão do 

vilarejo de Fortune Guassu, no Paraguai. 

 A morte do presidente da TAM criou dúvidas na opinião pública em geral e 

nos stakeholders da empresa em particular sobre como seria a continuidade da 

TAM. Estava claro para todos que o seu fundador tinha influência muito grande na 

vida da organização, a empresa teria que se estruturar com esta perda. 

 A quarta crise foi os pousos forçados no mesmo dia, no dia 30 de agosto de 

2002, na região de Araçatuba – a 530 quilômetros de São Paulo -, o voo 3804 do 

Fokker 100 da companhia aérea brasileira TAM, com 24 passageiros a bordo, 

realizou um pouso de emergência no pasto da Fazenda Santa Ana, bairro rural de 

Itaquera. Após todas essas crises, a empresa não menciona a participação do setor 

de Recursos Humanos nas decisões, pois visto que os equipamentos são 

controlados por pessoas. 

 

2.6.2 IBM (Internacional Business Machines) 

 

 

 Carrol (1994) relata rapidamente o início da IBM e as consequências da crise. 

Com o lançamento do PC IBM no começo da década de 1980, a IBM firmou posição 

para estender seu domínio sobre a indústria de computadores bem adentro do 

século XXI. 
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 A ascensão meteórica de concorrentes como a Microsoft, Apple, Intel, 

Compaq, Sun e outras, porém, torpedeou o sonho da IBM de controlar o futuro. Em 

consequência, dezenas de milhares de empregados da empresa perderam o 

emprego, a esperança de aposentadoria e a segurança pessoal. E os investidores 

viram suas poupanças escolherem casa vez mais. Isto foi consequência de uma 

combinação de destrutiva de arrogância empresarial, inflexibilidade e incapacidade 

de compreender o que estava acontecendo no mercado de computadores. 

 Compactuando com Carell, Isabella Vasconsellos (online, 2007), discursa 

sobre o caso das crises da IBM (International Business Machines). A empresa inicia 

uma mudança organizacional profunda, como reação aos prejuízos que têm ocorrido 

na empresa, mudanças essas baseadas no conceito Market Driven Quality, sua 

política de qualidade.  

 Há alguns anos, a IBM vem enfrentando dificuldades bem grandes: 1991 foi o 

primeiro ano desde 1946 em que a empresa não cresceu, suas vendas caíram mais 

de 5% sendo este o primeiro déficit de sua história. 

 A Cultura da IBM é fundamental em três credos básicos criados por Thomas 

Watson, o fundador. Eles estão presentes em toda a organização em placas 

estrategicamente dispostas em todas as salas, em muitas publicações internas e 

sempre se faz referência aos mesmos para embasar a maioria das decisões e 

atividades organizacionais, uma vez que eles constituem a própria identidade da 

empresa. 

 O primeiro credo, Respeito ao indivíduo, oficialmente norteia a política de 

recursos humanos da organização. A empresa possui mecanismos de comunicação 

interna que se fundamentam no mesmo. Uns destes mecanismos denominam de 

Política de Portas Abertas, permite ao funcionário que se sente injustiçado por seus 

superiores imediatos levar suas questões diretamente a gerência superior, que as 

apreciará novamente de uma forma imparcial. A esta política interna, os funcionários 

chamam de escalar. O programa Fale Francamente ou Seak Up permite ao 

funcionário que tem uma queixa ou uma dúvida a solucionar relata-la de forma 

anônima, tendo suas questões respondidas pelas autoridades administrativas 

encarregadas. 
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 O segundo credo da empresa, Prestar o Melhor Serviço ao Cliente, e, o 

terceiro, a Busca da Excelência, ou seja, a busca de uma forma superior de realizar 

o trabalho, fundamenta a gestão estratégica da qualidade a ser realizada através da 

implementação do Market Driven Quality, sua política de qualidade. 

Os credos IBM são constituídos de sua identidade e não mudaram desde sua 

criação, estando assimilados profundamente na organização.  

 A nova IBM, na realidade, é uma evolução de um modelo de organização 

mecanicista para um orgânico, na terminologia de Burns e Stalker e pretende ser 

uma companhia capaz de assumir riscos, estar continuamente aprendendo, 

desenvolvendo novas habilidades e conhecimento, criando valor para seus clientes, 

empregados, acionistas, comunidade e nos mercados onde atua (em uma reação á 

sua atitude de ser uma empresa fechada em si própria, devido à sua constante 

liderança anterior nos mercados, atitude esta muito criticada, como sendo uma das 

causas de seus atuais prejuízos).  

Seus objetivos são ambiciosos - quer ser um líder mundial nos mercados globais 

onde atua , ou uma empresa world class. Quando esta proposta foi feita, na gestão 

de Akers, em 1991, isso significa reagir aos prejuízos e lutar pelo atingimento do 

zero defeito ou perfeição.   

 A própria IBM, reconhecendo ser uma empresa gigante, com uma enorme 

burocracia, com problemas de integração interna, e com uma cultura muito forte e 

cristalizada, com resistências À mudança, propôs, nesta época, reformular-se 

totalmente, a fim de enfrentar estes desafios. A fim de conseguir flexibilidade e 

rápida reação às mudanças do mercado, a empresa subdividiu-se em treze  

subáreas com autonomia crescente, pretendendo cortar custos e implementar o 

MDQ (Moral dos Empregados), inserindo-o em sua cultura organizacional a fim de 

obter uma melhor performance de seus empregados.  

 Pretendeu transformar-se em uma federação de companhias com objetivos 

comuns, mas com individualidade para explorarem novas oportunidades de negócio. 

Cada uma delas tem compromissos de atingir objetivos de crescimento em vendas, 

lucro, retorno de investimento, fluxo de caixa, satisfação de clientes, qualidade e 

moral dos empregados. Estas treze divisões são nove unidades de negócio voltadas 
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para produção e desenvolvimento de produtos e serviços, e quatro unidades 

geográficas voltadas para áreas de Marketing e Serviços. 

 A empresa IBM como alude a autora Isabella Vasconselos, estão em 

reformulação, ou seja, em uma nova reestruturação, mais o que a empresa 

menciona é a reestruturação física, não menciona nenhum momento em implantar 

uma nova Gestão ou reformular o um setor de Recursos Humanos. 

 

 

2.6.3 Parmalat 

 

 

 Os autores Campi Junior e Barbosa (2004) resgatam em seus estudos a 

história da Parmalat, que começou na Itália, em 1961, com a morte de seu fundador 

Melchiore, Calisto Tanzi. Nesse momento seu filho, um jovem de 23 anos, assume a 

empresa da família, dedicada a produção de conservas e com a atuação apenas na 

pequena Collechio, cidade ao norte da Itália, a 60km de Milão, a região de Parma. 

Com espírito empreendedor, Tanzi inicia a produção de leite pasteurizado e aos 

poucos amplia a distribuição para cidades próximas e concentra-se neste novo 

segmento, deixando de lado as conservas. 

 Cinco anos mais tarde, Tanzi lança o leite longa vida, que viria a revolucionar 

esse mercado, influenciar o curso da empresa e alterar o futuro desse produto no 

mundo inteiro. O processo de ultrapasteurização foi descoberto por suecos nos anos 

50 e consiste em uma elevação da temperatura do leite para 148 graus centígrados ( 

o dobro dos 72 graus da pasteurização convencional), seguida de um rápido 

resfriamento. O resultado é que o leite pode ser armazenado sem refrigeração por 

até seis meses, desde que não tenha qualquer contato com o ar externo. A esta 

altura, o leite de Parma já era bastante conhecido na região e daí surge a marca que 

consolidaria o setor em âmbito mundial, até hoje á única marca mundial de leite 

líquido: “Parmalat”. 

Os autores comentam que a História da Parmalat no Brasil teve fases distintas 

desde sua chegada, no inicio da década de 70. A primeira, da instalação e 

entendimento no mercado, durou até o final dos anos 80, com a participação em 
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uma joint-venture com a Mococa, em 1973, e a implantação de sua primeira fábrica, 

em 1977, quando passou a operar diretamente, no início com o nome Yolat. 

 A década de 1990, no Brasil, encontra uma Parmalat com receitas em torno 

de US$ 30 milhões. A disposição de crescimento, suportada por investimentos 

superiores a US$ 500 milhões, levou o grupo a adquirir mais de 30 empresas, na 

sua maioria pequenos laticínios com atuação regional e de estrutura  familiar, como 

era comum no setor. 

 Os autores relatam que a inovação representada pelo leite longa vida colocou 

o produto no supermercado, o que o pasteurizado não havia conseguido pela sua 

nem sempre confiável qualidade, curta vida útil e embalagem inadequada para este 

canal, e mudou seu hábito de consumo no Brasil. As campanhas de comunicação 

fortes, em que “Mamíferos” foi o momento maior, até hoje um case mundial de 

marketing que distribuiu mais de 15 milhões de bichos de pelúcia importados da 

China em containers e que, para serem conquistados, eram necessários oito 

códigos de barra de produtos da marca mais uma quantia em dinheiro, ocasionaram 

um expressivo crescimento nas vendas. 

 Campi Junior e Barbosa (2004) revelam como a estratégia de recursos 

humanos adotada na Parmalat a partir de meados do ano 2000, foi estruturada até a 

vésperas da crise. 

 A área de Recursos Humanos e de Comunicação  implantada por Miguel 

Borzone e José Garcia em meados de 2000, teve sua estrutura praticamente 

inalterada durante os períodos de estruturação e de reestruturação da empresa, 

manteve-se sempre com assento no board e participação nas decisões estratégicas, 

e constituiu-se em importante suporte para a implantação das transformações 

organizacionais que se sucederam a partir de então, ajustando rapidamente suas 

próprias estratégias às exigências de cada período. 

 Em março de 2002, já sob o comando de um novo diretor – Marco Dalpozzo, 

e na busca de um maior alinhamento com as estratégias de negócio então 

redefinidas, até mesmo para poder suportá-las adequadamente, á área procurou 

ajustar sua visão, sua missão, seu modelo de atuação e suas diretrizes 

diferenciadoras. 
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 A Visão de RH foi definida como, fazer com que a empresa fosse reconhecida 

como um dos melhores lugares para se trabalhar, caracterizado por um ambiente de 

flexibilidade e próprio à inovação.  

 A Missão definiu proporcionar o desenvolvimento organizacional e humano, 

por meio da constante inovação do modelo de gestão, e estratégias e ações que 

atraiam e retenham talentos. 

 Os autores relatam que em relação com empregados o foco dirigiu-se para o 

relacionamento continuado com todos os grupos de empregados , por meio de 

diversos programas, desde treinamento e capacitação, participação nos resultados, 

comunicação interna, segurança do trabalho e relações trabalhistas e sindicais. 

 Os autores agora falam sobre a crise vivida pela Parmalat, que em breve 

seram passados como foi a crise. No mercado financeiro as ações da Parmalat 

perderam mais de 60% do seu valor de face na Bolsa de Milão. O motivo foi a 

desconfiança do mercado quanto aos números do desempenho no exercício de 

2002, divulgadas pela empresa naquele período, que mostraram redução das 

Receitas pela primeira vês desde o início dos anos 1990. 

 Desde então, começaram as suspeitas de fraude, pois, a empresa estava 

ganhando extraordinários E$ 135 milhões em seu balanço do primeiro semestre, isto 

foi levantado pela auditoria Deloitte $ Touche. Três membros do conselho renunciam 

e, além desses, o fundador Calisto Tanzi, que dá lugar a Enrico Bondi como CEO e 

presidente do conselho e administração. 

 Depois de um tempo a fraude é descoberta, e então Presidente Enrico Bondi 

divulga que não existiam os E$ 3,95 bilhões que a empresa declarava estarem 

depositados no Bank of America, então se definiu que Tanzi, o fundador da 

Parmalat, estava roubando a mesma, e em 28 de dezembro de 2003 o mesmo foi 

preso. 

 As falhas da Parmalat que deixaram esta crise acontecer, foi a impacto e as 

reações dos funcionários, pois o mesmo ficaram envergonhados de ver o próprio 

fundador roubar a empresa, também teve o vácuo da liderança, a fragilidade do 

sistema, de não saber identificar que tanto dinheiro havia saído do “caixa”. Um dos 

pontos importantes para a sustentação da Parmalat, foi o setor de Recursos 
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Humanos, pois antes que viesse essa notícia drástica, os mesmo reestruturarão o 

setor. 

 Mediante a este cenário, é possível a reflexão que o gerenciamento de uma 

crise não é algo tão simples, e que essas três empresas poderiam ter amenizado 

suas dificuldades se talvez, pudessem ser auxiliadas pelo Setor de RH, na 

elaboração de um planejamento estratégico integrando os setores envolvidos para 

desenvolver uma ação conjunta com um único objetivo. Nestas horas, é preciso 

implementar um programa de relacionamento com seus públicos estratégicos, 

organizar coletivas de imprensa, mostrando pró-atividade, ser claro nas informações 

com os seus funcionários, ter um RH pronto para dar suporte no lado emocional das 

pessoas, e sempre ter preocupação com a ética e a verdade nas informações e 

sempre verificar os aspectos legais antes de se pronunciar. 

 As crises mais comuns nas organizações são por falta de estruturação nos 

departamentos, ou seja, falta de planejamento, as ações tomadas nas organizações 

devem estar sendo passadas pelo Recursos Humanos, ele terá a a capacidade de 

ajudar a u essas crises, ou crise comum, é a falta de comunicação nas empresas, 

boatos acabam sendo espalhados e muitas da vezes não são verdadeiros. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

 A metodologia de um trabalho científico define todo o estudo fazendo com 

que o mesmo adote procedimentos de análise e ofereça ao pesquisador várias 

formas de aproximar, comparar e comprovar sua fundamentação teórica quanto à 

realidade do assunto analisado. 

 

 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

 

 

 Gil (2002) relata que há muitas razões que determinam a realização de uma 

pesquisa. Podem, no entanto, ser classificadas em dois grupos: razões  de ordem 

intelectual e razões de ordem prática. As primeiras decorrem do desejo de conhecer 

pela própria satisfação de conhecer. As últimas decorrem do desejo de conhecer 

com vistas a fazer algo de maneira mais eficiente ou eficaz. 

 O autor define, que a pesquisa é como  o procedimento racional e sistemático 

que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 

pesquisa é requerida quando não se dispõe de informações suficientes para 

responder ao problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal 

estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. 

  Portanto, a escolha do tema apresentado neste estudo, se deu a uma 

necessidade que vivencio na vida profissional desta pesquisadora, as organizar 

precisam colocar a área de Recursos Humanos nas decisões que tomarem. 

 O setor de Recursos Humanos na atualidade, não é mais um setor percebido 

apenas como aquele que faz pagamentos de folhas, treinamentos e etc., más sim, 

aquele que gerencia pessoas. 

 Após a escolha do tema, estabeleceu-se então a escolha do objetivo geral 

deste estudo que caracterizou-se e, analisar a contribuição do Setor RH quanto à 

motivação dos indivíduos, nos momentos de crises organizacional. O presente 

trabalho tem como metodologia exploratório e método bibliográfica. 
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 Gil (2002) define que a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas tem como objetivo principal 

o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, 

portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais 

variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas 

pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com problema pesquisado; e (c) análise de exemplos 

que “estimulem a compreensão”. 

 O autor explica que embora o planejamento da pesquisa exploratório seja 

bastante flexível, na maioria dos casos assume a forma de pesquisa bibliográfica ou 

de estudo de caso. 

 Gil relata que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente  de livros e artigos científicos. Embora em 

quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há 

pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte 

dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas. As 

pesquisas ideologias, bem como aquelas que se propõe, à análise das diversas 

posições acerca de um problema, também costumam ser desenvolvidas quase 

exclusivamente mediante fontes bibliográficas. 

 As fontes bibliográficas são em grande número e podem ser assim classificas 

conforme figura 6 a seguir: 

 

Figura 6 – Classificação de fontes bibliográficas 

Fonte: Gil (2002, p.44) 
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 O autor expõe que os livros constituem as fontes bibliográficas por excelência, 

em função de sua forma de utilização, podem ser classificados como de leitura 

corrente ou de referência. Os livros de leitura corrente abrangem as obras referentes 

aos diversos gêneros literários (romance, poesia, teatro etc.) e também as obras de 

divulgação, isto é, as que objetivam proporcionar conhecimentos científicos ou 

técnicos. 

 Enfim, o autor explica que essas vantagens da pesquisa bibliográfica tem, no 

entanto, uma contrapartida que pode comprometer em muito a qualidade da 

pesquisa. Muitas vezes, as fontes secundárias apresentam dados coletados ou 

processados de forma equivocada. Assim, um trabalho fundamentado nessas fontes 

tenderá e reproduzir ou mesmo a ampliar esses erros. Para reduzir essa 

possibilidade, convém aos pesquisadores assegurarem-se das condições em que os 

dados foram obtidos, analisar em profundidade casa informação para descobrir 

possíveis incoerências ou contradições e utilizar fontes diversas, cotejando-as 

cuidadosamente. 
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3.2 Local da pesquisa 

 

 

 A pesquisa esta baseada na região Metropolitana na Baixada Santista, 

envolvendo apenas o município de Santos, em uma empresa portuária. 

 A empresa na qual o estudo foi aplicado, ela está no ramos de alimentos a 

mais de 100 anos, mais somente no Estado de São Paulo, cidade de Santos está a 

quase 15 anos, a mesma é uma empresa operadora portuária, com mais de 40 filiais 

espalhadas no Brasil, cujo maior rendimento para a empresa é no ramo portuário. A 

empresa resolveu mudar esta estrutura pois crises que estavam acontecendo nos 

Estados Unidos e na Europa no ano de 2008, refletiu no Brasil, pois a matriz se 

encontra nos Estados Unidos. 

 Essa decisão conforme foi passada aos funcionários, estava sendo avaliada a 

2 anos, pois não é uma decisão muito fácil a se tornar, em fevereiro de 2012, 

finalmente a empresa resolve divulgar seu planejamento para os próximos 12 

meses. 

 Com a mudança de estrutura, vão gerar grande massa de desempregados, 

porque toda a parte administrativa vai ser em lugar só, imaginem como os 

funcionários estão se sentindo, tantos anos de dedicação para terminar assim. 

 O único meio de comunicação está sendo por e-mail, que conta fase a fase 

desta migração, os Gestores muitas das vezes não tem respostas concretas da 

situação, ou talvez não possam expor a verdade, só a organização não está vendo, 

que os funcionários estão muitos desmotivados, uns já pediram demissão, os outros 

que estão ficando, acabaram com uma carga muito grande de trabalho, por causa 

da saída de seus colegas. 

 É possível refletir que a empresa não esteja visualizando que esta situação 

não seria positiva para a mesma, pois a ação do setor de Recursos Humanos na 

Gestão de Pessoas está sendo zero não houve um preparo com os funcionários, 

não houve uma comunicação formal, antes que essa crise viesse. Todos devem 

entender quem faz a empresa é as pessoas, ou seja, os funcionários são eles que 

fazem a produção andar. 
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3.3 Coleta de Dados 

 

 

 Como estudo empregou na metodologia exploratória, com o método de 

pesquisa bibliográfica, para respaldar teoricamente o presente trabalho, nas fontes 

de pesquisas bibliográficas foram utilizados autores consagrados e, como auxílio, 

também foi empregada fontes secundárias como  artigos, trabalhos científicos e 

outras fontes que englobam o assunto ora investigado.  

Para comparação com a empresa Alfa, foi utilizado documentos internos e a vivência 

profissional da pesquisa. 

 

 

3.4 Resultados obtidos 

 

 

 Os resultados obtidos na pesquisa bibliográfica estão sendo apresentados no 

quadro 3 em seguida. Esses resultados estão comparados com os tópicos dos 

casos das empresas consagradas com a empresa Alfa, a qual foi baseada neste 

estudo. 

 

Fatores TAM IBM Parmalat 
Empresa 

Alfa 

1 - O setor de RH esteve 
presente no momento 
reestruturação/crise 

---------- 
 

(*) 

Não 
 
 

Sim 
 
 

Não 
 
 

2 – O setor de RH foi 
Estratégico 

---------- 
 

(*) 
Não 

 
Sim 

 
Não 

 

3 - O setor de RH deu suporte 
para Liderança 

--------- 
 

(*) 

-------- 
 

(*) 
Sim 

 
Não 

 

4 - A crise era esperada 
Sim 

 
Não 

 
Não 

 
Sim 

 

5 - A comunicação da crise foi 
usada de forma estratégica 

Sim 
 

Não 
 

Não 
 

Não 
 

6 - O setor de RH foi 
simplesmente um executor de 

decisões tomadas 

------- 
 

(*) 
Sim 

 
Não 

 
Sim 
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7 - Já haviam estratégias 
planejadas p/ os impactos 

negativos 
Não 

 
Não 

 
Não 

 
Sim 

 

8 - A liderança foi claro com os 
seus colaboradores sobre o 
impacto que a empresa irá 

sofrer 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 

9 - A política da motivação 
praticada nas empresas foi 

correta 

---------- 
 

(*) 

--------- 
 

(*) 
Sim 

 
Não 

 

10 - Os funcionários 
receberem bem,sobre a crise. 

Não 
 

Não 
 

Não 
 

Não 
 

Quadro 3 – Resultados Obtidos 

Fonte: elaborado a partir de Stephanie Silva (2012). 

 

O * significa que os dados não foram esclarecidos não pesquisa bibliográfica. 

 

 

3.4.1 Resultados e Discussões 

 

 

 Após a análise dos resultados, foi possível observar que no estudo das 

empresas IBM e TAM, o setor de Recursos Humanos não eram inseridos nas 

tomadas de decisões. 

 Nos resultados o fator que trata se os funcionários receberam bem a notícia 

sobre a crise , foi possível observar que de forma unânime a resposta foi Não, ainda 

esse resultado renute à reflexão de que o setor de Recursos Humanos ainda tem 

como desafio o preparo das pessoas para o enfrentamento das crises. 

 Possivelmente esta carência do Recursos Humanos nos momentos de crises 

se desse pela falha na comunicação empresaria. É certo que os funcionários tem o 

direito de saber como está o andamento da crise, sendo então dever do setor de 

Recursos Humanos dar suporte aos indivíduos. Durante este estudo, foi visto, por 

meio da literatura recorrida,  muitas falhas na atuação de Gestão de Pessoas, pois 

envolveram muitos setores e esqueceram do principal , o capital humano. 

 Sendo assim, é possível afirmar, que as pessoas na organização, podem 

mudar o status dessa para melhor ou pior. 



50 
 
 Outra grande consequência observada foi  a falta de liderança. Reforçando 

esta observação consiste citar autor Kolbe (2002) quando esclarece que a atuação 

da liderança está muito falha na parte a autoridade, delegação, definir objetivos etc. 

 Este fato para uma organização pode ser um ponto crucial, haja visto que no 

caso da Parmalat, a queda da empresa foi exatamente por questão da liderança. Já 

a TAM foi ocasionado pelas máquinas e equipamentos, porém a perda do seu maior 

líder, fez com que a empresa se fosse abalada em sua estrutura, por isso que uma 

liderança é fundamental na organização, o líder é aquele que sabe motivar sua 

equipe, mais é o mesmo que sabe derrubar. 

 Ao comparar a empresa aqui de chamada Alfa, objeto de estudo do presente 

trabalho, é possível a análise de que a mesma está distante de ações desenvolvidas 

por seu setor de RH, no contexto de crise em que vivencia no momento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O presente trabalho inicialmente consistia em apresentar qual a contribuição 

do setor de Recursos Humanos na motivação dos funcionários em momentos de 

crises, com a medida que a pesquisadora foi se aprofundando neste trabalho, pode-

se observar que o objetivo vai além da contribuição do setor de Recursos Humanos 

com o indivíduos, más mostra a importância da liderança na tomada de decisões da 

empresa. 

 Este trabalho foi baseado em uma empresa Alfa que no momento passa por 

mudanças estruturais para ser mais competitiva no mercado empresarial. Em 

comparação com grandes empresas consagradas no mercado empresarial, como a 

TAM, IBM e Parmalat, empresas que vivenciaram crises que quase destruíram um 

patrimônio, porem essa crise foi acontecida, porque todas as tomadas de decisões 

da empresa foram feitas sem o consentimento do setor de Recursos Humanos o 

qual gerencia pessoas, ou por muitas das vezes os mesmos não tinha um setor 

estruturado para atender a crise. 

  O alcance do objetivo geral desta pesquisa foi possível a realização 

através de uma pesquisa exploratória, por uma pesquisa bibliográfica, que 

forneceram informações que permitiram descobrir como as organizações estão 

estruturando a relação da área de Recursos humanos  com o capital humano. 

 Ao comparar com essas empresas, a Empresa Alfa está muito distante de 

tomar a ação correta desenvolvida por seu setor de RH. Ela precisa enfatizar seus 

objetivos na questão da gestão, pois uma boa gestão firma a boa estrutura. 

 Este estudo foi levantado para mostrar aos senhores o dever do setor de 

Recursos Humanos nas empresas e possíveis falhas que ainda não foram 

observadas pela Gestão. 
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