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RESUMO 

Este trabalho identifica e descreve o processo de desenvolvimento, implantação, aceitação e 
disseminação de políticas e práticas de gestão de recursos humanos em uma empresa de 
comércio varejista de uma cidade do norte do Rio Grande do Sul utilizando a teoria 
institucional como base de análise. Também foi utilizado o modelo de clima organizacional 
do Great Place To Work Institute (GPTW) como parâmetro de classificação das políticas e 
práticas encontradas. Foram entrevistados sete indivíduos, entre os quais um fundador, o atual 
presidente, um diretor, o diretor de recursos humanos, a gerente de treinamento e 
desenvolvimento, o gerente do departamento de pessoal e uma ex-diretora de recursos 
humanos. As entrevistas seguiram um roteiro pré-estruturado e as falas foram transcritas 
integralmente, sendo submetidas à análise de conteúdo. As principais conclusões da pesquisa 
são de que ao longo do tempo, desde a fundação na década de 1950 até hoje, as políticas e 
práticas de pessoas foram sendo institucionalizadas mediante processos de isomorfismo 
mimético, normativo e coercitivo. No entanto, o isomorfismo normativo aparece com mais 
intensidade. As políticas e práticas de gestão de pessoas hoje institucionalizadas contemplam 
todas as variáveis do GPTW: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. 
No entanto, a variável credibilidade surge como destaque, principalmente influenciada pela 
confiança que os funcionários depositam na liderança sênior da empresa. Outro destaque é 
conferido à variável respeito, especialmente influenciada pelas possibilidades crescimento 
pessoal e profissional na estrutura da empresa. 
 
Palavras-chave: Políticas de gestão de pessoas. Práticas de gestão de pessoas. Teoria 
institucional. Teoria das organizações. 
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ABSTRACT 

 
This study identifies and describes the process of development, implementation,  
acceptance and dissemination of the policies and practices of management in human  
resources in a company of retail commerce in a town in the north of Rio Grande do Sul,  
using the Institutional Theory as basis of analysis.  The model of organizational climate  
from the Great Place To Work (GPTW) was also used as a parameter for the classification  
of the policies and practices found. Seven subjects were interviewed, among them: a   
founder, the present president, a director, the manager of development and training, the  
personnel manager and a  former director of human resources. The interviewees followed a 
script which was previously set and the talks were written down integrally. Those were 
submitted to analysis of content. The main conclusions of the research are that, over the time,  
since the foundation of the company, in 1950, up to now the policies and practices involving 
people have been institutionalized according to the process of mimetic 
isomorphism, normative and coercive. The normative isomorphism, although,  appears with 
more intensity. The policies and practices of people management institutionalized today,  
contemplate all the variables of the GPTW: credibility, respect,  impartiality, pride and 
friendship. However, the variable of credibility emerges with predominance, specially 
influenced by the trust the employees have on the senior leadership. Another variable to be 
pointed out is the respect, specially influenced by the possibilities of personal and 
professional improvement in the structure of the company. 
 
Key-words: Policies – Practices; people management, institutional theory, organizational 
theory.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O debate em torno da limitação analítica dos modelos normativo-institucionais entre 

organanizações e instituições é o que mais proporcionou frutos ao funcionalismo estrutural 

nos últimos 25 anos (CALDAS; FACHIN, 2007), pois fez surgir uma nova corrente teórica, 

pautada nas críticas às formas tradicionais de análise organizacional, a teoria institucional. Foi 

com a publicação clássica de Meyer e Rowan (1977) que as análises organizacionais fundadas 

na perspectiva institucional ganharam representatividade, especialmente nos estudos sobre 

políticas e gestão de pessoal (TOLBERT; ZUCKER, 2007). 

 O institucionalismo tem usa origem nos estudos de Selznick (1966), elaborados com 

base na análise do excessivo apego às regras organizacionais por parte dos membros de uma 

organização norte-americana e da consequente definição do conceito de institucionalização. 

Institucionalização é algo tomado com certo para dado grupo social; considerado “verdade” e, 

portanto, aceito naturalmente pelo grupo social (SELZNICK, 1966). Contudo, Meyer e 

Rowan (1977) oferecem elementos adicionais para se compreenderem as organizações ao 

considerarem as estruturas formais como detentoras de elementos simbólicos capazes de gerar 

ações, ou seja, elas são revestidas de significados socialmente construídos e compartilhados. 

Outros autores aprofundaram tais conceitos e fundaram as bases analíticas da teoria 

institicional, dentre os quais se destacam Berger e Luckmann (1985), Scott e Meyer (1991), 

Tolber e Zucker (1999) e DiMaggio e Powell (2005). No Brasil, Clóvis Machado-da-Silva é o 

expoente desta corrente teórica. 

 Na busca de respostas para o problema organizacional relacionado à gestão de 

pessoas, este trabalho utiliza teoria institucional para descobrir como os gestores de uma 

empresa do comércio varejista numa cidade no norte do Rio Grande do Sul entendem e 

estruturam suas práticas de gestão de pessoas. Assim, neste estudo opta-se pela análise do 

processo que institucionalmente levou a organização à estrutura do modelo de gestão de 

pessoas atual. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 A teoria organizacional tem demonstrado constante preocupação com a as melhores 

formas de organizar os recursos para que seja possível enfrentar, da melhor forma possível, o 

contexto progressivamente competitivo (CALDAS; BERTERO, 2007). DiMagio e Powell 

(2005) argumentam que a mudança na maioria das organizações acontece mais em razão de 

processos que transformam as organizações parecidas sem, entretanto, transformá-las em mais 

eficientes. 

 A teoria institucional vem sendo utilizada nos estudos organizacionais para a 

compreensão de fenômenos passíveis de institucionalização. Amparados especialmente nos 

trabalhos de DiMagio e Powell (2005), pesquisadores brasileiros têm procurado estudar 

fenômenos como modismos de gestão a partir do isomorfismo mimético, elementos do 

isomorfismo coercitivo em relação aos programas de qualidade e, ainda, o isomorfismo 

normativo como parâmetro para compreensão do fenômeno de profissionalização de empresas 

familiares.  

Apesar de os pesquisadores brasileiros terem se debruçado sobre os estudos 

organizacionais com base na teoria institucional, é preciso considerar o trabalho incipiente 

com relação aos diferentes tipos organizacionais e, por consequência, a limitação analítica 

relativa à realidade das organizações do tipo empresa familiar. A empresa familiar, como 

definido por Grzybovisk (2007), é uma organização empresarial atípica por configurar 

estruturas, processos, modelos de gestão e ações com base na cultura do fundador e/ou da 

família do fundador (GRZYBOVISK, 2007). 

As políticas e práticas de gestão de pessoas adotadas pelas organizações são 

percebidas através da mensuração do clima organizacional. Dessa forma, pretende-se utilizar 

o modelo de clima organizacional idealizado por Levering (1984) e atualmente utilizado pelo 

Instituto Great Pleace To Work para se estabelecer o vínculo entre a gestão de pessoas e a sua 

institucionalização na empresa estudada. 

Nesse sentido, a presente pesquisa busca avaliar esse contexto existente nos estudos 

organizacionais, enfatizando a teoria organizacional nos estudos sobre gestão de pessoas nas 

empresas familiares. Define-se, portanto, o problema central de pesquisa como: De que 

forma as políticas e práticas de gestão de pessoas de uma grande empresa familiar de 

comércio varejista foram institucionalizadas de modo a convergir com os interesses de 

empregados e empregador? 
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1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 As questões de pesquisa que norteiam este estudo são as seguintes:  

a) Como surgiram, foram criadas e implantadas as primeiras práticas e políticas de 

gestão de pessoas numa grande empresa familiar de comércio varejista de uma 

cidade no norte do estado do Rio Grande do Sul? 

b) Quais os mecanismos utilizados pela organização para consolidar as práticas e 

políticas de gestão de pessoas ao ponto de vê-las institucionalizadas em todas as 

unidades da empresa? 

c) Quais os indicadores que comprovam que as práticas e políticas de gestão de 

pessoas estão institucionalizadas tanto para os empregados quanto para os 

empregadores? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

A seguir enunciam-se os objetivos geral e específicos de pesquisa. 

 

1.3.1 GERAL 

 Avaliar o processo de desenvolvimento, implantação, aceitação e disseminação de 

políticas e práticas de gestão de recursos humanos numa empresa familiar de comércio 

varejista de uma cidade do norte do Rio Grande do Sul, utilizando a teoria institucional como 

base de análise.  
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1.3.2 ESPECÍFICOS 

a) Identificar como surgiram, foram criadas e implantadas as práticas e políticas de 

gestão de pessoas em uma empresa de comércio varejista no norte do estado do Rio 

Grande do Sul. 

b) Descrever os mecanismos utilizados pela organização para consolidar as práticas e 

políticas de gestão de pessoas com o objetivo de sua institucionalização. 

c) Identificar os tipos de isomorfismos utilizados pela organização na institucionalização 

das práticas e polítcas de gestão de pessoas. 

d) Identificar os indicadores que comprovem que as práticas e políticas de gestão de 

pessoas estão institucionalizadas tanto para os empregados quanto para empregadores 

e sociedade. 

e) Comparar os indicadores que identificam a institucionalização das práticas e políticas 

com os utilizados pela pesquisa efetuada pel GPTW (Great Place To Work Institute). 

 

1.4 PRESSUPOSTOS 

 Diante do exposto, parte-se do pressuposto de que a empresa familiar de comércio 

varejista, para se institucionalizar perante seus stekholders, adotou políticas e práticas de 

recursos humanos ao longo do tempo, utilizando formas isomórficas coercitivas, miméticas e 

normativas, de modo a fazer convergir com indicadores que qualifiquem a empresa como um 

ambiente propício ao bem-estar do empregado, neste trabalho identificado com os indicadores 

do Great Place to Work (GPTW). 
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1.5 JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO DO TEMA 

 A teoria institucional vem sendo muito utilizada para entender diversos fenômenos 

administrativos. Ao se utilizar da teoria institucional para conhecer mais detalhadamente os 

conceitos formados sobre a gestão das pessoas nas empresas de propriedade familiar, acredita-

se que é possível aproximar a teoria das organizações ao contexto prático da ação 

organizacional e, além disso, contribuir  com a discussão e crítica sobre a utilização da teoria 

institucional como uma compreensão fenomenológica. 

 Caldas e Bertero (2007) avaliam a teoria institucional como um caminho para o 

entendimento de fenômenos sociais passíveis de institucionalização. Inclui-se nesta 

abordagem a análise do comércio varejista na tentativa de se buscar uma ligação entre os 

aspectos cognitivos e culturais. 

 Segundo Caldas e Fachin (2007), o debate dos modelos normativo-institucionais 

entre organanizações e instituições é considerando como o que mais proporcionou frutos ao 

funcionalismo nos últimos 25 anos, no que se refere ao desenvolvimento e expansão da teoria. 

A pesquisa da teoria institucional deriva das pesquisas de: Selznick (1966); Meyer e Rowan 

(1977); Berger e Luckmann (1985); Scott e Meyer (1991); Tolber e Zucker (1999); DiMaggio 

e Powell (2005), entre outros. No Brasil, Clóvis Machado-da-Silva foi o pioneiro e ocupa 

importante papel da pesquisa na área. Alguns seguidores da pesquisa brasileira, através 

trabalhos disponíveis na Biblioteca Digital de Teses e Dissertação, são: Serralheiro (2004); 

Netto (2005); Lorêto (2005); Silva (2005); Raposo (2006); Mosca (2006); Mariz (2007); 

Prado (2007). Outros presentes nos Anais dos Encontros da Associação Nacional de Pós-

Graduação em Administração, utilizando a teoria institucional em seus estudos, são apontados 

como: Carvalho; Vieira; Lopes (1999); Vasconcelos e Vasconcelos (2000); Fonseca e 

Machado-da-Silva (2001); Machado-da-Silva et al (2001); Dolci e Karawejczyk (2002); 

Alves e Koga (2002); Crubellate; Grave; Mendes (2003); Aguiar (2004); Nicolini (2004); 

Serralheiro e Rosseto (2004); Peci (2005); Rodrigues (2005); Alperstedt; Martignago; Fiates 

(2007); Fleck (2006); Gangemi e Simões (2006); Augusto (2007); Borini; Grisi (2007); 

Teixeira, J.C et al. (2007); Touriga; A. (2007); Lucas (2007). 

 Considera-se a importância que organizações da magnitude da empresa aqui 

estudada para o desenvolvimento social da região seja pela mão-de-obra que absorveu, seja 

pelo aprendizado que ofereceu, seja pelo retorno em impostos, transações comerciais que 
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realizam aquecimento do setor econômcio. Acredita-se que a forma como as pessoas são 

geridas interfere diretamente na qualidade de vida de muitas famílias da região. Além disso, 

entender como essas políticas e práticas de gestão de pessoas foram sendo institucionalizadas, 

e por qual motivo, é fato relevante para os cientistas da adminstração que percebem na 

institucionalização uma perspectitva integratória.  Nesse sentido, entendeu-se ser pertinente 

uma investigação científica na perspectiva institucional de como os gestores desta empresa de 

comércio varejista entendem as políticas e práticas de gestão de pessoas em seu 

empreendimento.  

 O GPTW foi incluído no pressuposto por ser um indicador utilizado em vários 

países para identificar empresas que possuem práticas e políticas de RH compatíveis com uma 

alta qualidade de vida no trabalho. Dessa forma, sua averiguação serve como parâmetro de 

análise das políticas e práticas de gestão de pessoas encontradas. 

 Acredita-se, em termos de justificativa prática desta pesquisa, que o modelo aqui 

adotado possa servir como parâmetro de estudos em organizações de outra natureza 

(universidade, hospitais, etc.) e não menos importantes existentes na comunidade local e que 

representam grande parte da oferta de emprego de mão-de-obra. 

    Por fim, o presente trabalho está relacionado com pesquisas desenvolvidas no 

Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Regional de Blumenau 

(FURB), que tem como área de concentração a Gestão de Organizações, enquadrando-se na 

linha de pesquisa em estratégia, que possui como foco as estratégias empresariais que 

permitem às organizações crescerem num ambiente incerto e competitivo. Esta linha integra o 

Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq como pesquisas em cultura organizacional e inter-

relacionamento com seus atores. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 O presente trabalho está estruturado em quatro capítulos. No primeiro são 

apresentadas a introdução e a contextualização do problema que deu origem à pesquisa. 

Também são definidas as questões de pesquisa, objetivos geral e específicos, assim como a 

estrutura geral do trabalho. 
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 No segundo capítulo está contido o referencial teórico, que aborda a localização das 

abordagens de gestão de pessoas. Dentro da abordagem comportamental apresenta-se uma 

conceituação sobre clima organizacional e o modelo escolhido para nortear a entrevista da 

pesquisa. Na segunda parte da revisão de literatura é abordada a teoria institucional mediante 

a contextualização sobre sua evolução enquanto teoria e os tipos de isoformismo 

organizacional que servirão de referência para a análise dos dados. 

 O terceiro capítulo traz o procedimento metodológico adotado no trabalho com o 

objetivo de responder à questão de pesquisa e de dar conta dos objetivos estabelecidos, assim 

como descreve detalhadamente as etapas do trabalho e os instrumentos do mesmo. O quarto  

capítulo compõe-se da descrição e análise dos resultados cotejados pelo referencial teórico de 

acordo com as categorias de análise estabelecidas. E o quinto e último capítulo apresenta as 

conclusões da pesquisa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 Neste capítulo apresentam-se as pesquisas disponíveis na literatura pertinente. Na 

primeira parte são expostas as diferentes concepções da gestão de pessoas na perspectiva da 

teoria das organizações: estratégica e comportamental. Dentro da perspectiva comportamental 

aprofunda-se o conceito de clima organizacional e seus modelos. 

 Na segunda parte da revisão da literatura são descritas a perspectiva institucional e 

neoinstitucional. Nesse sentido, a teoria neoinstitucional é apresentada após a revisão da 

literatura propositalmente, uma vez que, além de se configurar como o paradigma norteador 

deste trabalho, recentes trabalhos apontam a institucionalização também como uma concepção 

de gestão de pessoas a ser explorada. 

 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS 

A mudança constante e cada vez mais rápida no contexto do mundo dos negócios tem 

forçado uma adaptação permanente do perfil profissional das pessoas. Assim, os modelos de 

gestão de pessoas também precisam acompanhar essas mudanças. Acresce-se a esta discussão 

a influência de fatores como tecnologia, estrutura, estratégia e cultura organizacional. 

Concomitante a essa necessidade de transformação de modelos, emerge a discussão 

conceitual sobre a mudança da administração de recursos humanos para administração de 

pessoas. (DAVEL; VERGARA, 2002).  

Dessa forma, o eixo principal da ação das pessoas passa do antigo modelo do controle 

externo exercido pela supervisão sistemática do trabalho para um modelo de direcionamento 

interno no qual a pessoa busca autonomia em suas decisões. Assim, o indivíduo vai buscando 

de forma independente o seu ajustamento ao trabalho buscando, gradativamente, melhor 

desempenho e melhores formas de atingir objetivos e resultados cada vez mais satisfatórios. 

(HIRATA; LAUTIER; SALAMA, 1998); (MACHADO, 1998). 

 Essa nova exigência provoca uma profunda mudança na compreensão do papel do 

indivíduo dentro do processo produtivo. O padrão esperado não é apenas aquele em que o 

funcionário desempenha com eficiência o que lhe é solicitado; ao contrário, espera-se que ele 
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perceba a sua necessidade de ação e tenha condições de desempenhá-la de forma satisfatória e 

otimizada. (ZARIFIAN, 1999; MARKERT 2002). 

 Não é apenas a mudança na terminologia de administração de recursos humanos para 

gestão de pessoas que se faz necessária, mas a sua aplicação efetiva. A primeira apenas 

significa o condicionamento ou ajustamento de um recurso ao contexto produtivo que se 

exige. Por sua vez, a compreensão de gestão de pessoas é mais ampla e compreende uma série 

de princípios, políticas e práticas necessárias para realizar a manutenção do trabalho, 

conciliando as necessidades individuais com os objetivos organizacionais. Dessa forma, o 

entendimento da gestão de pessoas está associado ao conceito de inserção do indivíduo na 

organização numa relação de dependência e cumplicidade mútua. (FISCHER, 2002). 

Ao serem forçadas a repensar a atuação do antigo papel de recursos humanos, algumas 

organizações acabaram, inclusive, reduzindo o número de profissionais, terceirizando serviços 

e descentralizando atividades. Como área estratégica, a área de gestão de pessoas deixou de 

ser o arcabouço burocrático do mero registro formal da relação empregado versus 

empregador. Assumindo uma postura estratégica, o conceito de gestão de pessoas deveria 

estar presente em todos os setores e subsetores das organizações. (URLICH, 2000). 

 Para analisar o contexto da gestão de pessoas é importante considerar o contexto 

cultural local no qual a organização está inserida. Nesse sentido, a cultura brasileira apresenta 

aspectos que interferem na relação pessoa versus trabalho, os quais precisam ser levados em 

consideração nas suas peculiaridades. (MOTTA, 2006).  

 A administração de recursos humanos teve seu crescimento especialmente entre as 

organizações dos Estados Unidos. Sua história é marcada por fatores sociais e culturais bem 

específicos da realidade norte-americana, tendo sido durante muito tempo utilizada sem o 

devido ajuste cultural por diversos países. (GUTIERREZ, 1991). 

 É comum encontrar no Brasil empresas que adotaram tecnologias, ou seja, “novidades 

gerenciais”, que foram moda nos seminários, convenções, revistas ou livros mais vendidos da 

área de gestão. No entanto, esta adoção não garantiu uma melhoria significativa na interação 

da relação de trabalho. Alguns exemplos de experiências ocorridas nas décadas passadas 

ilustram esta situação: Círculo de Controle de Qualidade (CCQs), reengenharia, just in time, 

downsizing, terceirização, entre outros que, embora aplicados nas organizações, mantiveram a 

filosofia de rigidez, replicação de regras e normas, rotinas burocráticas demasiadas. 

Infelizmente, em muitos casos não garantiram a aproximação dos interesses das pessoas e das 

organizações nem modificaram padrões de comportamentos. (FISCHER, 2002). 
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 O aumento do tráfego de informações, a aproximação dos mercados internacionais e 

os modelos emergentes de gestão estão exigindo um modelo de gestão de pessoas cada vez 

mais voltado a resultados. Teoricamente, a pesquisa sobre gestão de pessoas segue quatro 

abordagens, as quais tentam ser complementares: a abordagem estratégica, a teoria dos 

recursos da firma, a abordagem comportamental e a sistêmica (WRIGHT e MCMANHAN, 

1992).  

No entanto, o papel esperado pela área de gestão de pessoas era o de garantir o 

respaldo estratégico na relação com as pessoas na empresa, levando a que novas competências 

fossem surgindo mediante as necessidades impostas pelo ambiente externo. Portanto, à 

medida que o contexto externo vai se modificando em sua dinâmica natural, a área de gestão 

de pessoas deveria capacitar suas pessoas a obterem conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias para que a organização tivesse condições de se adaptar e obter êxito no alcance 

dos novos objetivos propostos, com adequada manutenção das relações entre pessoas e 

organização. (BANDEIRA; MARQUES, 1999).  

 Embora a área de gestão de pessoas encontre várias barreiras, muitas delas 

institucionais, para se tornar efetivamente estratégica na organização, avanços significativos 

têm ocorrido em virtude de adoção de políticas cujo objetivo tem sido a adoção de práticas de 

gestão de pessoas que possibilitem avaliação, desenvolvimento, melhoria nas condições 

ambientais de trabalho e desenvolvimento global da organização. (FERNANDES, 2002). 

Além da aquisição de novas competências necessárias para a organização, o estudo do 

comprometimento das pessoas também tem sido fonte de inspiração para diversas pesquisas 

científicas e discussões empresariais (BASTOS, 1993).  Quando a área de gestão de pessoas 

consegue conduzir os indivíduos da organização a permanecerem comprometidos, outros 

fatores também são adicionados a este fator, como diminuição de perdas e de desperdício, 

maior durabilidade de máquinas, móveis e equipamentos, redução da rotatividade e 

absenteísmo e agilidade nos processos de mudança. (WALTON, 1985). 

 No entanto, ao revisar a literatura da área fica claro o entendimento de que a maior 

compreensão a respeito da gestão de pessoas está direcionada à abordagem estratégica, ou 

seja, a gestão de pessoas é considerada uma possibilidade de obtenção de diferencial 

estratégico pela contratação de pessoas com alta capacidade criativa para perceber 

necessidades no mercado e transformar seu trabalho em produtos ou serviços que respondam 

às necessidades dos clientes destes mercados. (ALMEIDA et al., 1993). 
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 Constata-se que outras abordagens foram complementando a abordagem estratégica, 

entre as quais a abordagem comportamental, que procura complementar a abordagem 

estratégica no sentido de que concentra sua pesquisa nos papéis comportamentais adequados 

para que as organizações tenham condições de implementar suas estratégias da forma mais 

eficaz possível (WRIGHT; MCMANHAN, 1992). Nesse sentido, as políticas e práticas de 

gestão de pessoas estarão a serviço da criação de condições favoráveis para que prevaleçam 

os comportamentos entendidos como adequados para a execução das estratégias propostas. 

2.1.1 Abordagem comportamental 

 A abordagem comportamental surgiu como consequência das experiências das 

pesquisas dos teóricos da teoria das relações humanas. A partir do momento em que se 

percebeu que o comportamento humano recebe influência do seu desenvolvimento social, 

cresce o interesse dos pesquisadores pelos fenômenos que podem afetar o comportamento 

humano. Especialmente na teoria das organizações, a abordagem comportamental procurou 

investigar os fenômenos que estavam diretamente ligados com o desempenho do indivíduo no 

trabalho. Os principais assuntos que começam a ser pesquisados são motivação, liderança, 

satisfação, remuneração, condições de trabalho, entre outros. 

 Barnard (1971) antecede a escola comportamental da administração, porém tem 

sobre ela grande influência. O autor defende que a organização é o somatório da interação dos 

indivíduos, os quais não atuam de forma independente. Nessa interação ocorre um processo 

de influência mútua, como decorrência das características e limitações individuais que 

caminham no sentido da complementação. Este movimento ocasiona o fenômeno da 

cooperação, por meio da qual surgem as organizações.  

 Maslow (1943) apresenta a hierarquia das necessidades básicas com o objetivo de 

um ordenamento de necessidades, que conduzem o comportamento do indivíduo. O autor 

argumenta que o ser humano, primeiro, procura satisfazer a necessidades de baixa ordem, ou 

também chamadas “primárias” – fisiológicas e segurança; depois, parte em busca da 

satisfação de necessidades de segunda ordem – sociais, estima e autorrealização. O ser 

humano é apresentado como dotado de necessidades mais complexas do que se pensava, cujas  

conclusões exerceram grande influência junto aos tomadores de decisões organizacionais. 
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Assim, buscou-se prestar mais atenção à satisfação destas necessidades com o objetivo de 

obter funcionários cada vez mais produtivos. 

 McGreggor (1966) estabelece um paradoxo entre duas formas de ver o ser humano – 

teoria x e teria y. A primeira personifica a concepção de homem na visão da administração 

científica, o qual apenas percebe a necessidade de agir mediante o incentivo financeiro, sendo 

incapaz de demonstrar iniciativa para se envolver emocionalmente com o trabalho. Na 

segunda, apresenta um ser humano capaz de desenvolver suas potencialidades e de se 

envolver comprometidamente com o trabalho se suas necessidades fossem observadas. Uma 

grande contribuição dos estudos deste autor reside na responsabilidade atribuída à gerência 

pelas condições de trabalho, cujas pesquisas provocaram uma discussão no modelo gerencial, 

favorecendo principalmente o perfil de gerente. Este procura atuar preventivamente em 

relação às condições de trabalho e acredita no potencial das pessoas, trabalhando no sentido 

de desenvolvê-las.  

 No entendimento de Likert, o fator que mais interfere na produtividade dos 

funcionários é a sua capacidade de autonomia na interação social na empresa. Dessa forma, 

quanto mais centralizada é a sistemática de trabalho, menor é o envolvimento afetivo do 

funcionário; do contrário, quanto mais descentralizada a sistemática do trabalho, maior é o 

envolvimento afetivo do funcionário com o trabalho, o que acarreta alta produtividade, boas 

relações no trabalho e a elevação da rentabilidade. (BUTTERFIELD e FARRIS, 1973). 

 As pesquisas de Herzberg (1966) oferecem subsídios para que se possa liberar todo 

o potencial do indivíduo. Para o autor, quanto maior for a proximidade do ser humano com a 

sua necessidade de realização, mais produtivo e comprometido será com a organização. Para 

chegar a essa conclusão, suas pesquisas isolaram dois tipos de fatores que interferem 

diretamente no comportamento do ser humano: de satisfação e os intrínsecos. Os fatores de 

satisfação, quando presentes – boa remuneração, bom ambiente de trabalho, máquinas e 

equipamentos, processos adequados de trabalho, etc., são necessários, porém não são 

suficientes para garantir a produtividade, ou seja, sua presença não garante a motivação, 

apenas não deixa os funcionários insatisfeitos. Quanto aos fatores intrínsecos, são aqueles 

diretamente ligados à possibilidade de realização do potencial humano, os quais requerem 

muita atenção para serem identificados e estão associados à identidade do indivíduo; estes 

garantem, realmente, a motivação e o consequente comprometimento integral do indivíduo 

com a organização.  
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 McClelland (apud MOTTA, 2006) entende a motivação do indivíduo como oriunda 

da satisfação de três tipos de necessidades: realização, poder e afiliação. Para o autor, em 

indivíduos com necessidade de realização o seu comportamento é dirigido para o alcance de 

objetivos individuais que lhes ofereçam a possibilidade de reconhecimento perante os demais. 

Por sua vez, para aqueles indivíduos cuja necessidade é poder, o comportamento tende a 

procurar o envolvimento em atividades que oportunizem a possibilidade de interferir e 

controlar a atividade de outros indivíduos. Já, para os indivíduos com necessidade de 

afiliação, o comportamento tende a priorizar estabelecimento de relações interpessoais 

amistosas e envolvimento grupal.  

2.1.2 Clima organizacional 

 As conclusões da escola comportamental proporcionaram a possibilidade de 

perceber o comportamento humano de forma mais detalhada e complexa. Para que as 

organizações pudessem contar com pessoas trabalhando produtivamente, analisar os fatores 

de satisfação no trabalho tornou-se uma prática frequente e imprescindível. 

 A palavra “clima” tem sua origem no grego, indicando tendência, inclinação 

(CODA, 1997). Atualmente, sua utilização é mais empregada na constatação dos fenômenos 

meteorológicos. Quanto ao “clima organizacional”, é uma busca de medida da sensação dos 

funcionários sobre os elementos relativos ao trabalho. Segundo Tamoyo (1999), clima 

organizacional compreende a percepção do funcionário em relação aos fatores relativos ao seu 

universo de trabalho. Ressalta ainda que o clima organizacional é variável entre organizações 

ou, até mesmo, entre setores diferentes. Quando é favorável, indica que a organização trabalha 

no sentido de suprir as necessidades de seus funcionários. 

 Os estudos sobre clima organizacional surgiram nos Estados Unidos da América 

através das pesquisas de Forehand e Gilmer (1964), os quais enfocavam as variações 

ambientais e comportamentais na perspectiva de sua mensuração e conceituação. Estes 

estudos pioneiros fazem comparações com o estudo do comportamento individual pela 

psicologia. 

 Mais tarde, Litwin e Singer (1968) iriam, com base num estudo de laboratório com 

três companhias diferentes, defender que o clima organizacional pode ser configurado de 

formas diferentes, uma vez que apresentam diferenças de satisfação e desempenho. Este 
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estudo apresentou a possibilidade de que o estilo gerencial tivesse interferência na 

configuração do clima organizacional e apresentou oito fatores para análise do clima 

organizacional. Kolb (1986), por sua vez, partiu deste trabalho e amplia um fator de análise. 

 Sbragia (1983) analisou o clima organizacional entre uma instituição de pesquisa e 

ampliou a observação deste fenômeno para vinte fatores, alargando, assim, significativamente 

o detalhamento do clima organizacional. 

 Coda (1997) apresenta modelo utilizado em diversas pesquisas no cenário brasileiro, 

resultado de análise do clima de empresas públicas e privadas, o qual envolveu apenas dez 

fatores de análise. 

 Payne e Mansfield (1973) acrescentam que o conceito de clima organizacional pode 

ser obtido com base na análise individual, somada à análise organizacional, e que a análise 

pode ocorrer distintamente em qualquer um desses níveis. 

 Koslowiski e Doherty (1989) salientam que se deve levar em consideração que a 

percepção individual do clima organizacional recebe influência direta da interação social que 

os indivíduos realizam nas organizações. Tais argumentos denotam o sentido de que os 

indivíduos, ao trocar percepções sobre o clima na organização onde estão inseridos, criam 

uma espécie de senso comum acerca dessa percepção.  

 No Brasil a pesquisa sobre clima organizacional, segundo Oliveira (1990), iniciou na 

década de 1970 com um estudo sobre o bem-estar psíquico nas instituições. Santos (1983) 

também realizou estudos comparando ambientes organizacionais com o objetivo de 

demonstrar a escala de Kolb e apresentar resultados referentes ao contexto cultural brasileiro. 

 Na sequência (Quadro 1), apresentam-se os fatores de clima organizacional que cada 

modelo teórico contempla. Dessa forma, pretende-se estabelecer critérios para comparação 

dos modelos revelados pela pesquisa bibliográfica com o objetivo de apontar qual modelo 

seria o mais apropriado para a compreensão de políticas e práticas de gestão de pessoas.  
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 Fatores Litwin e 

Stringer 
Kolb Sbragia CODA Kolloswski GPTW 

Estrutura /Regras Sim Sim Sim - Sim - 
Resp./Autonomia Sim Sim Sim - Sim Sim 
Desafio Sim Sim Sim Sim - Sim 
Recompensa Sim Sim Sim Sim - Sim 
Relações Interpessoais Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Cooperação Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Conflito Sim - Sim - - - 
Liderança / Suporte - Sim Sim Sim Sim Sim 
Clareza - Sim Sim Sim Sim Sim 
Participação - - Sim - Sim Sim 
Reconhecimento - - Sim Sim Sim Sim 
Identidade /  Orgulho - - Sim Sim - Sim 
Justiça - - Sim - - Sim 
Oport. de crescimento - - Sim Sim - Sim 
Consideração humana - - Sim - Sim - 
Comunicação - - - Sim Sim Sim 

Fonte: Pereira, (2003, p. 27). 

Quadro 1: Comparação dos modelos de estudo de clima organizacional 

  

As pesquisas sobre clima organizacional trouxeram para o meio organizacional a 

possibilidade de realizar um diagnóstico sobre a percepção organizacional nos aspectos 

referentes às políticas e práticas de gestão. Nesse sentido, ao propor a mensuração do clima 

organizacional busca estabelecer uma forma de diagnosticar quais são as políticas e práticas 

de gestão de pessoas prevalecentes no comércio varejista segundo a percepção de seus 

funcionários. 

 

2.1.3 Modelo de clima organizacional: Great Place to Work Institute. 

 Para realizar uma pesquisa de clima organizacional um pesquisador precisa utilizar 

um modelo validado de pesquisa. Com a da pesquisa bibliográfica realizada constatou-se que 

os principais modelos encontrados são: Litwin e Stringer (1968), Kolb et al., (1986), Sbragia 

(1983), Campbell et al., (1970), Kollosvski e Doherty (1989) e Levering (1984;1997). 

 O modelo a ser escolhido deve ser aquele que responda mais diretamente às 

necessidades da pesquisa.Por isso, optou-se pelo modelo Great Place to Work Institute  

(GPWT). Este modelo, assim como o de Sbragia (1983), contempla uma maior abrangência 
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de elementos de análise (Quadro 1). Desenvolvido por Levering (1984) para diagnosticar o 

clima organizacional em diversas organizações concomitantemente com a possibilidade de 

realizar devidas comparações, o GPWT é composto por quatro variáveis: credibilidade, 

respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem.  

 Hoje o Great Place Work Institute é uma empresa de consultoria com sede nos 

Estados Unidos da América e com filiais em diversos países do mundo, como na Europa (17), 

na América do Sul (9), na América Central e Caribe (8), América do Norte (3), na Ásia (3) e 

na Oceania (1). (GPTW, 2008). Segundo analistas financeiros independentes, após serem 

realizados estudos sobre as cem melhores empresas para se trabalhar na América, concluiu-se 

que a rentabilidade das que participaram da metodologia ao longo de dez anos teve aumentos 

significativamente superiores à média do mercado nos índices de ações. (GPTW, 2008). 

 

 Variável Descrição 

Credibilidade Grau de acesso e abertura nas comunicações, competência em coordenar os 
recursos humanos e materiais, integridade e consistência nas decisões.  

Respeito Suporte aos empregados em decisões importantes, tratar os empregados como 
indivíduos com vida pessoal, apoiar o desenvolvimento profissional. 

Imparcialidade Eqüidade, ou seja, tratamento equilibrado para todos em termos de recompensas, 
bem como ausência de favoritismo em recrutamento e promoção, não 
discriminação e possibilidade de apelação.  

Orgulho No trabalho realizado pelo indivíduo, no resultado alcançado por um indivíduo 
ou pelo grupo e nos produtos oferecidos pela empresa.  

Camaradagem Qualidade da hospitalidade, intimidade e comunidade no ambiente de trabalho, 
senso de equipe. 

Fonte: Levering (1994); 

Quadro 2 – Descrição das variáveis de clima organizacional 

 

 

 A seguir, pretende-se aprofundar um pouco mais as dimensões apontadas como 

variáveis do clima organizacional com o objetivo de apresentar o que foi constatado na 

pesquisa bibliográfica sobre o assunto, estabelecendo relação com as políticas e práticas de 

gestão de pessoas que as originam. 
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a) Credibilidade  

 Entende-se que esta variável está diretamente ligada ao comportamento das chefias. 

Outros pesquisadores também apontam esta variável nesta perspectiva, como Lemos e 

Martins (2007). O Quadro 1 apresentou todos os aspectos de clima organizacional. A variável 

credibilidade está relacionada com os aspectos comunicação, clareza, reconhecimento, 

participação nas decisões e aceitação de ideias, autonomia e suporte da chefia. 

  

b) Respeito 

 Esta variável é composta pelos seguintes aspectos: vida pessoal dos indivíduos, 

desenvolvimento profissional, política de benefícios, condições e segurança no trabalho. A 

seguir revisam-se alguns autores que pesquisam sobre esta temática da gestão de pessoas. 

 Percebe-se, por meio dos casos empresariais de sucesso, que as grandes empresas 

estão cada vez mais empenhadas em reter os melhores talentos em suas organizações. Para 

isso, as condições gerais de trabalho oferecidas pela empresa aos funcionários tornaram-se 

alvo de estudo por diversos pesquisadores. Uma das principais áreas que mostra parte disso 

são os estudos de qualidade de vida no trabalho (QVT). 

 

Vida pessoal dos indivíduos 

 Conforme Sampaio (1999, apud LIMONGI-FRANÇA, 2003), os primeiros estudos 

a respeito da QVT surgiram na área da saúde aproximadamente na década de 1950. 

Posteriormente, tais estudos foram sendo incorporados por áreas como psicologia, sociologia 

e administração.  

 Coda (1995) apresenta uma reflexão muito importante ao ressaltar a dimensão global 

do indivíduo estendendo a perspectiva de qualidade de vida também para a vida pessoal do 

indivíduo. Dessa forma, o conjunto de hábitos, costumes e valores pessoais, culturais, sociais 

e familiares do indivíduo terá influência decisiva no estilo de vida com mais ou menos 

qualidade. 

 Walton (1975) categorizou a QVT  em oito categorias conceituais: a) compensação 

justa e adequada; b) condição de trabalho segura e saudável; c) oportunidade de utilização e 

desenvolvimento de capacidades humanas; d) possibilidade de crescimento; e) garantia de 
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emprego; f) envolvimento social na organização; g) constitucionalismo na organização; h) 

relevância do trabalho. 

Desenvolvimento profissional 

 Os estudos da abordagem comportamental apresentados já faziam referência à 

necessidade de crescimento e desenvolvimento do indivíduo em direção à sua autorrealização. 

Contudo, constata-se que somente ter conhecimento disso não é suficiente para que a empresa 

seja um espaço que permita ao ser humano desenvolver seu potencial, pois é necessário criar 

elementos estruturais que permitam este progresso. 

 De forma geral, ao ingressar numa organização o indivíduo procura visualizar 

caminhos para que possa progredir na escala social interna e, desse modo, agregar maiores 

conhecimentos e desenvolver suas potencialidades. Essa visualização é tão importante quanto 

a possibilidade de concretizá-la. Ao planejar sua carreira dentro da empresa, a forma como a 

gerência vê o desempenho do funcionário também se torna fundamental. (KOSSEK et al., 

1998).  

 As possibilidades de capacitação e desenvolvimento dos indivíduos na organização 

hoje são muito variadas e acessíveis a qualquer tipo de estrutura organizacional. Cenzo e 

Robbins (1996) apresentam, dentre outros, alguns exemplos: rotação de cargos, posições de 

assessorias, aprendizagem prática, atribuição de comissões, participação em cursos e 

seminários externos, exercícios de simulação, treinamento fora da empresa, estudo de casos, 

jogos de empresa, tutoria e aconselhamento de funcionários.  

  

Política de benefícios 

 De acordo com Bohlander et al. (2005 p. 310 - 311), “os benefícios constituem uma 

forma indireta de remuneração destinada a aprimorar a qualidade de vida profissional e 

pessoal dos funcionários”. Nesse sentido, os autores ainda apresentam outros objetivos 

específicos para os programas de benefícios, tais como aprimorar a satisfação do funcionário 

no trabalho, atender aos requisitos de saúde e segurança, atrair e motivar funcionários, 

promover a rotatividade e manter uma posição competitiva favorável.  

 Para Cenzo e Robbins (1996 p.382), “benefícios são recompensas não-financeiras, 

baseadas no fato de pertencer à organização e que são oferecidas para atrair e manter os 

funcionários”. Nesta perspectiva, entende-se que a atenção por parte da administração da 
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empresa em conceder benefícios é o que leva a que o indivíduo tenha um comportamento de 

reciprocidade, o qual, segundo o modelo que estamos adotando, é mais bem compreendido 

como o respeito manifestado em relação à organização. 

 Alguns exemplos de benefícios mais encontrados nas empresas são assistência 

médica, pagamento por tempo não trabalhado, seguros de vida, planos de previdência privada, 

entre outros (BOHLANDER et al., 2005). No caso do Brasil, cuja legislação trabalhista é 

mais regulamentada, surgem outros, como décimo terceiro salário, auxílio doença, salário 

família, salário maternidade, transporte.  

 

c) Imparcialidade 

 A variável aqui descrita é composta por aspectos como tratamento equilibrado para 

todos em termos de recompensas, ausência de favoritismo em recrutamento e promoção, não 

discriminação e possibilidade de apelação. A seguir apresentam-se algumas pesquisas no 

campo do comportamento organizacional que fazem referência a esta perspectiva. 

 

Equidade 

 Conforme os pressupostos da teoria da equidade os indivíduos nas organizações 

realizam constantes comparações, as quais são classificadas em quatro categorias, a saber: 

“experiências de um empregado numa posição diferente dentro da sua atual organização, 

experiências de um empregado numa situação ou posição fora da sua atual organização, um 

outro indivíduo ou grupo de indivíduos dentro da organização do empregado, um outro 

indivíduo ou grupo fora da organização”.(ROBBINS, 1999 p. 117). 

 A teoria da equidade deu origem à teoria do pagamento e explica a reação dos 

funcionários quando percebem que receberam a mais ou a menos do que merecem (ADAMS, 

1965). As pesquisas demonstram claramente que a incompatibilidade entre a remuneração e 

os critérios de justiça ocasiona sérios problemas na motivação e na produtividade dos 

indivíduos. (BOHLANDER et al., 2005). 

 Nesse sentido, para LeBlanc e Hulvey (1998), os funcionários buscam sistemas 

justos de remuneração de acordo com suas habilidades e expectativas. E que uma forma de 

gestão em termos de equidade pode ser, principalmente, formas de remuneração com critérios 
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bem definidos e claros, que não deixem dúvidas de que a remuneração depende unicamente 

de fatores passíveis de avaliações objetivas. 

 A bibliografia da área de gestão de pessoas no que se refere à remuneração apresenta 

várias alternativas para se estabelecerem políticas equitativas. No entanto, é evidente que cada 

empresa precisa descobrir qual é o melhor conjunto de políticas a serem adotadas, levando em 

consideração as especificidades de sua operação. As principais políticas recorrentes são plano 

de carreira, políticas de cargos e salários, salários fixos e variáveis, este último mais 

recorrente em organizações mais voltadas para a comercialização de produtos. Várias 

empresas vêm aderindo ao sistema de participação nos resultados. 

 

Ausência de favoritismo 

 A partir do momento em que as empresas adotam sistemas alternativos de 

remuneração, que são cada vez mais voltados ao resultado, o descontentamento do indivíduo 

tende a diminuir. No entanto, no caso de contratações ou promoções, as políticas também 

precisam de isenção de favoritismo; do contrário, o sentimento de falta de transparência 

minará a motivação e a produtividade. 

 Na perspectiva da promoção, a teoria da expectativa permite a compreensão deste 

fenômeno, pois para esta, ao se dedicar ou se esforçar para ter um desempenho superior, o 

indivíduo cria a expectativa de que isso será compensado com um ato por parte da empresa no 

futuro. No entanto, quando este indivíduo vem apresentando desempenho superior de forma 

constante e contínua, sua expectativa é de que possa obter uma possibilidade de crescimento 

dentro da organização. Quando o processo de promoção de funcionários não ocorre de acordo 

com esta expectativa, há privilégios oriundos apenas de fatores subjetivos de favorecimento, o 

comportamento. (VROOM, 1964). 

 No aspecto do recrutamento e seleção de indivíduos para fazerem parte do quadro de 

pessoal da organização, a diminuição do sentimento de falta de equidade pode ser obtida por 

meio de um processo sistematizado de técnicas que tenham como objetivo a busca do melhor 

candidato levando em consideração o perfil do cargo. Com o foco no cargo, diminui-se a 

possibilidade de tratamento personalizado no procedimento de recrutamento e seleção. São 

várias as técnicas disponíveis para isso, entre as quais ficha de inscrição de candidatos, testes 

de inteligência, simulação de desempenho e entrevistas com roteiro estruturado. (CASCIO, 

1991; DIPBOYE, 1992). 
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 Acredita-se que, mediante a utilização de procedimentos de recrutamento, seleção e 

promoção com critérios cientificamente respaldados, existe uma grande possibilidade de 

diminuição da percepção do indivíduo sobre possíveis práticas não equitativas, de 

favorecimento ou discriminatórias.  

 

d) Orgulho 

 A variável orgulho compreende os aspectos relacionados com o trabalho realizado 

pelo indivíduo ou pelo grupo, assim como os produtos ou serviços oferecidos pela empresa à 

comunidade na qual está inserida. 

 Uma organização que conta com prestígio junto à comunidade na qual está inserida 

recebe maior atenção e interesse por parte de seus colaboradores, assim como de outros que 

com ela pretendem vir a colaborar. (PERROW, 1961). Por si só, este fator pode interferir 

decisivamente na percepção e no comportamento do indivíduo, uma vez que, trabalhando 

numa organização de prestígio local, regional ou nacional, também perceberá sua parcela de 

contribuição neste prestígio. 

 Rizzati (2002) salienta ainda que a percepção do indivíduo sobre a imagem que 

possui a organização na qual ele está inserido recebe influência direta do conjunto de crenças, 

valores e experiências que ambos trazem em seu retrospecto. Dessa forma, é importante o 

passado da organização, como ser reconhecida como uma organização que vem somar no seu 

ambiente, seja por meio de práticas administrativas relevantes, seja da geração de recursos 

que são positivamente utilizados pela sua coletividade externa. No entanto, para que o 

sentimento de orgulho se estabeleça no indivíduo como parte de dada organização é 

necessária também a compatibilidade desses princípios e valores na estrutura do seu caráter 

individual. 

 Bergamini (1997) destaca outros elementos que contribuem para a percepção da 

imagem da organização, como o ambiente psicológico, o prestígio obtido, sentimento de 

identidade e satisfação de clientes e usuários. Dessa forma, ampliam-se as fontes de percepção 

da imagem organizacional como instituição.  
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e) Camaradagem 

 Os aspectos componentes desta variável são referentes à hospitalidade, ou seja, a 

forma como o novo integrante da organização é recebido por chefias e colegas, comunidade 

no ambiente de trabalho e senso de equipe. A seguir são apresentadas algumas pesquisas que 

referenciam esta variável. 

 Quando um novo indivíduo integra a organização, está ingressando num ambiente 

desconhecido. Este ambiente é dotado de cultura própria, ou seja, de artefatos, valores 

compartilhados e pressuposições básicas que fazem deste um lugar singular, inigualável e de 

impossível cópia. (SCHEIN, 1982).  É necessário, portanto, que o novo indivíduo receba 

noções fundamentais sobre a regulamentação do agir nesta organização. Do contrário, este 

indivíduo encontrará dificuldades de adaptação ao novo sistema de trabalho, por ser 

desconhecido por ele e amplamente compartilhado pelos outros indivíduos que ali estão há 

mais tempo. Assim, empresas bem estruturadas e organizadas utilizam programas de 

orientação a funcionários novos. (INVANCEVICH, 1995). 

 Sabidamente, apenas conhecer procedimentos e regras organizacionais não é 

suficiente para que sejam possíveis o ingresso e a permanência saudável do indivíduo na 

organização. A qualidade de suas relações interpessoais e o sentimento de reciprocidade e 

integração com os outros indivíduos também merecem atenção e zelo. 

 Bergamini (2007) enfatiza que ninguém pode viver isolado e que alguns dependerão 

ainda mais do outros para viver e produzir satisfatoriamente. Salienta ainda que para o alcance 

dos resultados organizacionais o simples desempenho de tarefas individuais não garante a 

eficácia individual ou organizacional. É necessário que se conduzam habilidosamente os 

indivíduos ao contexto de uma interação sinérgica, na qual o resultado final do trabalho é 

maior e mais positivo do que a soma de resultados individuais. 

 Acredita-se que, pela qualidade das relações interpessoais e da capacidade do 

desenvolvimento das tarefas organizacionais por meio do panorama sinérgico de equipes, a 

percepção do clima de camaradagem da organização facilitará uma integração mais 

abrangente e produtiva do indivíduo.  
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2.1.4 Políticas e práticas de gestão de pessoas 

 De acordo com Dutra (1990), políticas são princípios ou diretrizes que servem para 

sustentar as decisões tomadas, e práticas são os procedimentos metodológicos ou técnicas 

utilizadas para operacionalizar as políticas. Embora o autor se refira ao contexto de gestão 

genérico, é possível estender a sua aplicabilidade a qualquer área da organização, neste caso, 

em especial, à área de gestão de pessoas. 

 A gestão de pessoas é também entendida como “um conjunto de políticas e práticas 

que permitem a conciliação de expectativas entre a organização e as pessoas para que ambas 

possam realizá-las ao longo do tempo (DUTRA, 2002, p.17). Diante disso, o papel das 

políticas e práticas de gestão de pessoas realiza uma importante função de ligação entre os 

interesses das organizações e das pessoas que dela fazem parte.  

 Bianchi (2008) apresenta políticas e práticas de gestão de pessoas como 

“desdobramentos das estratégias, isto é, a forma de colocá-las em ação. Gerir talentos e buscar 

comprometimento das pessoas, por exemplo, são objetivos que precisam ser traduzidos em 

ações para que contribuam com a organização e se tornem realidade”.  

 Para Toledo (1992, p. 33), o objetivo das políticas é “assegurar a existência de 

Recursos Humanos adequados motivados para a suas operações presentes e futuras”. É por 

meio das políticas que se operacionaliza a prática cotidiana da área de gestão de pessoas. 

 No entendimento de Lucena (1995), é necessário que as políticas estejam vinculadas 

à missão da organização, desempenhando o papel de uma diretriz que conduz todas as ações 

relativas aos recursos humanos. Assim, “comunicam de forma clara e completa os princípios 

técnicos e administrativos estabelecidos pela organização, delimitam o universo dentro do 

qual as decisões são tomadas e norteiam a elaboração de normas, os procedimentos, padrões 

programas e as atividades”. (LUCENA, 1995, p. 38).   

 Bianchi (2008, p. 22) reconhece a possibilidade de agrupamento de políticas e 

práticas em categorizações como “envolvimento dos funcionários (comunicação, tomada de 

decisão e trabalho em equipe), desenvolvimento dos funcionários (treinamento e promoções) 

e reconhecimento (compartilhar lucros e resultado, reconhecimento público)”.  

 Ainda Bianchi (2008) destaca que a pesquisa sobre a adoção de políticas e práticas 

de gestão de pessoas em relação ao desempenho que oportuniza sua adoção é farta. No 
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entanto, parece haver pouca discussão sobre o alinhamento estratégico destas políticas, 

práticas e estrutura de gestão de pessoas. Assim, a visão que se tem da concepção sobre 

políticas e práticas de gestão de pessoas é de que as mesmas são desdobramentos das 

estratégias organizacionais.  

 

O estudo de políticas e práticas em Gestão de Pessoas é bastante rico. Alguns 
pesquisadores realizaram trabalhos com o objetivo de verificar a existência de 
práticas universais que ajudariam as organizações a competir e conseguir melhores 
resultados, especialmente diante do conjunto de demandas do cenário competitivo 
atual. Outros propõem um desdobramento de estratégias específicas em políticas e 
práticas. Outros, ainda, advogam que o mais importante para impactar positivamente 
o resultado organizacional e gerir pessoas como fonte de vantagem competitiva é o 
alinhamento e a consistência entre estas práticas. Entender essas abordagens, bem 
como analisar esses práticas é fundamental do processo de investigar o alinhamento 
em Gestão de pessoas para concretizar as estratégias e os resultados organizacionais. 
(p. 20). 

  

 Albuquerque (2002) defende a interação do processo de planejamento estratégico de 

gestão de pessoas com o processo corporativo, o que permite à gestão de pessoas a 

retroalimentação permanente para facilitar que as informações ambientais recolhidas estejam 

em sintonia com a atuação da área de gestão de pessoas.  

 Lacombe (2004), além de concordar com Albuquerque (2002), acrescenta à 

discussão a necessidade do planejamento de competências organizacionais necessárias e a 

implementação de uma sistemática de avaliação do funcionamento das práticas de gestão de 

pessoas em relação aos seus objetivos. 

 Os argumentos de autores como Becker, Heselid e Urlich (2001) justificam a 

importância de parceria estratégica da área de gestão de pessoas quando esta realiza a 

adaptação de suas políticas e práticas aos fins do negócio como um todo. Dessa forma, a 

sintonia entre o planejamento estratégico e a utilização de políticas e práticas de gestão de 

pessoas é fundamental para a eficiência e eficácia organizacional. 

 Conforme Paauwe e Bosalie (2005), a definição de políticas e práticas de gestão de 

pessoas deve levar em consideração os aspectos coercitivos, miméticos e normativos na hora 

de sua configuração em cada organização. Assim, a criação e implantação de políticas e 

práticas de pessoas não podem apenas levar em consideração os aspectos internos, mas as 

circunstâncias externas, como, por exemplo, a força legal, concorrência e associações de 

classe. 
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 De acordo com Mascarenhas (2008), quando se analisa um modelo de gestão de 

pessoas do qual derivam as políticas e práticas, é fundamental observar a perspectiva 

institucional de sua adoção. Dessa forma, o autor cita as pressões da comunidade sobre a 

empresa, as quais interferem no conjunto de políticas e práticas utilizadas. Ele especifica as 

influências normativas, as oportunidades miméticas e as pressões coercitivas, as quais serão 

mais bem explicadas posteriormente. 

 Nesse sentido, embora o objetivo desta pesquisa seja analisar a perspectiva 

institucional da criação e implementação das políticas e práticas de gestão de pessoas, a 

pesquisa bibliográfica evidencia a significativa dimensão estratégica de gestão de pessoas. 

Mesmo que esta pesquisa pretenda enfocar o caráter histórico da criação das políticas e 

práticas de gestão de pessoas, não descuidar de analisar como estão dimensionadas e hoje, 

visto que se acredita que haja sobreposição ou colisão entre estas duas abordagens. 

 

2.2 TEORIA INSTITUCIONAL 

 A teoria institucional tem suas bases no estruturalismo, o qual foi vislumbrado pela 

teoria das organizações como um processo que procura analisar e interpretar os aspectos 

relacionais internos da organização. Seu objetivo é sistêmico, ou seja, esses aspectos 

apresentam importância em razão da sua interdependência. Em outras palavras, uma tarefa ou 

processo justifica-se pelo encontro com sua etapa subsequente dentro da organização. Dada a 

importância dessa interdependência, o todo é mais importante que as partes. Dessa forma, o 

comportamento humano na organização tende a corresponder à expectativa do sistema maior,  

o que ocorre pela elaboração de um sistema social que aprova determinados comportamentos 

e desaprova outros. (MOTTA, 2006).  

 Segundo Motta (2006), Weber é a figura central do estruturalismo, que apresenta 

importantes contribuições para a teoria da administração e, em especial, para o estudo da 

regulação social na organização. Os estudos de Weber sugerem que, quando os atores sociais 

interagem, criam significados que, ao serem compartilhados, constroem a sua realidade.   

 A burocracia apresenta-se como a tentativa de criação de um sistema que tem como 

objetivo organizar e estabilizar a cooperação dos atores organizacionais em objetivos comuns. 

Busca-se, por meio da burocracia, a regulamentação de ações por leis e normas, 
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comportamentos impessoais, apresentação explícita de objetivos organizacionais e 

racionalidade instrumental. Deram continuidade aos trabalhos de Weber outros estruturalistas, 

como Robert K. Merton, Philliph Selznick, Alvin Gouldner, Michel Crozier e Peter Blau, que 

com de seus trabalhos analisam e criticam a burocracia. (MOTTA, 2006). 

 Para Carvalho (1999) Philiph Selznick, discípulo de Merton, é considerado o 

precursor da abordagem institucional ao relacionar a ação humana ao contexto organizacional. 

Este se encontra sujeito às pressões do ambiente social transformando-se em sistemas 

orgânicos. 

 Selznick (1966), com o estudo sobre a Tenesse Valey Authoraty, argumenta que, 

para que seja estabelecida a liderança administrativa, é fundamental que ocorra o 

desenvolvimento de relações sociais entre os indivíduos componentes do ambiente no qual a 

organização está inserida. O centro do estudo de Selznick (1996) está na necessidade de 

resposta da organização à expectativa social do ambiente externo, devendo, assim, buscar a 

adaptabilidade contínua, baseando-se, fundamentalmente, nas características e 

comportamentos de seus integrantes. Esta capacidade de mudança organizacional passa pelos 

comportamentos dos indivíduos que as compõem. Esse comportamento é fruto da percepção 

que o indivíduo tem de si, dos outros e do contexto. Portanto, os processos cognitivos 

apresentam importante significado para o equilíbrio organização-ambiente. 

 O processo de institucionalização vai ocorrendo com o passar do tempo, em razão de 

assimilação de valores, pressupostos e características culturais do sistema social ao qual a 

organização pertence. Isso permite o vislumbre de dissociação entre o conceito de 

organização e o de institucionalização: a primeira representa os indivíduos que fazem parte da 

empresa, ao passo que a segunda é o resultado da interação destes indivíduos organizados 

socialmente, que é a empresa, com os elementos culturais pertencentes à sociedade que 

incorpora a empresa (valores, princípios e características culturais). 

 Essa dinâmica de adaptação ao sistema social externo pelo rearranjo interno, fruto da 

ação racional humana, é compreendida como o processo de institucionalização e ocorre de 

forma peculiar para cada organização. Nesse processo ficam evidentes os princípios e valores 

tidos como verdadeiros e amplamente aceitos como sendo inquestionáveis por parte dos 

atores organizacionais. Segundo Selznick (1957, p.151), “a elaboração de mitos socialmente 

integradores” é uma forma de incutir sentido e propósito, a longo prazo, na forma de agir, no 

cotidiano da organização.   
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 Selznick (1966) defende que essa integração social entre a organização e seu 

ambiente externo objetiva a sua automanutenção, que oportuniza estabilidade à organização. 

Esta estabilidade é necessária para a vida organizacional e gera um paradoxo à medida que se 

aumenta a estabilidade, diminuiu-se a capacidade de flexibilidade e possibilidade de 

mudanças. Ao mesmo tempo em que a organização precisa estabelecer a acomodação de 

interesses internos, necessita também de flexibilidade para a adaptação externa. Nesse 

sentido, o autor destaca que a competitividade entre as organizações transforma-se num fator 

que lhe possibilita evitar a estagnação.  

 A institucionalização, na visão de Selznick (1966), vai ocorrendo pela repetição no 

uso de modos de ação em resposta às pressões internas e externas, num processo que forja o 

caráter organizacional criando a sua identidade. Este caráter está relacionado com os valores 

adquiridos no processo de adaptação e não apresenta relação direta com eficácia 

organizacional. 

 Nesse sentido, o papel da liderança é o de promover o equilíbrio entre estabilidade e 

necessidade de mudança para a adaptação ao contexto externo. Assim, a liderança age no 

sentido de reforçar valores internos adquiridos e promove a possibilidade de reavaliar valores 

que precisam, gradativamente, ser absorvidos pela organização. (SELZNICK, 1966). 

 

2.2.1 O NOVO INSTITUCIONALISMO 

 A obra A construção social da realidade, de Peter Berger e Thomas Luckmann 

(1985), sociólogos americanos, provocou grande impacto na pesquisa social; por 

consequência, a pesquisa organizacional encontrou um fundamento significativo para o re-

surgimento das discussões institucionalistas. Para os autores, a realidade é construída 

socialmente pela interação do pensamento humano como o contexto social. Assim, seu estudo 

tem como objetivo justificar a sociologia do conhecimento, que surge como consequência da 

grande influência do pensamento alemão do século XIX, especialmente dos escritos de Marx, 

Nietzche e do historicismo em geral. (BERGER; LUCKMAN, 1985) 

 As idéias de Marx influenciam a sociologia do conhecimento, especialmente na 

questão sobre o papel da ideologia na regulação das relações sociais, assim como no papel 

alienante do trabalho. A sociologia do conhecimento é explicada por Nietzche como a 
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reprodução do que o próprio autor chamaria a “arte da desconfiança”.  (BERGER; 

LUCKMANN, 1985, p.17-19). 

 A realidade que o ser humano percebe recebe uma influência muito grande do 

cotidiano no qual está inserido; a sequência dos atos e fatos presenciados e o significado que 

têm em sua vida vão conduzindo e direcionando a percepção que o ele tem desta realidade. 

Enquanto o homem interage com eventos que já são rotineiros em sua consciência, não 

encontra dificuldades em conduzir uma ação; porém, quando surgem fatos que rompem com a 

forma habitual de perceber sua rotina, ele se encontra diante de paradoxos, dilemas ou 

problemas. Então, ao enfrentá-los, acaba construindo novos referenciais para nortear a sua 

ação futura. Internamente, o homem organiza a forma de compreender o mundo externo por 

meio de tipificações, as quais são reunidas ao interagirem para dar forma à construção da 

realidade. Objetivos e intenções dos sujeitos podem ser expressos por meio de sinais, sendo o 

conjunto de sinais utilizados pelos sujeitos conhecido como “linguagem”. (BERGER; 

LUCKMAN, 1985). 

 Assim, a linguagem é uma forma de compartilhar e transmitir para as gerações 

futuras as tipificações e objetivações humanas originárias de sua experiência subjetiva. Pelo 

do uso da linguagem ocorre o compartilhamento dos saberes que estruturam a vida cotidiana, 

pois trocam idéias com colegas de classe sobre a propria formação; compartilham-se 

experiências profissionais com colegas de trabalho e abordam-se questões domésticas com 

família, e assim por diante. (BERGER;  LUCKMAN, 1985). 

 Em virtude da sua formação biológica, o ser humano precisa do ambiente para 

regular a sua conduta e estabelecer a sua estabilidade. Dessa forma, torna-se impossível uma 

existência para si mesmo sem interação com o ambiente social, pois o ser humano é um ser 

social por definição biológica. (BERGER; LUCKMAN, 1985). 

 Na busca da ordem social dos fatos, o homem vale-se de hábitos, os quais resultam 

do somatório de experiências bem-sucedidas em algum sentido. A escolha por um caminho 

mais curto, por exemplo, pode originar o hábito de seguir sempre por este caminho; assim, 

sempre que o homem precisar chegar ao destino proposto, não precisará decidir novamente 

sopbre qual o caminho a seguir. Dessa forma, o hábito oferece certo alívio ao homem, pois 

lhe é permitido diminuir o número de decisões em seu cotidiano. Paradoxalmente, contudo, 

essa facilidade oferecida pela utilização do hábito também limita as suas possibilidades de 
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descobrir formas alternativas criativas de inovação de seus processos. (BERGER; 

LUCKMAN, 1985). 

 Assim que as ações sociais são institucionalizadas, passam a ser o novo padrão de 

conduta que rege e controla a futura ação social. Dessa forma, entende-se que o processo de 

institucionalização adquire um caráter de regulação e controle das relações sociais de um 

determinado conjunto de indivíduos. (BERGER; LUCKMAN, 1985). Essa dinâmica ao longo 

do tempo dá origem a um ciclo no qual a humanidade como produtora de uma realidade social 

torna-se, gradativamente, produto da realidade que ajudou a construir. Isso acaba sendo 

repetido durante vários ciclos, chegando ao ponto de a realidade ser aceita e vivida de forma 

inquestionável. 

 Como consequência dessa dinâmica ocorre o processo de sedimentação e tradição. 

Em razão da incapacidade humana de reter todas as institucionalizações em sua consciência,  

criam-se mecanismos para sedimentar as institucionalizações e torná-las tradicionais. Esses 

elementos sedimentados e transformados em tradição são compartilhados por meio da 

linguagem (em suas múltiplas formas de ocorrência). Para que essa institucionalização 

sedimentada tradicionalmente se perpetue no âmbito social, criam-se papéis sociais, que são 

assumidos pelos indivíduos em suas respectivas realidades sociais e, em outras palavras, são 

personificações de guardiões das institucionalizações, também conhecidos, 

organizacionalmente, como “atores”. Os atores para garantir a concretização de suas missões,  

valem-se de instrumentos e artefatos legais; portanto, são transformados em objetos de 

legitimação de suas ações, justificando sua ação e poder pela legitimação conferida no 

propósito de manter a regulação e controle social através da preservação das instituições. 

(BERGER e LUCKMAN, 1985). 

 Os atores sociais assumem papéis na sociedade onde se estabelece a socialização em 

primeira instância. O mesmo ocorre no mundo do trabalho. Este é considerado como um 

processo de socialização secundária, no qual ocorre a transformação do ator social em ator 

organizacional. Diante da grande importância que o trabalho assumiu na vida do ser humano, 

também os papéis organizacionais assumiram importância significativa para os processos de 

socialização, especialmente em razão da necessidade de divisão do trabalho, com a 

consequente transferência de responsabilidade e autonomia. 

 Meyer e Rowan (1977) dão sequência ao entendimento de Selznick (1966) 

relacionando o processo de institucionalização com a necessidade de se estabelecer uma 
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interação com o ambiente onde a organização está inserida. No entanto, agregam ao estudo da 

teoria institucional a compreensão do mito e da cerimônia como instrumentos de 

institucionalização de regras ambientais  e que conferem legitimidade às organizações. 

 Para Meyer e Rowan (1977) esse processo de institucionalização de regras que se 

configuram como mitos serve para legitimar processos técnicos dentro da organização 

considerados fundamentais para estabelecer conexão com os aspectos tido como elementares 

para o ambiente que circunda a organização.  

 Constata-se que, quando as organizações se tornam grandes, manter a sintonia com o 

ambiente onde estão inseridas é cada vez mais dificil, porque ocorre um aumento considerável 

na complexidade de atividades e transações, as quais exigem da estrutura das organizações 

especialização de tarefas intensas. No entanto, pode ocorrer a dificuldade de ligação entre 

esses elementos estruturais. Nesse sentido, os mitos racionalmente institucionalizados 

desempenham o papel de ligação entre os elementos estruturais para garantir a unificação no 

sentido das transações complexas da organização com o ambiente. (MEYER; ROWAN, 

1977). 

 O cerimonial de mitos institucionais racionais apresenta-se como uma tentativa de 

garantir o isomorfismo da organização com o ambiente. Por meio desta prática a organização 

busca a sua legitimação externa, apresentando setores, departamentos e um conjunto de papéis 

organizacionais facilmente reconhecidos pelas organizações com as quais deverá interagir. 

(MEYER; ROWAN, 1977). 

 É possível ilustrar o isomorfismo organizacional como o exemplo do modo como as 

empresas criam mitos institucionais para estabelecer a conexão com seu ambiente externo. 

Procurando analisar somente o aspecto de necessidade de mão-de-obra, constata-se que a 

maioria das empresas oferece o setor departamento o divisão de pessoal (recursos humanos, 

gestão de pessoas, etc.). Com esse mito institucionalmente racionalizado, a empresa consegue 

estabelecer comunicação e interação com os indivíduos internos e externos a ela.  

 As organizações buscam o reconhecimento externo para o seu desempenho; assim, 

criam mitos que se materializam na forma de concursos, premiações, competições, etc. O 

reconhecimento externo do desempenho da organização é uma tentativa de assegurar sua 

legitimidade e importância junto ao ambiente no qual está inserida (MEYER; ROWAN, 

1977). Na área de administração, no Brasil se observa que vários grupos editorias oferecem 
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modalidades com o objetivo de destacar a atuação de várias empresas nos mais diferentes 

quesitos analisados. 

 

2.2.2 As formas de incorporação de modelos cognitivos pelas organizações 

 O processo de institucionalização organizacional e setorial, conhecido como 

isomorfismo descrito anteriormente, desenvolve-se pela incorporação de modelos cognitivos 

pelas organizações. Neste item apresentam-se as formas como ocorre esta incorporação, que 

são o  isomorfismo coercitivo, o isomorfismo mimético e o isomorfismo normativo. 

 

2.2.2.1 Isomorfismo coercitivo 

 

 Segundo DiMaggio e Powell (2005), o isomorfismo coercitivo é consequência de 

pressões formais e informais que as organizações sofrem por outras, assim como das 

demandas culturais da sociedade onde atuam. As pressões formais podem ser diretamente 

ligadas aos instrumentos legais resultantes de leis e determinações de órgãos civis 

devidamente estabelecidos. 

 Tolber e Zucker (1999) não consideram o isomorfismo coercitivo na sua pesquisa, 

por entenderem que o processo de institucionalização ocorre, fundamentalmente, em razão 

dos isomorfismoas normativo e mimético. No entanto, de acordo com Machado-da-Silva e 

Gonçalves (1999), é necessário fazer uma reflexão sobre o contexto cultural norte-americano 

e o contexto da sociedade brasileira, uma vez que o primeiro apresenta antecedentes 

democráticos e predominância da concorrência. 

 Nesse sentido, Machado-da-Silva et al. (2001) argumentam que a perspectiva da 

cultura da sociedade brasileira acentua a presença do processo de isomorfismo coercitivo. 

Assim, as organizações estão frequentemente sujeitas aos instrumentos de pressão legais, 

tendo de se adaptar rapidamente a tais exigências. Assim, havendo a determinação legal de 

uma legislação por parte do Estado, as organizações procurarão se adaptar a esta, evitando a 
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punição para os casos de não cumprimento. Em termos de gestão de pessoas, a Consolidação 

das Leis Trabalhistas (CLT) representa um conjunto de leis que regulam a relação empregador 

versus empregado. 

 O Ministério do Trabalho, como entidade, realiza a missão de fazer com que se 

cumpram os dispositivos legais oriundos da CLT. Assim, ação se dá de forma a pressionar as 

organizações para que observem diversos aspectos da relação trabalhista, como, por exemplo, 

o registro profissional formal, a concessão de benefícios sociais, como férias, décimo terceiro 

salário, fundo de garantia, etc. 

 Ao fazer uma análise histórica da relação trabalhista, é possível constatar que, ao 

longo do tempo, quanto mais o Ministério do Trabalho exercia pressão sobe o ambiente 

empresarial no sentido de que os aspectos legais fossem estabelecidos, mais ocorria o 

isomorfismo coercitivo nas organizações, ou seja, as empresas procuravam organizar seus 

processos de gestão de pessoas de maneira semelhante, protegendo-se, assim, das possíveis 

punições na forma de multas ou outras ações penais previstas na legislação. 

 

2.2.2.2 Isomorfismo normativo 

 De acordo com DiMaggio e Powell (2005 p.79), o processo de isomorfismo 

normativo “deriva principalmente da profissionalização”. Nesse contexto, o processo de 

isomorfismo normativo ocorre por meio das pressões das instituições que trabalham no 

sentido de disseminar normas e padrões aceitos como corretos para as mais variadas ações 

organizacionais. Entre essas instituições estão as universidades, os centros de treinamento 

profissional e as associações profissionais de pesquisa profissional. Tais instituições 

trabalham no sentido de multiplicar formas de gestão entendidas como as mais eficazes, 

respaldadas por modelos amplamente aceitos. Essa multiplicação de modelos ocasiona o 

isomorfismo normativo nas organizações que sofrem tal pressão. (DiMAGGIO; POWELL, 

2005). 

 Lacombe (2006) também apresenta a importância das universidades e associações 

profissionais para a disseminação de práticas e políticas de gestão de pessoas. A autora  

destaca o papel da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) como uma 
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importante instituição para a disseminação da compreensão da gestão de pessoas como fator 

estratégico para as organizações como um todo. 

 DiMaggio e Powell (2005) argumentam também que a seleção de pessoas atua como 

um instrumento de isomorfismo normativo, pelo fato de que, se a organização adota como 

rotina a contratação de pessoas de apenas uma fonte de formação, a tendência é que ocorra o 

isomorfismo nela, uma vez que as pessoas já estão condicionadas a perceber a realidade de 

forma muito semelhante. Isso nem sempre é positivo, sobretudo em se tratando da perspectiva 

da mudança e inovação organizacional. 

 Uma discussão importante dentro do contexto do isomorfismo normativo é sobre a 

expectativa por parte das organizações de que a adoção das práticas organizacionais que 

estabelecem o isomorfismo precisa ser recompensada em termos de eficiência organizacional. 

Em outras palavras, o administrador espera que o fato de adotar as práticas sugeridas por 

universidades, centros de treinamento ou associações comerciais melhorará seu desempenho, 

ou seja, não pretende adotá-las simplesmente porque todos os estão adotando, e, sim, porque 

dão resultado. (DiMAGGIO; POWELL, 2005). 

  

2.2.2.3 Isomorfismo mimético 

 O ambiente empresarial é caracterizado pela concorrência e pela necessidade de 

mudanças cada vez mais rápidas, o que causa incertezas para quem toma decisões 

organizacionais. O recurso de adotar modelos de empresas líderes de um determinado setor – 

consideradas como exemplo de eficiência organizacional – configura o isomorfismo 

mimético. O qual se assemelha muito aos processos de beanchmarking, os quais são muitos 

comuns no mundo empresarial. (DiMAGGIO; POWELL, 2005). 

 Outras formas de isomorfismo mimético ocorrem de forma menos intencional e 

indiretamente, como, por exemplo, pelo repasse de conhecimentos de ex-funcionários de 

empresas tidas como modelo de gestão em algum aspecto, ou, ainda, de forma mais direta, 

pela replicação de modelos por empresas de consultorias especializadas. (DiMAGGIO; 

POWELL, 2005). 

 De forma geral, percebe-se que um dos principais fatos que levam ao isomorfismo 

mimético são as incertezas experimentadas pelas organizações no ambiente no qual estão 
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inseridas. Em outras palavras, parece ser mais fácil adotar procedimentos recorrentes de 

empresas que são consideradas bem-sucedidas do que investir tempo e dinheiro na escolha da 

melhor forma de ação.  

 

Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas 

Bianchi (2008); Albuquerque (2002); Lucena (1995); Toledo (1992) 

Variáveis de clima organizacional 

Levering (1994) 

Teoria Insitucional 

Selznick (1966); Berger e Luckmann (1985); Meyer e Rowan (1977) 

Credibilidade 

Lemos e Martins (2007) 

Respeito 

Limongi-França (2003); Coda (1975); 
Robbins (1996); Bohlander et al (2005); 
Cenzo e Robbins (1996). 

Imparcialidade 

Robbins (1999); Adams (1965); 
Bohlander et al (2005); Le Blanc e 
Hulvey (1998); Vroom (1964). 

Orgulho 

Perrow (1961); Rizzati (2002); 
Bergamini (1997). 

Camaradagem 

Schein (1982); Ivancevich (1995); 
Bergamini (2007). 

 

Incorporação de modelos cognitivos pelas organizações 

DiMaggio e Powell (1985) 

 

Isomorfismo coercitivo 

(pressões legais formais) 

 

Isomorfismo normativo 

(Influência as universidades, associações de classe, órgãos de 
formação). 

 

Isomorfismo mimético 

(Benchamarkig, adoção de modelos por meio de consultorias, 
contratação de ex-funcionários de empresas-modelo). 

Fonte: Dados da pesquisa (2009). 

Quadro 03 – Constructo teórico da pesquisa 

2.3 SÍNTESE 

 No presente trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica nas fontes mais citadas nas 

bases de dados da Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração (ANPAd) e a 

Biblioteca Digital de Dissertações e Teses para as palavras-chave “gestão de pessoas e teoria 

institucional”. Pela maior frequência de ocorrência de citações, passou-se à localização das 

fontes, algumas ainda sem tradução para a língua portuguesa e que, após traduzidas, foram 

sistematizadas e devidamente fichadas.  
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 A primeira parte da pesquisa bibliográfica é constituída pela visão de consenso da 

pesquisa de gestão de pessoas numa perspectiva didática, na qual é concebida como uma 

abordagem estratégica, que se complementa em perspectivas comportamentais, sistêmicas e 

institucionais. Com o objetivo de se ter um caminho seguro e metodologicamente reconhecido 

para a elaboração das questões das entrevistas, optou-se pelo modelo GPWT, em virtude da 

sua ampla utilização, inclusive nacionalmente, cujos indicadores foram aprofundados a fim de 

configurar o balizamento de políticas e práticas de gestão de pessoas. 

 A segunda parte da pesquisa bibligráfica tem como base os estudos dos clássicos 

como algumas das principais ocorrências para teoria institucional: Selznick (1966), Meyer e 

Rowan (1977), Berger e Luckmann (1985), Scott e Meyer (1991), Tolber e Zucker (1999) e 

DiMaggio e Powell (2005). 

 Pretende-se utilizar o conceito da teoria institucional, especialmente os tipos de 

incorporação de modelos cognitivos pelas organizações – isomorfismos, que será medida em 

empresa de comércio varejista, contrapondo suas políticas e práticas de gestão de pessoas na 

tentativa de verificar se existe alguma busca pelo isomorfismo explicado pela teoria 

institucional. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA  

 A metodologia é compreendia como o estudo e avaliação dos métodos e 

procedimentos cientificamente adequados para discernir sobre possibilidades e limitações 

sobre a investigação que se pretende fazer (MINAYO, 2007). Goldenberg (2003, p.13) 

também apresenta a pesquisa científica como uma exigência de “criatividade, disciplina, 

organização e modéstia, baseando-se no confronto entre o possível e o impossível, entre o 

conhecimento e a ignorância”. 

 A seguir, descrevem-se as estratégias metodológicas utilizadas para a realização 

desta pesquisa, cujo objetivo foi investigar o processo de desenvolvimento, implantação, 

aceitação e disseminação de políticas e práticas de gestão de recursos humanos numa empresa 

de comércio varejista de uma cidade do norte do Rio Grande do Sul, utilizando a teoria 

institucional como base de análise. Apresentam-se neste capítulo as etapas desenvolvidas, 

desde o tipo de pesquisa adotada à técnica utilizada para a análise dos dados.  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

  Segundo Merriam (2002, apud GODOI et al., 2007, p. 91), a “pesquisa qualitativa é 

um conceito guarda-chuva, que abrange várias formas de pesquisa e nos ajuda a compreender 

e explicar o fenômeno social com o menor afastamento possível do ambiente natural”.  

 O posicionamento do pesquisador qualitativo em relação ao objeto dependerá, 

fundamentalmente, da teoria ou perspectiva à qual está vinculado. Assim, a investigação 

fenomenológica utiliza-se da pesquisa qualitativa para compreender um campo contextual 

determinado. A pesquisa qualitativa não se preocupa com a frequência ou regularidade de 

eventos, mas com a compreensão dos atores sociais, “daquilo que os levou singularmente a 

agir como agiram” (GODOI et al., 2007, p.91). 

 No que se refere à abordagem do problema, a pesquisa foi desenvolvida segundo 

uma perspectiva qualitativa, que, de acordo com Minayo (2007, p.21), “trabalha com o 
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universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes”. Para a autora, esse conjunto de fenômenos revelados pelo compartilhamento social 

dos atores pesquisados distingue sua forma de pensar e agir. Nesse sentido, para estar em 

consonância com a perspectiva neoinstitucional sobre a análise da construção social da 

realidade, utilizou-se a pesquisa qualitativa como a forma mais adequada de se aproximar dos 

elementos revelados pelos atores sociais da organização, estudada com o suporte teórico do 

referencial apresentado. Dessa forma, a pesquisa qualitativa foi escolhida para a presente 

pesquisa por permitir revelar como a realidade foi socialmente construída (VIEIRA, 2004) e 

por estar diretamente ligada aos fundamentos da teoria institucional. 

 Para Creswell (2007, p.184), os procedimentos qualitativos são muito diferentes dos 

métodos da pesquisa quantitativa, visto que a pesquisa qualitativa emprega diferentes 

“alegações de conhecimento, estratégias de investigação e métodos de coleta e análise de 

dados”. 

 De acordo com Hair et al. (2005, p. 86), “os planos de pesquisa descritiva em geral 

são estruturados e especificamente criados para medir as características descritas em uma 

questão de pesquisa”. Assim, a presente pesquisa se classifica como uma pesquisa descritiva, 

uma vez que, descreve como foram criadas e implantadas as políticas e práticas de gestão de 

pessoas na empresa estudada. 

  

3.2 CARACTERÍSTICAS DA ORGANIZAÇÃO 

 Foi escolhida uma das maiores empresas de comércio varejista do sul do país, com 

atuação no segmento de moda e bazar, de natureza privada e capital aberto. A empresa possui 

mais de 58 anos de existência e, aproximadamente, dois mil funcionários, estando presente 

nos três estados do sul do país com mais de 250 lojas. 

 Em razão da necessidade de analisar o contexto histórico da organização para que se 

tornasse possível descobrir como as políticas e práticas de pessoas foram surgindo, foi 

necessário que a empresa fosse longeva e tivesse registros desta história. Além disso, deveria 

apresentar os subsistemas de gestão de pessoas formalizados.  

 A empresa pesquisada faz parte do comércio varejista é muito bem conceituada e 

estruturada. Possui hoje quatro redes de lojas (A,B,C e D) em ramos diversos de 



 50 

comercialização, com atuação nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

Ambas as redes possuem administração centralizada na cidade Nova Vêneto/RS e apresentam 

similaridade nos processos de logística, gestão de pessoas e comercialização. A empresa 

conta, atualmente, com 1928 funcionários.  

 A fundação da empresa ocorreu em 1950 por quatro irmãos. No entanto, sua história 

de comércio vem da Itália, de onde a família dos fundadores se originou, vindo para o Brasil 

em 1879. O pai dos fundadores criou uma regra para poder ajudar todos os filhos da melhor 

forma possível: enviava o mais velho e o mais novo, emprestava-lhes um valor que deveria 

ser devolvido, para, dessa forma, poder ser dada continuidade no encaminhamento dos demais 

irmãos. Assim, duas duplas decidiram unir seu capital. 

 A escolha pela cidade ocorreu em razão do excelente posicionamento geográfico, da 

condição de entroncamento ferroviário e rodoviário e da existência de vários frigoríficos e 

amplo comércio. Dessa forma, a empresa começou a vender produtos agrícolas para os 

grandes centros deles trazendo produtos manufaturados para revender na cidade e região. 

Com a prosperidade do negócio, na década de 1960 foi construído um moderno prédio, o qual 

hoje abriga uma loja de uma das redes da empresa. Este período deu início ao comércio de 

eletrodomésticos, fogões, geladeiras, aparelhos de televisão, máquinas de costura, entre 

outros. Aos poucos as atividades do atacado diminuíram e o varejo aumentou. 

 Na década de 1970, a natureza do negócio já era bem diferente da época de fundação 

da empresa. Esta década foi marcada pela entrada da segunda geração na administração da 

empresa, pela mudança da forma de comercialização, na qual os clientes tinham acesso direto 

ao produto, e também pela expansão da empresa com a abertura das primeiras filiais. Em 

1979, ao se completar o centenário da chegada da família ao Brasil foi inaugurado o prédio do 

Centro Administrativo, com mais de 2800 m² de área construída, num terreno de 85 mil m². 

Neste mesmo ano a empresa tornou-se “sociedade anônima”, buscando o seu primeiro aporte 

de ações na bolsa de valores. 

 A década de 1980 apresentou-se como um marco para a venda de eletrodomésticos 

em razão de ampla concorrência estabelecida. Então, a decisão da empresa foi pelo ramo da 

moda. Para isso, os diretores foram em busca de aprendizado deste ramo com sucessivas 

viagens à Europa. A década também foi marcada pela segmentação de mercado a partir do 

surgimento das outras três redes.  
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 Hoje a empresa encontra-se num momento de transição da segunda para a terceira 

geração e, de acordo com o site da organização: “Percebe-se como em constante evolução e 

com permanente adequação aos interesses do mercado”. (site da empresa). A empresa 

apresenta solidez financeira, indicando na sua declaração de resultados, no ano de 2007, um 

faturamento de R$ 259.633.291,00, cujo lucro líquido do exercício foi de R$ 23.868.192,00. 

Desde 1994 a empresa distribui 10% do lucro líquido entre seus funcionários através da 

administração por resultados (APR). 

 Nesse sentido, a empresa foi intencionalmente escolhida como objeto deste estudo 

em razão da sua constante adaptação ao mercado e da atenção dedicada às práticas e políticas 

de gestão de pessoas, uma vez que “pelo quinto ano consecutivo foi eleita a campeã em 

Gestão de Pessoas do Brasil, resultado apurado no grupo das empresas de 1001 a 2000 

funcionários, e realizado através de pesquisa contratada pelo Jornal Valor Econômico de São 

Paulo e publicada na revista Valor Carreira na sua edição de novembro 2007”. (site da 

empresa). 

 A pesquisa foi realizada na cidade da matriz, diretamente com integrantes dos níveis 

estratégico e tático da organização, por possibilitar maiores condições de acesso às 

informações ambicionadas pela pesquisa. 

 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 Participaram das entrevistas sete sujeitos, cuja escolha ocorreu de forma intencional, 

levando-se em consideração o acesso aos dados históricos da organização, ou o seu 

conhecimento sobre as políticas e práticas de gestão de pessoas atuais e passadas. 

 Assim, entrevistou-se um dos quatro fundadores – o único ainda vivo, uma vez que a 

empresa foi fundada em 1950 e dois descendentes diretos dos fundadores, pertencentes à 

segunda geração da empresa, sendo um o atual presidente e o outro o diretor financeiro. 

Ainda, para ter acesso aos aspectos históricos da empresa, entrevistou-se um ex-diretor de 

Recursos Humanos, que realizou um resgate histórico da década de 1980. 

 Para se ter acesso às informações relativas às políticas e práticas de gestão de 

pessoas atuais, entrevistaram-se o atual diretor de Recursos Humanos, o gerente de 



 52 

Departamento de Pessoal e a gerente de Treinamento e Desenvolvimento, com o qual teve-se 

acesso aos dados documentais da pesquisa. 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS. 

 Tolber e Zucher (1998), ao se referirem especificamente à pesquisa institucional, 

indicam à dificuldade de utilização de indicadores adequados, no entanto afirmam não ser o 

problema exclusividade do construto de institucionalização. Portanto, apresentam como um 

caminho a utilização de uma estrutura metodológica que envolva a triangulação de fontes e 

métodos. 

 Na busca dessa sistemática, optou-se por realizar entrevistas semiestruturadas com 

gestores e fundadores, somadas à leitura do material escrito produzido pela empresa. Essas 

ações objetivaram obter elementos que detalhassem o processo de institucionalização das 

políticas e práticas de gestão de pessoas. 

 

3.4.1 Roteiro de Entrevista 

 Para Minayo (2007, p. 64), a entrevista “tem o objetivo de construir informações 

pertinentes para um objeto de pesquisa, e a abordagem pelo entevistador, de temas igualmente 

pertientes com vistas a este objetivo”. “As entrevistas semi-estruturadas são adequadas 

quando o pesquisador deseja apreender a compreensão do mundo do entrevistado e as 

elaborações que ele usa para fundamentar suas opiniões e crenças” (GODOI et al., 2007, p. 

134). Além disso, estes autores também afirmam que, ao utilizar o roteiro, não se deve segui-

lo rigidamente, pois isso pode impedir que o entrevistado expresse termos pessoais ou utilize 

uma linha de racioncínio diferente, induzido pelo entrevistador. 

 Nessa perspectiva, a entrevista semiestruturada é aquela “em que o entrevistado tem 

a possiblidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada” 

(MINAYO, 2007, p. 64). Desta forma, foi construído um roteiro de entrevista com perguntas 

semiestruturadas e abertas (ANEXO 01), conforme sugere Vergara (2006, p. 17), pois para se 
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realizar a análise de conteúdo o ideal é “a realização de entrevistas abertas ou semi-

estruturadas ou da aplicação de questionários abertos”.  

 O roteiro foi estruturado com base no histórico oficial fornecido pela empresa seu 

site na internet. Às etapas distintamente percebidas somaram-se questões com o objetivo de 

construir uma linha cronológica sobre o surgimento e a implantação das políticas e práticas de 

gestão de pessoas. 

    

3.4.2 Pesquisa documental  

 Vergara (2006 p. 17) entende a pesquisa documental como a utilização de 

“relatórios, cartas ou outros documentos da organização”. Godoi et al. (2007, p.135), no 

entanto, ampliam a compreensão desta pesquisa:  

A palavra “documentos” deve ser entendida de forma ampla, incluindo os materiais 
escritos como recortes de jornais e outros textos publicados na mídia, cartas, 
memorandos) e outros tipos de correspondência, relatórios internos e externos, 
documentos em banco de dados (os quais produzem um formato de registro 
ordenado e regular de vários aspectos da vida social) e os fenômenos iconográficos 
(como sinais, grafismos, imagens, fotografias e filmes).  

   

3.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 A seguir é apresentado com detalhamento o procedimento de coleta de dados das 

entrevistas e dos dados documentais. 

3.5.1 Coleta de dados das entrevistas 

 Segundo Creswell (2007), a pesquisa qualitativa deve ocorrer no cenário natural ao 

pesquisado. No caso desta pesquisa, as entrevistas ocorreram no próprio ambiente de trabalho 

dos gestores. Segundo o autor, é importante que o pesquisador tenha contato com o ambiente 

no qual se dão inseridas as experiências do pesquisado.  
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 Para tanto, ao realizar a entrevista seguiu-se a sugestão de Minayo (2007, p.66 – 67) 

como introdução à entrevista: a) apresentação; b) menção do interesse da pesquisa; c) 

apresentação da credencial institucional; d) explicação da pesquisa; e) justificativa da escolha 

da pesquisa; f) conversa inicial ou quebra-gelo. 

 Tendo em vista o objetivo de entender o fenômeno do processo de 

institucionalização das políticas e práticas de gestão de pessoas ao longo da história da 

empresa, de posse do roteiro com perguntas semiestruturadas realizou-se um diálogo com os 

entrevistados, em seu local de trabalho, em horário comercial; as entrevistas foram gravadas. 

Neste sentido, Minayo (2007, p. 69) adverte: “Dentre os instrumentos de garantia da 

fidedignidade o mais usual é a gravação da conversa”. Posteriormente, as entrevistas foram 

transcritas, somando um total de 68 páginas. 

 

3.5.2 Coleta de dados documentais 

 Como dados secundários foram utilizados os materiais escritos cedidos pelas 

empresa, especialmente dois manuais: a) Manual de integração – entregue para cada 

funcionário que ingressa na organização, contendo todas as informações relativas às políticas 

e práticas de gestão de pessoas desenvolvidas atualmente; b) Manual de conduta ética – que 

se traduz no código de ética que regulamenta o comportamento esperado dos colaboradores. 

 Também se utilizou como referência para avaliação das políticas e práticas de gestão 

de pessoas uma edição da revista Carreira, do grupo editorial Valor Econômico, a qual 

apresenta o concurso das melhores empresas na gestão de pessoas no ano de 2008. 

   

3.5.3 Análise dos dados 

 O procedimento de análise dos dados escolhido para manter a consonância com a 

proposição teórica é a análise de conteúdo, que, segundo Bardin (1977), é compreendida em 

três partes: pré-análise; exploração do material e tratamento e interpretação dos dados. 
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 De acordo com Vergara (2006, p. 17), para o devido tratamento e interpretação dos 

dados é necessário isolar seus elementos e, em seguida, agrupá-los em categorias, as quais 

necessitam ser: “a) exaustivas, permitindo a inclusão de todos os elementos; b) mutuamente 

exclusivas, ou seja, cada elemento só pode ser incluído em uma única categoria; c) objetivas, 

isto é, definidas de maneira precisa; d) pertinentes ao objetivo da pesquisa”. (BARDIN, 1977; 

FREITAS, CUNHA JR., MOSCAROLA, 1996; LAVILLE,  DIONNE, 1999). 

 Segundo Bardin (1979, apud MINAYO, 2007), a análise de conteúdo é um conjunto 

de técnicas, uma vez que existem várias formas de analisar conteúdos e materiais 

pesquisados. O autor ainda destaca: a) análise de avaliação ou análise representacional -  

utilizada para medir opinião, atos ou objetos na direção a favor ou contra e na intensidade fria 

ou apaixonada; b) análise de expressão – analisa o discurso em função das características do 

locutor; c) análise de enunciação – analisa as condições de produção das palavras, lógica de 

organização do discurso e figuras de retórica; d) análise temática: “o tema é a unidade de 

significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à 

teoria que serve de guia à leitura” (BARDIN, 1979 apud MINAYO, 2007 p. 86). 

    Diante disso, após terem sido feitas as transcrições dos dados coletados, procedeu-se 

à análise do seu conteúdo na perspectiva de análise temática. Foram definidas as unidades de 

análise – palavra, expressão, frase ou parágrafo – e, na sequência, identificadas categorias de 

análise, realizando-se a sua respectiva distribuição.  

 Os resultados das pesquisas e da análise documental foram analisados à luz dos 

objetivos da pesquisa e do referencial teórico apresentado; por isso, estão estruturados em 

categorias de análise previamente estabelecidas, as quais são ilustradas com base nas 

verbalizações dos entrevistados: 4.1 – Surgimento, criação e implantação das políticas e 

práticas de gestão de pessoas; 4.2 – Classificação das políticas e práticas de gestão de pessoas 

dentro do modelo do GPTW; 4.3 – Identificação de institucionalizações; 4.4 – Classificação 

dos isomorfismos. 

 No que se refere ao surgimento, criação e implantação das políticas e práticas de 

gestão de pessoas, compararam-se os depoimentos dos entrevistados estabelecendo-se uma 

linha de tempo a fim de poder organizá-las cronologicamente.  

 As institucionalizações foram identificadas de acordo com os elementos apontados 

na revisão de literatura, principalmente através do método proposto por Selznick (1960), 

Berger e Lukmann (1985) e Meyer e Rowan (1977). 
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 A respeito da classificação das políticas e práticas de gestão de pessoas dentro do 

modelo do GPTW, as políticas e práticas de gestão de pessoas que surgiram mediante a 

pesquisa foram classificadas dentro das variáveis que compõem o modelo (credibilidade, 

respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem). 

 A classificação dos isomorfismos ocorreu mediante a análise da forma como 

ocorreram as aquisições de modelos cognitivos, ou isomorfismos, para a estrutura de gestão 

de pessoas de acordo com o proposto por DiMaggio e Powel (1995), sendo eles normativo, 

coercitivo ou mimético. 

 Em seguida serão feitas as inferências dos resultados, pelo cotejamento das 

premissas do estudo, e, por fim, deu-se-a interpretação dos resultados obtidos mediante o 

auxílio da fundamentação teórica adotada. (MINAYO, 2007; VERGARA, 2006). 

 

3.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 A presente pesquisa limita-se a identificar alguns possíveis processos de 

isomorfismo. Dessa forma, também não é objetivo deste trabalho apontar o nível de 

institucionalização da estrutura, uma vez que, cientificamente, este constructo ainda não foi 

atingido. 

 A utilização de fatores de clima organizacional para apresentar uma sugestão de 

análise das políticas e práticas de gestão de pessoas não significa que a presente pesquisa 

tenha como interesse avaliar a satisfação dos colaboradores da empresa com as políticas e 

práticas adotadas. Para referendar esta percepção a pesquisa procurou dados secundários 

presentes na edição da revista Carreira Valor, que tratou de avaliar tal questão. Dessa forma, 

esta pesquisa se limita a classificar as políticas e práticas de gestão de pessoas dentro do 

modelo GPTW e utiliza alguns dados do concurso da revista para referendar a avaliação feita 

pelos colaboradores. 

 Também não é objetivo deste trabalho efetuar uma comparação entre o GPTW com 

o modelo adotado pela revista, uma vez que, quando se optou por tal modelo, ainda não havia 

sido informado o modelo que a revista Carreira Valor utilizaria para o concurso em 2008.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Este capítulo consolida os resultados da pesquisa obtidos nas entrevistas individuais 

semiestruturadas com um dos fundadores, com o atual presidente da empresa e filho de um 

dos fundadores, com o atual diretor de Recursos Humanos, com uma ex-diretora de Recursos 

Humanos e com dois gestores da área de Recursos Humanos: Treinamento e 

Desenvolvimento e Pessoal. Os resultados demonstram o processo de criação e 

implementação das políticas e práticas de gestão de pessoas na empresa estudada. 

  

4.1 SURGIMENTO, CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS POLÍTICAS E PRÁTICAS DE 

GESTÃO DE PESSOAS  

 Neste item apresenta-se como surgiram, foram criadas e implementadas as políticas 

e práticas de gestão de pessoas com base nas entrevistas realizadas. É importante salientar que 

o roteiro das perguntas foi construído com base no histórico da empresa; dessa forma, a 

análise é feita respeitando esse processo cronológico, até mesmo para atender a um dos 

objetivos específicos. Assim, também é possível perceber ao longo da análise o processo de 

institucionalização destas políticas e práticas ao longo dos 58 anos de existência da empresa. 

 

4.1.1 A primeira equipe formada. 

 Bergamini (2007) enfatiza que ninguém pode viver isolado e que alguns dependerão 

mais dos outros para viver e produzir satisfatoriamente. Assim, a empresa objetivo deste 

estudo surgiu com a sociedade estabelecida entre os quatro irmãos: Pinotage, Trebiano, 

Barbera e Merlot. O fato do surgimento da sociedade teve forte influência de um costume 

adotado pelo pai dos fundadores no âmbito familiar, o que repetiu a experiência vivida com o 

seu pai – avô dos fundadores, nascido na Itália e imigrado para o Brasil. Tal costume consistia 
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em que os irmãos partiam de casa em duplas para a sua jornada empreendedora. Para tanto, 

recebiam um pequeno capital inicial, que deveria ser devolvido ao pai após os resultados do 

negócio estabelecido. O trecho a seguir relata o acontecido com o pai dos fundadores: 

 
Ele veio em 1879, de modo que ele já comprou de outro, então ele devia ter dinheiro 
pra comprar essa terra. Não sabemos quanto que ele tinha. [...] Dali de Caxias, ele se 
mudou para Antônio Prado, e meu avô, que era italiano, casou e foi morar lá perto 
de Flores da Cunha, o nome lá é Acciolli. [...] Ele tinha casa de comércio agora. 
Trabalhava lá com produtos coloniais, levava banha, salame e coisa pra São 
Sebastião do Caí, primeiro com tropa e depois com carroça, meu pai foi carroceiro 
também. E depois quando a minha vó faleceu, daí meu pai se transferiu lá pra 
Travessão Alfredo, ele e outro Irmão e cada dois irmãos se estabeleceram num 
lugar, e o vô deu dois conto de réis para cada um, pra devolver a metade do lucro no 
primeiro ano. Não sei se tá naquele livro. Então meu pai e meu tio ganharam dois 
conto de réis e devolveram dois conto de réis pro vô de volta, foi mais ou menos isso 
daí. Tem outros que perderam o dinheiro e não deram nada, né? Então depois o pai 
continuou com o negócio ali em Flores da Cunha – Travessão Alfredo. 
(BARBERA). 

 
 

 O empreendimento dos fundadores da empresa pesquisada começou com a união de 

duas duplas que escolheram a cidade de Nova Vêneto para iniciar um atacado, em razão das 

características econômicas da região naquela época. Ao se questionar um dos fundadores – 

único ainda vivo – sobre a presença de funcionários no momento da fundação, sua resposta 

foi a seguinte: 

Só os fundadores, primeiros meses, primeiro ano também. O Merlot veio depois, 
com um pai, um ano mais depois. Veio o Pinotage, o Trebiano e eu. Viemo os três 
junto, né? O Merlot veio mais tarde. Nos reunimos lá e decidimos por uma firma lá 
em Criúva, com os irmão que tavam lá em Criúva: o Trebiano e o Pinotage. [...] E aí 
resolvemo vim pra cá, achamo que aqui era um lugar bom: fábrica de cerveja, trem, 
estrada, e as federais, né? Estrada federal de Vacaria a Nova Vêneto, já tinha nessa 
época, né? 1950 não me lembro se era por aí. Resolvemos abrir aqui um atacado no 
começo. E iniciamos então, comprando lã, equipamento de lã, nós exportava lá para 
Porto Alegre, e trazíamos mercadorias pra vender: cigarros, secos e molhados. 
Depois começamos ampliar, então, vender coisa mais graúda. (BARBERA). 
 

  

 De acordo com Grybovski (2000, p.28): “Dentre os fatores que mais contribuíram 

para o surgimento de empresas familiares na região, destaca-se a visão empreendedora dos 

fundadores [...] e o fizeram a partir de um raciocínio lógico: para garantir o futuro da família”. 

A intenção do pai dos fundadores era que a empresa fosse uma possibilidade de emprego para 

os membros da família. Nesse sentido, em se tratando em políticas de gestão de pessoas, esse 

fato é uma indicação de uma possível missão em termos de futuras entradas de pessoas na 
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empresa, uma vez que a expectativa posta era a possibilidade de a empresa poder agregar 

mais membros da família. Sobre esse aspecto, em especial, o fundador relatou: 

 
[...] quando o meu pai emprestou dinheiro pra mim e pros meus irmãos, eu não tinha 
nada. Ele me emprestou o dinheiro pra devolver com juros o dinheiro, né então ele 
disse: “eu quero que vocês abram uma firma grande pra toda a família trabalha”. Só 
que a família começou a crescer, ficar grande, né, Daí um saiu fazer uma coisa, 
outro saiu fazer outra. E no fim ficamos só em duas famílias aqui: a do Trebiano e a 
minha só. Das outras famílias não tem mais ninguém aí. (BARBERA). 

 

 Percebe-se que a aproximação humana em torno da fundação do empreendimento 

partiu de uma seleção das duplas feita pelo pai dos fundadores, contudo não existem 

elementos suficientes para inferir sobre qual foi o critério adotado. No entanto, o fato de 

duplas já pressupõe a valorização pelos aspectos da união, cooperação e cuidado.  

 

4.1.2 O processo informal de recrutamento e seleção: os primeiros funcionários. 

 No início do empreendimento, no atacado, o trabalho era desenvolvido pelos 

fundadores, demonstrando uma estrutura enxuta e familiar, conforme apresentado 

anteriormente. À medida que houve o crescimento dos negócios, ocorreu a entrada de mais 

pessoas na empresa, porém neste momento não existiam políticas definidas que regulassem a 

admissão de pessoas. As primeiras pessoas a ingressarem após os sócios fundadores foram o 

pai e os irmãos, que deixaram o campo, próximo a Caxias do Sul. Assim, dois anos após a 

fundação cumpriu-se a expectativa do pai dos fundadores ao se transferir com sua família para 

Nova Vêneto e entrar para a sociedade. Entretanto, pelo depoimento do fundador, as 

principais cotas continuaram sendo dos fundadores; os demais assumiram uma cota da 

sociedade: “Veio com toda a família e ficou aqui. Faleceu aqui, depois. Ele entrou de sócio 

nosso também, né. E os outros irmão também fizeram uma parte também, né? Nós 

começamos com quatro sócios com 75 conto cada um, né.” (BARBERA). 

 Ao ser questionado o fundador sobre se na época dos primeiros anos da empresa, 

antes da mudança para o novo prédio – na Avenidas das Parreiras -,  havia funcionários, ou 

seja, pessoas que não fossem membros da família, a resposta foi de que havia, sim, outros 

funcionários. Muitos críticos dos processos de recrutamento e seleção atestam a importância 
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de que sejam desenvolvidos de maneira transparente e isenta (RAFELI, OLIVER, 1998; 

CLEGG, 1993). 

 
Tinha lá um vendedor, um tal de Fulano, e o Ciclano, o pai do Dr. Beltrano. É o pai 
do Dr. Beltrano. E o Dr. Beltrano, também quando piá, às vezes, quando o pai não 
podia, ele ia ajudar. E o [...], irmão do [...]. Trabalhava na frente, na esquina, e 
começou a trabalhar com nós, conosco. Eu e ele trabalhamo junto. (BARBERA). 
 
Muita, muito recrutamento por indicação, ou seja, a gente tá precisando de alguém 
aí. Quem é que conhece alguém que merece estar aqui junto com nós? Então alguém 
pegava e sugeria, né. E aí fazia um teste, coisa assim, né. Era mais esse sistema, né. 
Por que as cidades eram pequenas os ambientes eram menores, as dificuldades 
também hoje de que nem hoje que tem de transporte era muito menor, Nova Vêneto 
era deste tamanhinho, né. Então eu acho que as coisas eram mais assim mais no, 
como é que é. Na, num ambiente bem informal e familiar e bem de relações íntimas 
entre as pessoas, né. Acho que era dentro deste sistema. (BONARDA) 

 

 O caráter familiar da empresa no início de sua atividade fica evidenciado em vários 

depoimentos. No que se refere à seleção de pessoas entre os próprios fundadores para o 

desempenho de cargos específicos, não fica claro, no entanto um princípio parece emanar de 

dentro da família: o respeito pelo potencial específico de cada um, com o objetivo da 

manutenção de um ambiente harmonioso, informal e familiar. Neste sentido, Grzbovski 

(2000, p. 35) afirma que, “na fase inicial, quando as idéias precisam ser mais bem 

estruturadas, colocadas no papel, os papéis formais que cada um terá na sociedade precisam 

ser definidos; as responsabilidades e atribuições de cada um, pensam ser determinadas, 

havendo um nível bastante elevado de tolerância que facilita o consenso”. 

 
Antigamente acontecia que as empresas eram mais informais, não eram tão formais 
que nem hoje, né. Você isso, aquilo, ou seja, a empresa tinha uma soma do trabalho 
dos seus irmãos Videira, cada um dentro de uma função: um com uma função mais 
específica, outro com uma função mais específica, um mais elevado, outro menos 
elevado. Mas dentro de uma harmonia de trabalho que todo mundo tinha que fazer 
alguma coisa pra coisa andar. Como se fosse uma família. Então, inicialmente, 
aquilo funcionava como uma família, e os empregados que tinham também 
entravam nesta família. Era uma coisa assim mais informal, mais familiar. Então, 
acho que isso, aí pra época, era gestão de pessoas. (BONARDA). 

 

 O trecho a seguir, além de reforçar a preocupação com a qualidade dentro da 

empresa como um possível perfil a ser buscado, trata da entrada informal dos filhos dos 

fundadores na empresa. Trata-se do depoimento da ex-diretora de Recursos Humanos, que em 

determinado momento fez um resgate histórico da trajetória da família e da empresa. Para 
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isso, na época, buscou tais informações junto ao então presidente da empresa, Trebiano 

Videira, e do vice-presidente, Bonarda Videira. 

Eles vendiam produto pro Brasil inteiro, exportavam produtos, importavam 
produtos, era bem forte. Por exemplo, eu lembro de uma uma frase de propaganda 
que eles tinham: “do saco para a panela” – era feijão catado a mão. Eles vendiam 
este feijão lá para São Paulo, Rio de Janeiro, lá pra cima. É do saco para a panela. E 
quem limpava o feijão no depósito era a piazada. O Bonarda, os outros  irmãos mais 
novos deles, limpavam. E eles pagavam eles por quantidade de feijão limpo. Ah, ah, 
ah, ah, ah. Cada um ganhava um “x” pelo feijão limpo. Isso que é engraçado na 
Videira, a Videira sempre se preocupou com isso. Uma certa qualidade, 
envolvimento, sabe? Sempre tiTrempranillom isso muito claro. (TEMPRANILLO). 

 

 É encontrada outra evidência da participação dos filhos dos fundadores no episódio 

da limpeza do feijão, que posteriormente era comercializado. Trata-se do depoimento de 

Barbera, quando perguntado sobre quem realizaria tal tarefa: “Tinha funcionário e nós 

contrava algum piazote aí, era bem fácil, era só derrubar os preto e tirá a sujeira. Primeiro 

tinha que passá na peneira, né. O ventilador tirava a poeira, areia, e depois era selecionado. Só 

o feijão preto, né. Exportemo muito pra São Paulo e Rio também”. (BARBERA). 

 Embora a forma do início do trabalho fosse a de sociedade civil, não propriamente 

uma relação trabalhista patrão/empregador, constata-se que a característica eminentemente 

familiar molda a cultura inicial, de que a empresa que se formara deveria cumprir a missão de 

empregar os demais membros da família. No entanto, percebe-se a entrada de não membros 

da família selecionados por critérios informais, que determinaram a busca de pessoas de 

acordo com a proximidade e conhecimento da procedência familiar como pré-requisitos para 

manutenção do clima de familiaridade e confiança. 

 

4.1.3 Harmonia e senso de equipe 

 As informações referentes ao clima organizacional percebido pelos entrevistados, 

principalmente aqueles que conseguiram vivenciar a empresa em seus primeiros anos de 

existência, dão conta de um clima harmonioso, familiar. Percebe-se que os valores 

vivenciados em casa são estendidos para o ambiente do trabalho, favorecendo o reforço de 

valores como a confiança, o trabalho em conjunto, a lealdade, a camaradagem, a integração, o 

respeito e o diálogo. Neste sentido, um depoimento atesta o cuidado do fundador Trebiano 

Videira com o clima dentro da empresa: “Sempre, ele sempre procurou reservar assim, não ter 
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discussão eminente. Ele gostava que as pessoas conversassem, se entendesse, que as coisas 

fluíssem. Ele valorizava muito isso”. (SANGIOVESE). 

 A política prevalecente de harmonia que transparece no depoimento dos 

entrevistados materializa-se em práticas de gestão de pessoas ainda hoje utilizadas com 

frequência por várias organizações empresariais. Dentre essas práticas há o incentivo às 

atividades de recreação, que favorecem a aproximação das pessoas e contribuem para o 

fortalecimento do espírito de engajamento e envolvimento de laços de amizade e afeição entre 

os que fazem parte da equipe de trabalho. São exemplos destas práticas: confraternizações, 

viagens e práticas de esportes coletivos, como apontado pelos entrevistados: 

 

Na época, a empresa valorizava muito, assim, o entendimento das pessoas. Então, 
naquela época se fazia pescarias em Ernestina..., naquela época se fazia churrasco, 
naquela época se fazia festas com os familiares dos funcionários. Então isso se 
valorizava muito, e na verdade, o tio Trebiano que era um gestor na época, ele 
gostava muito de falar com todo mundo. Todo dia andava na empresa, andava 
dentro das áreas para ver o que estava acontecendo; batia papo com todo mundo 
para saber o que estava acontecendo. (SANGIOVESE). 
 

O que que acontecia: tinha time de futebol. Faziam churrasco no dia do,do, do 
Comerciante, no Dia do Trabalho, faziam churrasco, no Natal, por exemplo, largava 
o pessoal meio dia antes, ou seja, era uma coisa assim que na época de hoje seria 
difícil de acontecer porque é uma empresa grande hoje. (BONARDA). 

 
 

 Um aspecto apontado nas entrevistas foi que a empresa, desde o seu início, sempre 

valorizou o trabalho em conjunto o zelo com o relacionamento, como relatado anteriormente, 

o que se materializa ao se observar o Manual de Integração de funcionários que a empresa 

fornece ao colaborador que está ingressando na empresa: “É fundamental que haja uma boa 

convivência com os colegas de trabalho. Eles convivem conosco, como companheiros, por 

vezes até mais do que convivemos com nossa própria família. É muito importante que haja 

colaboração e respeito mútuo (MANUAL DE INTEGRAÇÃO, p. 38).  

 Além disso, a empresa criou os “Sete Princípios” que serão apresentados mais 

detalhadamente adiante. O primeiro princípio é: “O homem é o valor maior da empresa. Pela 

participação, torna-se agente na construção da cultura da empresa”. (MANUAL DE 

INTEGRAÇÃO, p. 8). Neste princípio fica formalizado o reconhecimento oficial da empresa 

proveniente do valor atribuído ao fator humano dentro da empresa e a expectativa de 

construção e participação. O sétimo princípio é ainda mais específico sobre trabalho em 
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equipe: “Uma firme disposição para ação, pela consciência do trabalho em equipe, leva a 

família Videira à crescente otimização de resultados”. (MANUAL DE INTEGRAÇÃO, p. 8). 

[...] era o caso aquele do conceito de família. Conceito de cada um fazer a sua parte. 
Um ser independente do outro, então, pode ver até nesse aspecto assim, o vô 
prestigiava a todos, né? Cada um dentro das suas limitações, vamos dizer, dentro das 
suas peculiaridades, cada um dentro da sua vocação. Aí também uma demonstração 
de que era um negócio que todos faziam em conjunto né? De dois a dois, mas dando 
sequência nos outros né. Então eu acho que isso aí, realmente, faz parte, assim, 
duma cultura assim de dar valor às pessoas. É diferente assim dum pai que pega e 
manda um filho embora, manda o outro pra lá, “e vocês se virem que eu não quero 
mais saber de vocês”. [...] Então, isso aí mostra uma cultura assim mais de apoio, 
uma cultura de colaboração, uma cultura assim de como que é, a gente diz...de 
ajudar enquanto você precisa. E acho que a Videira faz isso até hoje pelos seus 
funcionários. Quando tem alguém que tem algum problema a gente ajuda. 
(BONARDA). 
 
 
E essas coisas que eu comecei a conversar com o seu Trebiano, e fui percebendo que 
eram coisas que vinham da família, que vinham lá da origem. [...] E aí que eu fui 
entender por que que tanta coisa acontece até hoje na Videira, vem lá do seu 
Gweurztraminer. É tão forte isso na raiz da família, assim, ó: a questão da família, 
sabe, essa questão da, da, do apoio que um dá pro outro. De sair os dois irmãos 
juntos, se manifesta nas redes. As redes continuam juntas, não andam sozinhas, uma 
apoia a outra. Os dois irmãos saíam juntos, que era pra um dar apoio pro outro, 
sabe? Um era responsável pelo outro. Podia ir um sozinho, mas se fossem os dois, 
nunca estaria sozinhos. Isso está presente na Videira até hoje. Sabe? Redes são 
independentes, mas não são independentes. Elas continuam se apoiando 
mutuamente, quando uma precisa a outra tá ali [...]. (TEMPRANILLO) 
 

 

 Embora exista a prevalência de intenções de preservação do clima harmonioso das 

relações entre as pessoas no período do início das atividades da empresa, um episódio 

revelado por um dos entrevistados indica o desconforto dos demais fundadores para com as 

atitudes de um dos filhos na empresa. Houve uma represália em razão de o seu 

comportamento ter sido considerado como ameaçador àquele clima de harmonia. Esse 

membro da família questionava o andamento do trabalho e apontava as falhas. O trecho a 

seguir ilustra o ocorrido e aponta que o desfecho garantiu a sua permanência na empresa e, 

por consequência, tolera sua postura questionadora e voltada para a mudança. Este evento está 

cruzado com o questionamento feito aos entrevistados sobre uma possível política de 

regulação de entrada da segunda geração na empresa. 

 

Não. Inicialmente não. O único que reclamaram foi de mim, que um dia fizeram 
uma reunião e disseram que: “Se for assim, é melhor o Bonarda não ficar”. 
Hahahahaha, que eu incomodava muito eles, que eu incomodava muito, né. Eu 
questionava tudo, questionava, questionava, eu via as coisa errada e mostrava, né. 
Fazia coisas que estavam acontecendo e tavam indo bem. Aí um dia eles fizeram 
uma reunião, até por isso, se ficar desse jeito, então...Mas o que ele tá fazendo de 
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errado? Aí foram descobrir que eu não tava fazendo nada de errado. Foram descobrir 
que eu tava fazendo tudo certo. Tava desafiando pra mudança. Tá, então tá, ele vai 
mudá. Vai mudá. Mas não mudei nada, fiquei a mesma coisa. Hehehe. Só 
aumentaram o meu salário. Hahahahahaha. (BONARDA). 

 

 Grzbovski (2000, p. 51), ao se referir à empresa familiar, argumenta que “a cultura 

organizacional é resultado das tradições acumuladas, que se reforçam mutuamente e que se 

transmitem aos membros da empresa, de maneira tal que somente aquelas pessoas que delas 

compartilham ou a elas se adaptam permanecem e progridem dentro da organização”. 

Percebe-se que a cultura da família acaba predizendo a cultura organizacional, privilegiando a 

harmonia e o entendimento. No entanto, também se observa o surgimento do conflito e da 

habilidade humana que soube valorizar este fato, revelando a possibilidade de defesa e a 

capacidade de convivência com posicionamentos contraditórios. 

 

4.1.4 A capacitação das pessoas: concepção inicial. 

 Os resultados das entrevistas realizadas apontam que o treinamento e 

desenvolvimento, embora não estruturados formalmente, estavam presentes enquanto política 

bem definida na concepção dos fundadores e do cotidiano de trabalho dos primeiros anos de 

existência da empresa. O treinamento e desenvolvimento foram surgindo como consequência 

do aumento da complexidade e do número de atividades que a empresa foi desenvolvendo 

com o passar do tempo. Nesse sentido, o depoimento a seguir confirma esta realidade: “Uma 

coisa que é interessante na Videira é que a Videira sempre teve treinamento. Mesmo antes, no 

começo, quando não tinham uma estrutura maior, eles já tinham treinamento”. 

(TREMPRANILLO). 

Eles treinavam as pessoas quando entravam, ensinavam como é que as pessoas 
tinham que fazer para vender. E eles tinham algumas coisas que eles tinham bem 
definidas, por exemplo, o cliente não pode sair sem produto. Se não tiver o produto 
que o cliente veio buscar, ele achava um similar, alguma coisa similar pra levar. 
Tinha umas piada que o seu Trebiano, ou o seu Barbera, eu acho que contava, do 
tempo do atacado ainda, que eles vendiam queijo em peça redondo, né. Aí eles 
pegaram o vendedor e explicaram pra ele que ele tinha que o cliente não podia sair 
sem comprar nada, que eles tinham que comprar alguma coisa, né. Aí eles vendiam 
queijo, né. E o cliente veio comprar um queijo e não tinha, estava em falta, né.  E o 
queijo e o rebolo tinham a mesma forma, né. Aí o vendedor disse, o cliente pediu: 
tem queijo? Eu queria uma peça de queijo! “Não, estamos sem queijo, mas” – deu 
uma olhadinha em roda e disse: “temos rebolo”. Ah!Ah!Ah!Ah! O seu Barbera 
contava como ele fazia, acho que era o seu Barbera que contava. É. Então, eles 
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sempre tiveram, fosse incipiente, fosse o que fosse, eles sempre trabalhavam, eles 
acreditavam que as pessoas tinham que ser treinadas. (TEMPRANILLO). 

 

 

4.1.5 Manutenção do recrutamento e treinamento informal, o aumento do quadro de pessoal 

e entrada da segunda geração na empresa 

 A mudança para as novas instalações na Avenida das Parreiras implicou o aumento 

da área física e o aumento da complexidade e número dos produtos comercializados: “Eu 

acho que houve assim, um upgrade, uma mudança forte dali de onde nós estávamos pra li na 

Presidente Vargas. “Ali o prédio era muito maior. O desafio era muito maior e as linhas de 

produtos começavam ser ampliadas, né”. (BONARDA). Nas palavras de um dos fundadores: 

“Ali aumentou. Pois ali havia os depósito que ali nós comprava se comprava cera e 

começamo comprá cereais”. (BARBERA). Dessa forma, gradualmente, o número de pessoas 

foi crescendo: “Então, a gente cresceu assim a área física e, consequentemente, cresceu 

também na área humana, né. Só que isso foi um processo um pouco lento assim, né. Demorou 

um pouco. Não é uma coisa que foi feita de uma hora para outra”. (BONARDA). 

 Esta mudança de endereço, com consequente necessidade de aumento de postos de 

trabalho, não repercutiu em termos de práticas de gestão de pessoas significativamente no 

início da década de 1960. Em termos de recrutamento e seleção, a política da indicação e 

proximidade em termos de amizade continua sendo a tônica: “Muita, muito recrutamento por 

indicação, ou seja, a gente tá precisando de alguém aí: ‘Quem é que conhece alguém que 

merece estar aqui junto com nós?’ Então alguém pegava e sugeria. Né. E aí fazia um teste”. 

(BONARDA).  

 Percebe-se que ainda é escassa a mão-de-obra em razão do tamanho da cidade e das 

precariedades do transporte do interior para o centro do município: “Porque as cidades eram 

pequenas os ambientes eram menores, as dificuldades também hoje de que nem hoje que tem 

de transporte era muito menor, Nova Vêneto era deste tamanhinho, né.” (BONARDA). A 

mão-de-obra escassa também é apontada por um dos fundadores, que naquela época 

trabalhava na expedição de mercadorias: “Nem entrevistava. Naquela época tinha pouca gente 

ali”. (BARBERA).   
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 Ao contrário, Sangiovese, filho de Barbera, resgata o interesse de seu tio, Trebiano, 

também fundador, com um perfil previamente estabelecido de pessoas pró-ativas, com 

iniciativa e vontade de crescer. Sua fala revela: “Ele gostava de conversar com os candidatos 

a trabalhar na empresa, “E ele sempre fazia uma pergunta: ‘Você quer emprego ou trabalho?’. 

Se o cara falava que queria trabalho, estava dentro. Se o cara queria emprego, já estava fora”. 

(SANGIOVESE). 

 Embora não seja possível provar a existência de um processo formal de rotina de 

recrutamento e seleção, em outra entrevista encontra-se reforço ao argumento anterior 

manifestado por Sangiovese. Encontra-se a comprovação da preocupação com um perfil 

adequado de pessoas para fazer parte da empresa. Também é acrescida à expectativa anterior 

a necessidade de o candidato possuir antecedentes pessoais e familiares positivos: 

Essa preocupação com o homem, né, que fosse uma pessoa boa, que se envolvesse, 
na escolha da pessoa que vai trabalhar lá também. Os princípios de seleção são 
muito fortes na Videira [...]. Os princípios de seleção, sabe? Pegar gente boa, de 
bons princípios, de boa moral, gente ética, investigar, ir atrás, saber que tipo de 
pessoa é, ir na casa da, descobrir da família da pessoa, né. E noventa por cento 
dessas idéias saem da cabeça do seu Bonarda. Entendeu? Na verdade, são coisas que 
ele já trouxe, e da cabeça do seu Trebiano também. Porque o seu Trebiano também. 
Ele é uma pessoa boníssima, né. Mas ele sempre teve uma preocupação com a 
qualidade do negócio. (TEMPRANILLO). 

 

 A metade da década de 1960 é marcada pela entrada dos filhos dos fundadores na 

empresa. Em relação a esse processo, ficou evidenciada a inexistência de uma política 

específica que regulasse essa passagem. Assim, a entrada da segunda geração foi ocorrendo 

de forma espontânea e aleatória e, ainda, respondendo àquela intenção manifestada pelo pai 

dos fundadores de que a empresa pudesse abrigar os demais familiares.  

Eu acho que o pessoal que entrou na segunda geração, houve uma mudança, bom: a 
segunda geração entrou ao natural, vamos dizer, né. Meu filho vai precisar trabalhar, 
começa ali com 15, 16 anos, tá ali, tá incomodando em casa, não trabalha, não faz 
nada, vai trabalhar na empresa, né. Vai lá! E arranja um lugar pro cara trabalhar. 
Então, realmente eu acho que iniciou desta forma. A maioria do pessoal que entrou 
lá entrou desta forma. Eu entrei diferente. Eu entrei já com 22 anos, já tinha feito o 
curso de técnico agrícola, o primeiro ano de agronomia e já estava com um 
empreendimento comercial, um empreendimento particular meu que eu queria fazer 
a coisa render, né. E eu entrei na Videira de uma maneira diferente. Eu entrei pra 
começar a ocupar espaço. E eu comecei a ocupar a coisa. Enquanto os outros não 
ocupavam, eu ia ocupando, tanto é que eu comecei fazer aquela seção de de de 
agropecuária, comecei a comprar tinta, comprar eletrodoméstico. Eu peguei a 
cobrança, eu peguei o crédito, e assim foi. O único que teve um espírito, vamos 
dizer, dentro da empresa mais assim, de ir tomando conta, vamos dizer, da parte de 
gestão, fui eu. Os outros praticamente ficaram meio assim: como a onda vai eu vou. 
(BONARDA). 
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Começaram entrar quando tinham 15, 16 anos, por aí. Começaram a entrar e ajudar, 
principalmente, nas épocas de muito movimento. Trabalhavam lá um pouco, assim 
foi com os filhos do Merlot, com os meu, com do Gothe, que veio depois daí 
também. E dos Trebiano. Só o Bonarda, que tinha ido estudar, não queria nada com 
os negócio, tinha ido estudar agronomia, agronomia não, Técnico rural acho que ele 
era. Não sei. Ele voltou de lá e começou a plantar pêssego, plantar coisa, plantar um 
pouco de uva, tomate. E depois o seu Trebiano convidou ele pra vim pra loja, e ele 
começou a gostar, ficou e hoje ele é um dos maiores acionistas da Videira, né? E 
começou a trabalhar assim, né, trabalhar pouco. (BARBERA). 
 

 A entrada de Bonarda na empresa também reforça essa evidência de busca de 

conciliação entre o perfil da pessoa e a necessidade de uma tarefa específica para o bom 

andamento da empresa. Refere-se ao processo de entrada na empresa daquele que hoje é o 

atual presidente da empresa. De início ele substituiu um primo que realizava os trabalhos 

administrativos e cuja tarefa envolvia a movimentação e transporte de valores e 

documentação importante, função que exigia responsabilidade e confiança.  

 
A minha entrada na empresa foi meio engraçada, porque, em princípio eu não queria 
trabalhar na Videira. Eu estudei técnico agrícola e, como técnico agrícola, eu queria 
dar continuidade na profissão de técnico agrícola. Inclusive fiz o primeiro ano de 
agronomia em Nova Vêneto mas, como na época fechou a Faculdade de Agronomia 
pela tal de legalidade - a Faculdade funcionou dois anos e fechou - aí os meus 
colegas foram embora, foram embora para outras faculdades transferidos, e eu, 
como tinha um investimento aqui criando coelho, plantando tomate, melancia, 
cenoura, pêssego, uva...Então como eu tinha investimento eu resolvi ficar por aqui, 
achando que a faculdade iria abrir logo no ano seguinte. Só que a faculdade 
demorou pra ser aberta. Aí neste tempo aconteceu um fato bem peculiar, né? Tinha 
um primo meu, o mais velho, chamado Sémilon. Meu primo trabalhava na Videira e 
ele tinha uma doença congênita do coração. E um dia, numa madrugada amanheceu 
morto, amanheceu morto. Então, parecia que tinha um lugar específico na Videira 
específico pra mim aparecendo lá, né. A minha mãe sempre insistia para mim 
trabalhar na Videira. O meu pai, não. O pai sempre ficou neutro, né. E surgiu esta 
oportunidade e eu entrei na Videira desta forma, substituindo um primo que faleceu. 
E o primeiro serviço que eu fiz foi trabalhar [..] como é que é? office boy de banco. 
Levar dinheiro no banco, trazer documentos, levar documentos...foi o primeiro 
serviço que eu fiz, foi de office boy. (BONARDA). 

 

 A entrada deste filho, que acabaria se tornando mais tarde presidente da empresa, 

representa outro elemento que permite a inferência sobre um aspecto importante relativo ao 

princípio de captação de pessoas: a influência da família. Esse fator é praticamente inevitável 

em se tratando de empresa de origem familiar. No entanto, revela o respeito do pai em relação 

às escolhas do filho, assim como o papel de incentivo da mãe para que ele tomasse um lugar 

no empreendimento da família.  

 No que se refere ao treinamento, a política adotada era a mesma desenvolvida 

durante os primeiros anos de existência da empresa, ou seja, um processo de transferência de 

conhecimento espontaneamente gradual, no qual as pessoas iam aprendendo com os mais 
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antigos os detalhes do ofício que começariam a desempenhar: “As pessoas eram contratadas e 

colocadas junto com aquelas que já sabiam. Você vai lá, você não sabe nada, você vai 

trabalhar junto com o fulano. Então, aquele fulano praticamente era o professor, era o 

educador, era o treinador daquela pessoa, né?”. (BONARDA). 

 A colocação dos filhos na estrutura da empresa ocorreu observando este princípio de 

respeito ao potencial das pessoas e, também, às necessidades de tarefas a serem 

desempenhadas na empresa, desde as mais simples até as mais complexas. Revela-se, 

portanto, a existência de uma estrutura de cargos informalmente definida e cujo principal 

objetivo era a execução das tarefas necessárias ao alcance dos objetivos propostos. Percebe-se 

ainda que a preocupação com o bem-estar na função desempenhada também era preservada. 

Além disso, os resultados obtidos nas tarefas desempenhadas foram abrindo possibilidades de 

crescimento e desenvolvimento de novos conhecimentos, habilidades e posições dentro da 

empresa. Dois trechos a seguir ilustram essas afirmações: 

[...] depois que eu saí do dessa área de expedição que chamavam, eu tava no 
escritório, um dia me chamaram para ajudar no escritório. Eu gostei, fui lá e ajudei. 
No outro dia me pediram para auxiliar nas vendas, eu não gostei, não consegui 
entender o produto não achava eles no livro, eu não me ambientei. Então eu fiquei 
no escritório, onde eu gostei, já estava no escritório, e eu cuidei ali tudo o que se 
fazia no escritório. (SANGIOVESE). 

 
Entravam assim que falavam que queriam ajudar, fazer, eram chamados pra ajudar. 
Eu me lembro que foram, eu não fui a Santa Maria, não eu fui sim, que nós 
inauguramos uma loja em Santa Maria e nós colocamos o nosso gerente lá e tava 
tudo organizado na loja e só se esqueceu de colocar gente pra entregar as 
mercadoria. Era o gerente mesmo que fazia as coisas né. Então, a nossa piazada, 
como tinham prática, tavam lá fizeram a entrega de mercadoria pro pessoal, né. Me 
lembro que o Sangiovese dizia: “Bah, quanta coisa!” -  “É tem muita coisa mesmo 
guri”. E eles trabalhavam ali. Daí foram assumindo, foram assumindo. Eu não sei 
como é que o Sangiovese chegou no escritório depois. Como é que foi? Eu sei que 
quando nós vimos foi o primeiro computador do interior e era o Sangiovese que 
sabia fazer isso daí, né? (BARBERA). 

 
 

Eu comecei na empresa em 66. Em 66 eu comecei na área de bancos, como eu 
comentei. Depois eu fui ajudar o meu tio na área das compras, fui auxiliar de 
compras do meu tio e, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer algumas compras. 
Inicialmente eu comecei a fazer compras na área de eletro, de de agropecuária, era 
coisa que eu entendia por ter tirado técnico agrícola, primeiro ano de agronomia, 
mais ou menos eu conhecia aqueles produtos, então eu desenvolvi uma seção de 
agropecuária só minha. Era só minha, porque eu comprava, eu cuidava, eu fazia, eu 
acontecia. E realmente deu sucesso, cresceu muito dentro da empresa. Depois eu 
comecei a comprar tintas porque um funcionário...ninguém comprava tinta, só tinha 
um funcionário que comprava tinta, o Fulano. Fulano, que ainda tem aqui a casa 
Fulano comprava tinta. Daí eu comecei a ajudar ele. Ele não tinha muita técnica pra 
comprar tinta. Comprava-se mais com a visão de vendedor e não com a visão de 
comprador. Aí eu comecei a ajudar ele e assumi a compra da área de tintas. Como eu 
fiz uma revolução na área de tintas, ou seja, nós tínhamos ééé eu reduzi o estoque 
mais ou menos por um terço e multipliquei a venda por quatro ou cinco, reduzindo o 
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número de itens, alavancando o número de itens, eliminando aquelas coisas que não 
vendiam, coisas que faziam dois anos que tavam lá não saia uma lata, eu liquidei 
tudo e comecei incentivá a quantidade de estoque daquilo que vendia. Ai meu pai 
começou a largar pra mim a compra dos eletrodomésticos. Aí eu começava comprar 
junto com eles eletrodoméstico. E a medida que eu fui, fui trabalhando ele foi 
largando pra mim, foi largando, e no fim eu assumi a compra de eletrodoméstico. 
Foi aí que eu comecei a virar comprador da Videira. (BONARDA). 

 

 Percebe-se que o aumento das atividades organizacionais provocado pela ampliação 

dos negócios foi suprido, em termos de necessidades de recursos humanos, informalmente, ou 

seja, ainda não é possível perceber a presença de procedimentos que caracterizassem 

profissionalmente as políticas e práticas de gestão de pessoas. Nesse sentido, a influência 

familiar fica bastante evidenciada. 

 

4.1.6 Surgimento da remuneração por comissões e mudança no perfil dos vendedores 

 A metade da década de 1960, além da entrada da segunda geração na empresa, foi 

marcada pela inauguração de um moderno prédio na Avenida das Parreiras. No final da 

década ocorreu avanço significativo das vendas no varejo, pois as condições econômicas eram 

favoráveis, visto que a inflação estava sendo estabilizada. Houve, então, a introdução de 

vários eletrodomésticos, de formas de comercialização mais rápidas e condições de 

pagamento facilitadas. (MANUAL DA EMPRESA, p.16). De acordo com os resultados das 

entrevistas, este aumento de vendas e volume de transações obrigou a um aumento 

significativo do quadro de pessoas e apresentou-se como um possível início do sistema de 

comissões: 

 

Eu acho que aí na época, inclusive um mérito do do desta questão dos 
eletrodomésticos e tal...foi o meu pai que começou o financiamento também foi ele. 
foi uma atitude dele, até ele contava até que todo mundo foi contra e ele bateu o pé 
e, e resolveu fazer em financiamento. No início eram 24 meses, depois ele passou 
para 36 meses. Só que teve uma época que teve uma inadimplência muito grande, 
nós tivemos que retornar pra 15. Mas realmente esta foi uma época que a gente 
vendeu muito, né, porque tinha este financiamento. Eu acho que na época foi criado 
o sistema de remuneração por comissões, que nós não tínhamos ainda e, realmente, 
os quadros foram ampliados. (BONARDA). 
 

 

 Juntamente com a mudança do tipo de produto foi necessária uma adequação do 

perfil dos funcionários, ou melhor, dos vendedores: “[...] o perfil mudou porque o linguajar 
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das pessoas que vendiam um melhoral e a pessoa que vendia uma geladeira era outro, então 

era outro o perfil de pessoas”. (SANGIOVESE). De acordo com os resultados da pesquisa, 

embora fosse constatada a mudança no perfil das pessoas, não existia um departamento de 

recrutamento e seleção formalizado: “[...] eu me lembro que no escritório o Niágara, o tio 

Viognier...Sempre entrevistavam as pessoas, e não tinha ninguém nesta época cuidando do 

recrutamento. Ninguém, cuidando, não”. (SANGIOVESE). 

 A mudança para novas instalações foi seguida de nova ampliação de 

comercialização e, por consequência, da necessidade de ampliar o quadro e demonstrar maior 

atenção ao perfil dos vendedores. Percebe-se no depoimento dos entrevistados uma tentativa 

de buscar uma profissionalização. A busca da adoção do sistema de comissões significou a 

aquisição de uma nova prática de remuneração, a qual será mais bem analisada na perspectiva 

de do isomorfismo normativo (4.4.2) 

4.1.7 A fidelidade dos funcionários dos da década de 1970 

 A Videira dos anos setenta era uma empresa completamente diferente daquela da 

fundação vinte anos antes. Os produtos comercializados se dividiam em linhas como 

eletrodomésticos, ferragem e material de construção. Além disso, o sistema de 

comercialização já permitia que o cliente tivesse acesso direto ao produto. (MANUAL DE 

INTEGRAÇÃO, p. 17). 

 Com o aumento das atividades relacionadas ao varejo e com a diminuição gradativa 

do atacado, em razão do aumento do número de produtos comercializados, surgiu a 

necessidade novamente de ampliação do quadro de funcionários: “E aí começou a diminuir a 

venda no atacado. Então, realmente houve um aumento no número de pessoas, e você 

necessita um número maior de pessoas no varejo do que no atacado”. (BONARDA) 

 A rotatividade de pessoal era baixa nesta época. Bonarda atribui isso ao fato de a 

empresa cumprir com suas obrigações legais, bom tratamento das pessoas, clima familiar 

oportunizado e, também, às poucas oportunidades de empregos formais. Também faz 

referência à questão da fidelidade dos funcionários à empresa. Quando questionado sobre o 

que significaria tratar bem as pessoas, respondeu: “Eu acho o seguinte, eu acho isso aí era 

muito daquilo que vinha das famílias, né? Do meu pai, do meu avô, a maneira como eles se 

reuniam, eu acho que também é um pouco do espírito latino, não é?”. (BONARDA). Percebe-
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se nesse depoimento a importância da cultura familiar na relação com os funcionários: “Havia 

uma vivência muito grande, mesmo o caso de reunir de tarde para conversar. Então tinha 

muita integração entre o grupo, né, havia muita integração”. (BONARDA) 

 
Na época, havia uma fidelidade maior dos funcionários. Os funcionários, quando 
tinham um emprego numa empresa tipo a Videira, que registrava eles, pagava fundo 
de garantia não tinha na época, nós pagava tudo direitinho, tratava eles bem, né. E 
no fim do ano a gente sempre dava uma gratificação pros funcionários. Eles ficavam 
a vida toda, tu que tinha que mandá eles embora. É, era difícil alguém ir embora. 
Dificilmente alguém saía, porque não tinha onde ele ir. Ele ia ir para onde? E não 
tinha também este esquema de tê espaço muito grande pra ele consegui emprego. E 
tinha muito mais gente querendo entrar do que empregos disponíveis formais, né. 
Então, as pessoas não saíam. A maioria era funcionário antigo. Dificilmente, a não 
ser que o cara fosse botar um negócio pra ele. Era muito pequena a rotatividade de 
pessoas. (BONARDA) 
 

 

 As escassas oportunidades de trabalho com contratatação de emprego formalizado, 

somadas ao bom ambiente de trabalho proporcionado pelas características familiares, trouxe 

como consequência uma estabilidade nos quadros de pessoal, ou seja, percebe-se que a 

rotatitividade de pessoas neste periodo era baixa. Outro fato que chama atenção refere-se ao 

termo “fidelidade”. Os dirigentes da empresa expressam um expectativa de que os bons 

funcionários seriam aqueles que permaneceriam vinculados à empresa com o passar do 

tempo. 

 

4.1.8 O início da formalização da área de recursos humanos: a abertura das filiais 

 De acordo com os resultados das entrevistas, a abertura das filiais é o marco 

regulatório que sinaliza a criação formal da área de recursos humanos dentro da empresa: 

“Acho que, no final, antes da expansão das filiais, é que começou ter alguma coisa em termos 

de departamento de pessoal, estas coisas” (BONARDA). Surgiu, então, a necessidade de 

treinar os futuros gerentes das filiais: “Na época nos contratávamos gerentes locais em cada 

cidade. A ideia era que tinha que ter um gerente local que fosse da cidade, que conhecia o 

público e todos os funcionários também [...] iam treinar em Nova Vêneto”. (SANGIOVESE). 

 
A partir da inauguração das filiais, é que a coisa começou a mudar, ou seja, a partir 
da iniciativa de criar filiais as coisas mudaram. Aí nós criamos um Departamento de 
Pessoal, de Recursos Humanos, né. Departamento de Recursos Humanos na época 
que era inédito, praticamente nenhuma empresa tinha, não existia, ninguém tinha. 
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Até hoje tem muita empresa que não tem Departamento de Recursos humanos, né. 
Isso fazem quarenta anos isso, né. Naquela época ninguém tinha. Nós criamos um 
departamento de Recursos Humanos e um Departamento de Treinamento, pra treinar 
as pessoas que iam trabalhar nas nossas filiais. E começamos a fazer, inclusive, a 
primeira reunião foi uma reunião de vendedores. Em vez de ser uma convenção de 
gerentes foi uma convenção de vendedores. E depois começamos a fazer as reuniões 
de gerente, né, as convenções dos gerentes. Então, a partir da, a mudança grande na 
área de recursos humanos na Videira foi a partir da abertura de filiais. Aí que 
começou o embrião a se desenvolver de uma forma assim mais, hum, mais visível, 
mais visível e mais autônoma, independente daquela cultura que já estava embutida.  
E se mostrou como uma coisa que, realmente. (BONARDA). 
 

 

 A formalização da área de recursos humanos com a criação dos departamentos de 

Recrutamento e Seleção, Treinamento e Pessoal foi uma necessidade diagnosticada pelo nível 

estratégico da empresa, em especial por um diretor executivo da época. Os resultados da 

pesquisa demonstram que a área já começou contando com o respaldo e apoio da alta direção 

da empresa: 

Quem começou a parte de recursos humanos, fui eu. Eu que contratei uma pessoa 
pra fazer isso, né. Inicialmente, até mesmo eu comecei a fazer o recrutamento, 
naquela época era eu que fazia inicialmente, tanto que o recrutamento do gerente de 
Cruz Alta, eu fui a Cruz Alta, Carazinho eu fui a Carazinho, né, e inicialmente. Mas 
logo em seguida, pela dinâmica muito forte da abertura de filiais, nós criamos o 
departamento, inclusive quem assumiu a área de Recursos Humanos foi o Ciclano. 
O Ciclano, que eu contratei para assumir a área de recursos humanos. Na época 
Recursos Humanos tinha status quase que nem de diretoria, dada a importância que 
era dada para área. Sempre foi dada importância para área de Recursos Humanos. 
(BONARDA).  
 
[...] eu lembro que o RH ele foi montado, foi colocado o pessoal do treinamento, do 
recrutamento, eu me lembro que foi montado a estrutura do RH ali por 78, 79, foi 
montado esta estrutura. Isso eu me lembro bem,[...].(SANGIOVESE). 
 
Departamento de Recrutamento e Seleção, Treinamento e Departamento de Pessoal, 
três áreas que nós tinha lá na época. Muito bem montada inclusive, muito bem 
estruturado inclusive. (TANNAT). 

 

 A área de Recrutamento e Seleção foi instalada com a função de monitorar a entrada 

de pessoas na empresa. Percebe-se que o zelo manifestado desde o início da empresa com 

entrada de pessoas com o perfil desejado pela empresa materializa na prática cotidiana da área 

dessa: “Mesma coisa, como é hoje, mesma coisa. As lojas mandavam as três fichas pra cá. 

Daí nós aprovávamos uma”. (TANNAT).  

 Também se percebeu a necessidade de repensar a estrutura de cargos e salários de 

toda a empresa. “Nesse tempo, logo depois desse tempo, o Bonarda contratou uma consultoria 

de Porto Alegre, e essa consultoria veio justamente pra pensar um pouco a estrutura, porque 

eles não tinham assim uma estrutura muito definida ainda”. (TEMPRANILLO). A consultoria 
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estruturaria cargos e salários e deixaria alguém da própria empresa realizando a manutenção: 

“E foi contratado um consultor de Porto Alegre, Sr. Beltrano. Daí ele tinha que escolher um 

da área de RH para ser o secretário dele e escolheu eu daí”. (TANNAT).  

 O treinamento estabeleceu-se na empresa com a finalidade de preparar os novos 

gerentes que assumiriam, em suas respectivas cidades, as lojas, assim como preparar as 

equipes de vendas. Num primeiro momento, o trabalho realizado foi conduzido pela 

consultoria contratada. O trabalho era principalmente voltado para o desenvolvimento 

comportamental e contava com nomes, na época, já conhecidos nacionalmente na área de 

relacionamento interpessoal e liderança. Trabalhos técnicos também foram desenvolvidos. 

 
 Aí, essa, essa, essa, consultoria fez o trabalho, depois organizou a diretoria, 
trabalharam muito os aspectos das relações das pessoas, todo um programa de 
desenvolvimento interpessoal. Primeiro com a Fella Moscovicci, depois continuou 
com uma equipe de Porto Alegre, que trabalhava dentro da linha da Fella, ia e fazia 
os trabalhos. Nossa, tinha muito treinamento. Curso assim, sabe? Cursos de 
formação. Não só curso técnico. Curso de formação. E já estava estruturada a equipe 
de treinamento pras lojas. Treinamento técnico. Tinha um instrutor volante que 
trabalhava nas lojas, e os instrutores que davam treinamento na matriz para a 
administração. Os vendedores vinham treinar em Nova Vêneto, tinha convenção de 
vendedores, eles tinham, sempre tiveram um trabalho muito forte em treinamento. 
Daí o Bonarda resolveu começar a trazer os gestores, os gerentes, uma vez por ano, 
junto com as esposas pra fazer a convenção. (TEMPRANILLO).  

 

 O surgimento das filiais e a decisão pela expansão obrigaram a empresa a repensar 

toda a sua estrutura. Coube, especialmente à área de gestão de pessoas, responsável pelas 

políticas e práticas aplicadas às pessoas da empresa, a formalização dos departamentos de 

Pessoal, Recrutamento e Seleção e Treinamento. Percebe-se que este é o marco decisivo para 

a formalização das políticas e práticas de gestão de pessoas na empresa, processo que será 

mais bem estudado no item referente ao isomorfismo normativo (4.4.2). 

 

4.1.9 Preparação das pessoas para as mudanças: o desafio da década de 1980. 

 A década de 1980 foi marcada pelo retorno da inflação e por uma concorrência 

bastante acirrada na linha de produtos de móveis e eletrodomésticos. A empresa precisava 

tomar uma decisão: ou mudava de ramo ou entrava na disputa acirrada do mercado, 
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assumindo esse risco. A decisão foi mudar e buscar o conhecimento necessário para entrar no 

ramo da moda. A Europa serviu como fonte desse aprendizado. (SITE DA EMPRESA).  

Era uma questão de vida ou morte. Porque essa visão o Bonarda sempre teve sabe? 
O que é importante para a empresa, entendeu? De como fazer. E quando ele não 
sabia uma coisa ele ia buscar. Ele começou ir para a Europa, viajar, trocar idéia com 
outras redes grandes, empresas importantes, ele tem pessoas muito amigas, pessoas 
que ficaram muito amigas dele que que trocavam idéias, sabe? (TEMPRANILLO). 

 

 A Europa, por ser o centro difusor da moda, tornou-se o principal alvo pelo 

aprendizado, inclusive sobre gestão de pessoas: “[...] aí houve bastante mudança, porque 

quando a gente foi pra Europa, a gente teve assim uma idéia muito mais forte da utilização 

dos recursos humanos”. (BONARDA). Muitos foram os conhecimentos absorvidos em 

relação ao comércio. No entanto, em se tratando de recursos humanos, um dos principais 

desafios era o dimensionamento do tamanho dos quadros de pessoal por loja, levando em 

consideração a área de comercialização e o custo da mão-de-obra. 

 
Porque lá na Europa, você fica chocado, né, o número de pessoas é bem menor. É 
bem menor o número de pessoas que trabalhavam em qualquer negócio. Tu chega 
num restaurante aqui no Brasil tem cinco pessoas. Lá tem um ou dois. Eu mostrei a 
nossa loja aqui de Nova Vêneto prum senhor lá que ele que ele ia me dar uma 
orientação e a primeira pergunta que ele me fez: “Quantos metros quadrados tem?” 
Segunda pergunta: “Com o que que vocês trabalham?” Terceira pergunta, 
fundamental: “Quantas pessoas?” Então eu cheguei aqui na 44 tinha 120, dizer que 
na Itália era 30. Hoje eu devo ter menos de trinta. Já estamos adaptados ao sistema 
deles lá. Então, houve uma mudança muito grande. Uma época nós tivemos que 
diminuir o quadro em torno de 25% eu acho. Foi em uma época que nós mais 
reduzimos o nosso quadro de pessoal foi quando nós voltamos da Europa. Então 
realmente estas idas pra Europa mudaram muito o conceito de trabalho, de pessoas, 
de atividades. Foi um choque muito forte que eu tive na época, não é?! 
(BONARDA). 

 

 Como a empresa tinha investido num programa de treinamento e desenvolvimento 

com apelo comportamental, o enfrentamento do momento de crise da década de 1980, em 

razão da transição da comercialização de móveis e eletrodoméstico para moda e bazar, exigiu 

muito trabalho, porém sem maiores transtornos. 

Tu sabe que, na verdade, na verdade, quando tinha coisas assim, quando o Trebiano 
definia ??, depois o Bonarda definia?? ... então não se questionava muito, porque 
parecia que as ideias dele eram boas. Então tinham pouco questionamento. 
(SANGIOVESE). 
 
[...] quando você tem as pessoas preparadas, treinadas, com a cabeça mais aberta, a 
mudança é uma coisa fácil de acontecer, entendeu? O que aconteceu foi exatamente 
isso: Como o pessoal era bem preparado, bem treinado, bem trabalhado, sabe? 
(TEMPRANILLO) 
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 Além do desenvolvimento comportamental ocorrido na empresa, outro fator 

apontado em vários depoimentos de entrevistados foi a confiança das pessoas na visão e na 

capacidade de liderança da direção da empresa: “Eu me lembro que o Bonarda entendeu que a 

conjuntura naquela época exigia mudança e mudou”. (TANNAT). Essas mudanças foram 

especialmente apoiadas no reconhecimento da habilidade de liderar e na clareza de 

comunicar: “A liderança do Bonarda era uma coisa, assim, tranqüila. Era simplesmente aceita, 

entendeu? Todo mudo achava que o Bonarda explicava, e o Bonarda vendia muito bem as 

ideias dele”. (TEMPRANILLO). 

 Por melhor que seja conduzido um processo de demissão, ele sempre é um momento 

delicado e doloroso que marca o fim de um contrato de trabalho. Conseguir amenizar o 

impacto negativo da necessidade de reduzir o número de pessoas ou realizar a sua substituição 

é uma tarefa complexa. Assim, foi necessário enfrentar essa situação na empresa, a qual 

decidiu manter os contratos daqueles que pretendessem permanecer nela: 

 
Todo mundo que era gerente de móveis e eletrodomésticos, que era vendedor de 
móveis e eletrodomésticos, foi avaliado e só não ficou de gerente da Videira, arrr da 
Completo quem não quis, quem não tinha realmente perfil. Todo mundo conforme 
foi diminuindo, foi trazendo aquelas pessoas, avaliando e já existia o treinamento, a 
gente trabalhava com eles e,e, na época não era eu ainda né, no treinamento ainda. 
Eu era a secretária dele. E, mas eles recebiam treinamento, e eles foram assumindo 
as novas lojas, como gerentes. Foram treinados e foram assumindo. Bom, então, na 
verdade, essa estrutura toda assim de de treinamento e de coisa, facilitou muito a 
empresa, né. (TEMPRANILLO) 

 

 Percebe-se com a análise dos depoimentos relativos à época da mudança para moda 

e bazar que foi um momento muito delicado para a empresa. No entanto, as políticas de 

gestão de pessoas pareceram já surtir algum efeito positivo em termos de adaptação das 

pessoas ao contexto de mudanças. Dessa forma, pode-se inferir que a forma de conduzir as 

pessoas nos períodos de mudança foi marcada pela pró-atividade, ou seja, marcada por 

trabalhos anteriores, com as pessoas sendo consideradas um ponto positivo para a mudança, 

não um problema. 
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4.1.10 A adaptação do RH ao surgimento das redes 

 A década de 1980 foi marcada por várias mudanças e reestruturações. A partir da 

mudança da empresa de móveis e eletrodomésticos para moda e bazar, a empresa segmentou 

suas linhas de produtos em redes, buscando os subsídios necessários: “Ele foi pra Europa 

buscar, estudar, sabe, ele foi atrás para ver como é que seria realmente para trabalhar com 

moda.” (TEMPRANILLO). Diante dessas mudanças, a postura da área de Recursos Humanos 

foi de adaptação: “Nós aqui do RH tivemos que nos especializar em outras áreas, né? 

Entendeu? Mesmo porque cada rede não é igual a outra. Uma exige que as pessoas sejam 

desta forma, outra exige conhecimentos diferentes. Então, o Rh é que teve que se adaptar às 

redes, não que a empresa tenha mudado alguma coisa”. (TANNAT). 

 
[...] à medida que a gente foi descobrindo as peculiaridades de cada rede, a gente foi 
vendo que o treinamento, principalmente, o conhecimento do produto, o tipo de 
cliente, a abordagem, tanto é que ainda hoje nós temos praticamente em uma rede 
uma diferenciação, ou seja, a Mais Baixo tem um modelo, a Videira tem outro 
modelo, a Belo Moço é um modelo totalmente diferente, tem atendimento 
personalizado. (BONARDA) 

 
 
A Belo Moço, nós chegamos à conclusão que a Videira estava trabalhando muito 
bem com moda masculina. E a gente viu que tinha um espaço para ter uma moda 
masculina melhor, numa loja especializada, numa loja específica. Então, foi por isso 
que nós fizemos. O que eu trouxe da Itália, principalmente, foi a linha da Mais 
Baixo. A Mais Baixo sim, lá na Itália tinha um modelo de loja chamada Oviessi, que 
praticamente foi o embrião da Mais Baixo. Só que lá na Itália essa Oviessi mudou 
bastante; no Brasil a Mais Baixo também mudou bastante. Dentro das características 
do mercado europeu, e nós aqui em termos de características do mercado gaúcho. 
(BONARDA) 

 

 Sobre as principais necessidades de adaptação da área de Recursos Humanos ao 

novo formato das redes, as entrevistas apontam, basicamente, duas modificações. Uma foi do 

perfil dos funcionários, – especialmente dos vendedores: “ [...] porque o perfil da pessoa que 

vendia, mudou tanto, tivemos que separar os depósitos e o grupo de pessoa, o grupo de 

móveis. O grupo de material de construção, teve que ser separado, assim vamos dizer na parte 

técnica, e as comissões eram diferenciadas [...]”. (SANGIOVESE). Pelas entrevistas não é 

possível inferir se essa mudança de perfil exigiu um esforço adicional em recrutamento e 

seleção ou se apenas em treinamento. A outra adaptação da área de Recursos Humanos 

percebida nas entrevistas refere-se ao dimensionamento dos quadros de pessoal e à definição 

da estrutura de cargos e salários específicos a cada rede:  
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Cada rede que, cada rede que implantava eu pegava os dados: como é que vai ser 
esta rede, o que que nós vamos precisar, quais são as funções, quais são as tarefas, 
entendeu? Qual é o título do cargo. Primeiro vêm as tarefas, depois vem as funções, 
depois vem o título do cargo. Que depois definia onde nós queríamos chegar. Era eu 
que fazia este trabalho. Eu ia lá na loja, conversava com a pessoa para ver qual era a 
tarefa, cada função tem sua tarefa e cada conjunto de tarefas dava o título do cargo 
da pessoa daí. (TANNAT) 
 

 Constata-se que a partir da segmentação das redes de comercialização, as políticas 

de gestão de pessoas mantiveram-se as mesmas. No entanto, houve variação de algumas 

práticas de acordo com a especificidade da rede. Nesta etapa o trabalho de Recursos Humanos 

já se encontrava bem estruturado e trabalhando em ritmo forte para suprir a demanda de 

captação e capactação de pessoas para o novo período de expansão. 

 

4.1.11 Treinamento e desenvolvimento passam a ser integralmente interno 

 Percebe-se que a partir da década 1980, coincidente com a separação das redes, o 

treinamento interno intensificou-se: “Foi quando a gente desligou o cordão umbilical com o 

povo de fora, e começamos internamente a desenvolver os processos de treinamento”. 

(TEMPRANILLO). Além desses processos de treinamento, observou-se o esforço do 

desenvolvimento organizacional em difundir a história da empresa por meio do resgate de 

valores e princípios que norteavam as decisões da empresa: “[...] trabalhar este conceito de 

“Homem Videira”, né? [...] Daí eu queria escrever a história da Videira. Então, pra criar o 

“Homem Videira” vamos começar pelas raízes. Descobrir quais são nossas raízes, quais são 

nossas origens. De onde saiu, como é que se forma esse homem”. (TEMPRANILLO). O 

resultado deste resgate histórico dá origem aos sete princípios da empresa, que serão 

abordados mais adiante, quando forem apresentados os resultados referentes aos processos de 

institucionalização. 

 A partir da adoção do treinamento e desenvolvimento interno, começaram a surgir 

novas práticas com o objetivo de estimular a aquisição de conhecimento e o envolvimento das 

pessoas entre si, com os demais, com o trabalho e com a empresa. Um desses recursos foi a 

introdução da leitura na equipe de treinamento: “O pessoal do treinamento todas as semanas  

tinham que fazer leituras, e a gente discutia os assuntos, os temas, pra poder trabalhar com o 

pessoal, sabe?” (TEMPRANILLO).  
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 Para o crescimento número de lojas das redes era preciso contar com recursos 

humanos capacitados. Para capacitar os novos gerentes foi criado o Grupo de 

Desenvolvimento e Aprendizagem  (GDA). Dessa forma, o gerente passava por um processo 

de treinamento das funções básicas e desenvolvia aspectos comportamentais, como 

comunicação, liderança, criatividade, desenvolvimento de equipe, etc.  

Já tinha treinamento gerencial antes, só não era interno, porque o nosso treinamento 
estava mais voltado pro treinamento em vendas, do vendedor. Ta? Ele era mais 
voltado pra o treinamento de vendedor o nosso treinamento interno. Ele trabalhava 
as funções mais básicas. E as funções mais de chefia eram sempre trabalhadas com 
cursos externos. O que que a gente fez? A gente começou a trabalhar com as funções 
mais básicas ainda mais um tempo, depois a gente parou de trabalhar, porque daí a 
gente tomou algumas definições foram importantes. Por exemplo: quem é que tem 
que trabalhar com a equipe? É o chefe da equipe. Quem tem que desenvolver o 
vendedor? É o gerente do vendedor. Quando que nós vamos desenvolver o 
vendedor? Quando entra uma equipe inteira na empresa. Quando se abre uma loja 
nova, aí se treina todo o grupo. Porque daí não é só um que se tem que trabalhar 
num determinado momento, todo o grupo tem que ser trabalhado. Daí a gente 
treinava todo o grupo. Todo o grupo vinha pra Nova Vêneto, a gente dava 
treinamento, depois ele estagiava nas lojas, tá. Mas afora isso, nós começamos a 
trabalhar os gerentes dentro dos princípios básicos de formação e desenvolvimento 
de equipe, de gerenciamento das pessoas. (TEMPRANILLO). 
 

 Depois que participarem do GDA os gerentes continuam recebendo treinamento, 

retornando à matriz a cada sessenta dias: “Nós fizemos a cada dois meses vem o pessoal aqui 

da Videira, da Completo, da Mais Baixo, mas todos independentes para treinamento né?!”. 

Nesses encontros são realizados desenvolvimentos comportamentais aplicados pelo 

Departamento de Treinamento e treinamentos técnicos em parceria com as áreas comerciais.  

 Também na década de 1980 os conceitos da qualidade total começaram a ser 

amplamente difundidos, principalmente na indústria. Mesmo sendo uma empresa comercial, 

porém com um grande número de pessoas, processos e estrutura de dimensão compatível com 

grandes organizações, a empresa adotou uma de suas ferramentas: “Daí, nesse período a 

Videira tava trabalhando já com uma coisa que chamava de CCQ – círculo de controle da 

qualidade”. (TEMPRANILLO). No entanto, esta ferramenta acabou tendo o seu uso 

destorcido: “Os funcionários se reuniam pra falar mal do gerente e o gerente ficaria lenha e 

lenha nos funcionários. Então era uma guerra, sabe?”. Como se vê, ao invés de ser uma 

ferramenta para integrar pessoas e processos, acabava por separar e dividir as equipes. 

 No entanto, esse período coincidiu com um momento conturbado inclusive no 

contexto político: “Tava meio que confusa a situação, era um período assim que só queriam, 

só reinvidicavam salário, tinha virado meio uma bagunça, sabe? Introduziram, acho que tinha 
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meio o sindicato pelo meio né?. (TEMPRANILLO). Na época o movimento Diretas Já 

ganhava força e os movimentos sindicais começavam a esboçar crescimento  

A abertura, com o advento da democracia, ali os sindicatos começaram a se 
proliferar e começar a ficar mais forte, entendeu? Aí eles não sabiam onde eles 
estavam, o que eles queriam e o espaço que eles precisavam. E então era um nojo 
lidar com esta gente. Era uma bagunça. Uma verdadeira confusão, entendeu? Então 
pra eles tudo era errado, nada era certo, todo o patrão era enganador, isso e aquilo. 
Hoje totalmente mudado. Eles viram que precisam da empresa e as ideias deles 
também não funcionam. Não adianta querer proteger aquele que não quer buscar o 
seu espaço, entendeu? Que o sindicato não fazia nada mais do que isso: proteger 
aquele que não quer nada com nada, aquele que tava ali pra tumultuar. (TANNAT) 

 

 Assim, a empresa criou o G-10 (Grupos de Dez): “Então o G-10 tem essa função de 

analisar o trabalho, pensar o trabalho, ver formas melhores para trabalhar, de produzir mais 

com menos esforço, sabe? De resolver os problemas do trabalho. Surgiu o G-10 com essa 

característica”. Além do treinamento interno, a empresa também começou a desenvolver 

programas e ferramentas internas para favorecer a participação e o envolvimento dos 

funcionários. 

 Outra incumbência que o setor de Treinamento assumiu foi a realização da 

Convenção Anual de Gerentes: “Então nós aproveitamos a convenção pra fazer um trabalho 

motivacional, né?! Nós fizemos o lançamento do slogan do ano né?! Cada ano nós fazemos o 

lançamento do slogan que nós trabalhamos o ano inteiro. Premiamos as pessoas que fazem 

aniversário de 10, 20, 30 e 40 anos de empresa”. (BONARDA). Constata-se que, 

concomitantemente aos trabalhos motivacionais, são realizadas publicamente a felicitação e 

premiação para os funcionários mais antigos da casa, como uma forma de valorização pela 

fidelidade pelos anos de prestação de serviço. 

 
É nós temos uma característica assim que tem que levar em consideração na área de 
gestão de pessoas, né, que é a distância que nós temos entre as nossas lojas. 
Unidades distantes, enfim, independentes. Mesmo numa cidade que tenha cinco 
lojas: Videira, Completo, Mais Baixo, Belo Moço, há uma distância geográfica entre 
elas, há uma distância assim, elas são totalmente independentes. Então, é importante 
você uma vez por ano fazer um encontro de todos. Nós fizemos, a cada dois meses 
vem o pessoal aqui da Videira, da Completo, da Mais Baixo, mas todos 
independentes para treinamento, né. Esta festa de fim de ano engloba todas as áreas, 
todas as redes, engloba toda a administração. Engloba também, vamos dizer, nós 
trazemos os cônjuges dos gerentes né. Então, isso é uma festa anual, vamos dizer 
assim, isso é uma festa anual. Então nós aproveitamos a convenção pra fazer um 
trabalho motivacional, né. Nós fizemos o lançamento do slogan do ano né?! Cada 
ano nós fazemos o lançamento do slogan que nós trabalhamos o ano inteiro. 
Premiamos as pessoas que fazem aniversário de 10, 20, 30 e 40 anos de empresa. 
Então é uma festa bastante. Tem palestra, tem brincadeira, tem de tudo né?! Então, é 
um encontro anual. Eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem de fazer 
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uma vez por ano pra reunir toda a tropa pro pessoal se enxergar. Um enxergando o 
outro já é bom. Hehehehehehe. (BONARDA). 

 

 O Departamento de Treinamento e Desenvolvimento revela-se como o principal 

difusor da cultura e filosofia da empresa. Também assume a responsabilidade pela 

coordenação de diversos programas destinados a envolver e difundir saberes dentro da 

organização. Percebe-se uma importante mudança numa política de treinamento e 

desenvolvimento: a prática começa a ser interna. Pode-se inferir que, com o trabalho do 

Departamento de Treinamento e Desenvolvimento atingindo a expectativa de funcionamento 

da empresa, este se convertem num importante e fundamental canal de comunicação das 

principais diretrizes de gestão da empresa. 

4.1.12 Participação nos resultados: 1994 

 De acordo com os resultados da pesquisa, Bonarda sinaliza que na década de 1970 já 

se ofereciam gratificações aos funcionários, embora não exista registro de como era essa 

sistemática: “E no fim do ano a gente sempre dava uma gratificação pros funcionários”. 

(BONARDA). No entanto, no ano de 1994 esse processo foi formalizado e associado à 

lucratividade da empresa como um todo, recebendo o nome de “administração por resultados”  

(APR):  

Nós sempre, sempre, desde o início que eu me conheço dentro da Videira, havia 
uma gratificação pros funcionários, sempre havia no final do ano uma gratificação 
pros diretores e pros funcionários. Numa época até, inclusive, tinham muitos sócios 
que trabalhavam na empresa, então, no fim do ano tinha uma gratificação pelo lucro 
que tinha a empresa, ela distribuía um pouco entre as pessoas. Então, isso aí foi 
praticamente um costume que sempre teve na Videira desde a fundação dela. E eu 
acho que a evolução pra isso aí, eu acho que nós começamos a dar gratificação 
também pros gerentes e gratificação e chegamos à conclusão em determinado 
momento que isso tinha que ser mais formalizado. Aí, como houve esta 
oportunidade de nós formalizar, nós formalizamos essa APR. Hoje ela é totalmente, 
vamos dizer, estruturada em termos da lei que rege a distribuição de lucros, 
inclusive é homologado pelo nosso sindicatos tanto o sindicato dos empregados. 
Então, a origem disso aí eu acho que é realmente da própria origem da Videira. Do 
jeito que a gente sempre trabalhou foi desta forma. Então isso aí foi só uma 
consolidação de um modelo que a gente sempre praticou. (BONARDA). 

 

 Constata-se que a operacionalização da sistemática da APR foi realizada por um 

diretor financeiro na época, que sinalizou para a necessidade de uma motivação financeira 

para as pessoas: “Ele achava que só treinar, orientar e conversar e dar cursos não bastava; 

tinha que motivá-los também pelo resultados. Então, ele apresentou um plano para a diretoria 
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e foi implementado, e até hoje o plano existe, com melhorias ao longo do ano, idéia do 

Bilibio”. (SANGIOVESE). No entendimento do atual diretor de Recursos Humanos:  

 
Eu acho que o norte da empresa nunca foi fazer reconhecimentos individualizados. 
Eu acho que o pensamento da empresa sempre foi que o coletivo ganhasse com tudo 
isso que acontece, né. Então o que a gente percebe? Que várias ações da empresa 
vão neste sentido, né. O resultado do nosso trabalho é algo que tem que ser dividido 
com todos, e não com um só. Quando aconteceu isso, a gente mais se sentiu 
participativo nisso e acho que logo em seguida veio aquela modificação de vendedor 
para orientador, que aí já nivelou todo mundo é aquilo que eu te falava de que são 
várias ações da empresa de que todo mundo é importante e não apenas uma pessoa, 
né, ou algumas pessoas. E essa implantação da APR foi uma das das provas que era 
isso que a empresa gostaria que visualizasse a [...] (TOURIGA). 

 

 Acredita-se que a formalização da administração por resultados tenha sido uma 

consequência de uma prática já adotada há muito tempo na empresa e que encontrou, então, 

um respaldo legal que lhe permitiu, inclusive, a obtenção de benefícios para a empresa 

mediante a sua utilização.  

4.1.13 Substituição da remuneração comissionada pela fixa 

 Após a formalização da APR, em meados da década 1990, a empresa constatou mais 

uma necessidade de mudança: a automatização do ponto de venda (PDV). Esta mudança será 

mais bem explorada no item 4.4, onde se tratará dos isomorfismos. Do ponto de vista de 

políticas e práticas de gestão de pessoas, novamente houve necessidade de lidar com as 

demissões de pessoal oriundas da mudança do sistema de remuneração comissionada por 

remuneração fixa e dos ajustes no número de pessoas por loja.   

 

Nós fomos, eu me lembro que eu fui pessoalmente, tinha mais gente que ia comigo, 
loja por loja, e fizermos reunião equipe por equipe, dois meses antes da mudança, e 
colocamos exatamente para eles o que que ia acontecer, como é que a coisa ia 
acontecer, sabe? Com toda a clareza, a mudança que ia acontecer no sistema, a 
mudança que ia acontecer na equipe, que eles seriam demitidos, quem poderia ficar 
e quem não poderia ficar. O salário passava de comissão pra fixo. Então, nós 
estabelecemos o padrão do fixo, quem tinha média salarial acima daquele fixo, não 
podia, né. [...]. (TEMPRANILLO) 
 

  

 A empresa passa por mais um processo de mudança, com grande mudança na prática 

de remuneração. Para acompanhar o conceito de autosserviço, a empresa elimina a comissão 
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sobre as vendas; a partir de então, a remuneração foi adotada para todos os funcionários das 

lojas. Junto a esta mudança também ocorreu um processo de demissões, uma vez que a 

legislação não permite redução salarial (ver 4.2.3). 

4.1.14 O RH estratégico 

 A década do 2000 demonstra que as políticas e práticas de gestão de pessoas são 

mantidas e regularmente otimizadas, aproximando sua atuação cada vez mais da atividade-fim 

da empresa: “Normalmente, o RH não finaliza o mês mandando um e-mail dizendo ó 

parabéns, vocês chegaram lá! Vocês cumpriram seu objetivo de vendas. Porque vendas não 

era bem o objetivo do RH. Mas, na verdade, vendas é o nosso objetivo porque o meu custo 

está vinculado a vendas”. (TOURIGA). Percebe-se que o RH vai ocupando um espaço ainda 

mais importante em termos de informação e conhecimento sobre os aspectos relativos à 

relação com as pessoas, inclusive em relação ao custo financeiro que estas representam: 

“Chega dezembro agora o RH tem que saber qual é o potencial de cada loja pra saber qual é a 

estrutura que ela vai dar de reforço pras lojas, né? Quem precisa e quem não precisa. Se o RH 

não entender disso, eu vou ficar à mercê apenas de sugestões,  não de dados concretos, do que 

isso realmente impacta”. (TOURIGA). 

 
Eu percebo que, quando eu falo em RH estratégico, que eu tô me tentando 
relacionar, é um RH que, que sabe quanto cada loja tem que vender, que que 
reconhece essa venda, quando tem que reconhecer. Normalmente, o RH não finaliza 
o mês mandando um e-mail dizendo: “ó parabéns, vocês chegaram lá! Vocês 
cumpriram seu objetivo de vendas”. Porque vendas não era bem o objetivo do RH. 
[...] É nesse aspecto que falo que o RH tem que ser estratégico e tá beneficiando a 
venda. Quando eu tenho que avaliar um aumento de quadro, quando eu tenho que 
avaliar uma estruturação de quadro, eu levo em consideração a venda. Eu tenho que 
entender quanto é que aquela loja vai vender, quantas pessoas seriam necessárias, 
quando eu tenho que avaliar uma ampliação de quadro eu tenho que entender qual é 
o objetivo que a empresa tem praquela loja em que nível ela está e se dá pra gente 
manter ou diminuir quadro, né. (TOURIGA). 

 
 

 Percebe-se que, atualmente, a área de gestão de pessoas encontra-se diretamente 

focada em alinhar sua ação com a atividade-fim da empresa: a vendas. Dessa forma, apresenta 

uma política muito clara de adotar práticas que enfoquem a realidade das pessoas que vivem 

diretamente na linha de frente da organização. 
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Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas na linha do tempo 
Bianchi (2008); Albuquerque (2002); Lucena (1995); Toledo (1992) 

 
Linha do 
Tempo 

Políticas e práticas de gestão de pessoas Evidência 

A primeira equipe formada “Quero que vocês abram uma firma grande pra toda 
a família trabalhá" (BARBERA). 

O processo informal de recrutamento e 
seleção: os primeiros funcionários 

“[...] muito recrutamento por indicação”. 
(BONARDA). 

Harmonia e senso de equipe “[...] era o caso aquele do conceito de família”. 
(BONARDA). 

 
 
 
1950 

A capacitação das pessoas: concepção inicial “[...] sempre teve treinamento”. (TEMPRANILLO). 
1960 Manutenção do recrutamento e seleção 

informal, a entrada da segunda geração. 
“Você quer emprego ou trabalho?” 
(SANGIOVESE) 

1966 Surgimento da remuneração por comissões e 
mudança no perfil dos vendedores 

“ [...] o linguajar das pessoas que vendiam um 
melhoral e a pessoa que vendia uma geladeira era 
outro [...]”. (SANGIOVESE). 

1970 A fidelidade dos funcionários  “Então as pessoas não saíam”. (BONARDA). 
1977 O início da formalização da área de gestão de 

recursos humanos: a abertura das filiais 
“A partir da inauguração das filiais é que a coisa 
começou a muda”. (BONARDA). 

1980 A preparação das pessoas para a mudança  “[...] parecia que as ideias eram boas, então tinham 
poucos questionamentos”. (SANGIOVESE) 

1984 A adaptação do RH ao surgimento das redes “O RH teve que se adaptar às redes [...]”. 
(TANNAT). 

1988 Treinamento e desenvolvimento passam a ser 
integralmente internos 

“Foi aí que a gente cortou o cordão umbilical com o 
pessoal de fora, e começamos internamente a 
desenvolver os processos de treinamento”. 
(TEMPRANILLO). 

1994 Participação nos resultados “Aí como houve esta oportunidade de nós 
formalizar, nós formalizamos essa APR”. 
(BONARDA). 

1995 Substituição da remuneração comissionada 
pela fixa 

“O salário passava de comissão para fixo [...].” 
(TEMPRANILLO) 

2000 O RH estratégico “[...] é um RH que, que sabe quanto que a loja tem 
que vender [...]”. (TOURIGA) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2009). 
 
Quadro 04 – Surgimento, criação e implementação das políticas e práticas de RH 

 
 

4.2 GPTW 

 Apresentam-se abaixo as políticas e práticas de gestão de pessoas institucionalizadas 

na empresa. Tomaram-se como base o Manual de Integração, fornecido a todo o funcionário 

que ingressa na empresa, e também depoimentos dos entrevistados que fazem referência a 

essas políticas e práticas. 
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 Para que seja possível apresentar indicadores que comprovem esta 

institucionalização para os empregados e para a sociedade, tomou-se como referência o 

desempenho obtido pela empresa no concurso “As melhores na gestão de pessoas” da revista 

Carreira, pertencente ao Grupo Valor Econômico S.A. A pesquisa foi realizada com o apoio 

técnico da Hewit Associates.  

 As políticas e práticas foram classificadas de acordo com o modelo do GPTW 

apresentado e discutido no referencial teórico: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho 

e camaradagem. Assim, após a classificação é apresentado o desempenho no concurso em 

valores percentuais. 

4.2.1 Credibilidade  

 Abaixo serão apresentadas as políticas e práticas classificadas, de acordo com o 

modelo GPTW dentro do aspecto: credibilidade. Assim, buscou-se analisar as políticas e 

práticas de gestão de pessoas que se relacionam com o grau de acesso e abertura nas 

comunicações, competência em coordenar os recursos humanos e materiais, integridade e 

consistência nas decisões (LEVERING, 1994). 

 

a) Jornal interno. 

 

 O jornal interno tem o objetivo de promover o acesso à comunicação dentro do 

ambiente organizacional e, dessa forma, classifica-se dentro do aspecto credibilidade de 

acordo com o modelo do GPTW.  

 

Tem o Viderito, também são 4 edições durante o ano. Tem algumas modificações 
que a gente fez. A gente fez, não tem mais a página social que tinha antigamente, a 
gente procura trazer mais assuntos que são notícias e que também educam, por 
exemplo, tem uma página que a gente fala sobre saúde, mas o que é saúde, por 
exemplo, neste período do ano, a gente fala sobre a conscientização deles em relação 
a, a gente fez neste último agora sobre período do sol, sobre a dengue, sobre da 
água, como é importante a questão da água, e assim vai, depois tem uma página 
sobre o RH, onde fala sobre assuntos específicos, neste último nos falamos sobre 
administração financeira pessoal, a educação das pessoas neste sentido, né, educar as 
pessoas neste sentido, existe uma página que fala sobre, sobre, comportamento, daí 
são alguns assuntos que aproveita as estagiarias de psicologias que nos temos aqui, e 
daí a gente faz algumas matérias neste sentido. (FLORA). 
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c) Divulgação de casos de sucesso. 

 

 A divulgação dos casos de sucesso também promove a abertura e o acesso à 

comunicação dentro da empresa, uma vez que possibilita aos funcionários tomarem 

conhecimento do andamento dos trabalhos de outros grupos de trabalho. 

[...] os case, para todas as lojas, então a loja lá realizou um, o último que a gente 
recebeu foi uma campanha, em evento que o pessoal realizou na rede total, de filtro 
de água, então as lojas nos mandam estes cases, a gente faz uma seleção dos cases e 
informam para todas as lojas, todas as redes que foi realizado aquele evento, mais 
como um exemplo de como fazer, que é possível. (FLORA). 

 

 No que se refere à variável do GPTW credibilidade, percebe-se que no desempenho 

no concurso “As melhores empresas na gestão de pessoas” a empresa obteve o maior nível de 

aprovação dos funcionários. Foram analisados dentro deste aspecto: a) liderança sênior 

(93%); b) recursos (77%); c) comunicação ineterna (86%). (VALOR CARREIRA, p. 63).  

 

4.2.2 Respeito 

 A seguir serão relacionadas as políticas e práticas de gestão de pessoas classificadas, 

de acordo com o GPTW, como referentes à variável “respeito”. Este se relaciona com o 

suporte aos empregados em decisões importantes, tratar os empregados como indivíduos com 

vida pessoal, apoiar o desenvolvimento profissional (LEVERING, 1994). As polítcas e 

práticas encontradas mediante a pesquisa nesse sentido são: G-10, presentes e 

desenvolvimento de funcionários e política de benefícios. 

 

a) G-10 

 O Grupo de Dez, conforme apresentado no tópico 4.1.11, foi introduzido na empresa 

com o objetivo de oportunizar a participação dos funcionários. Dessa forma, através do G-10 

os funcionários podem encaminhar projetos sugerindo melhorias nas atividades do trabalho e 
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da empresa. Acredita-se que esta possibilidade de participação está relacionada ao suporte aos 

funcionários em decisões importantes e, portanto, vinculada ao aspecto credibilidade. 

  

Temos G 10 como, é o grupo continua forte, o treinamento programado a distância, 
né, que é o tpd que também a gente desenvolve através dos direitos das lojas, faz o 
cronograma dos assuntos durante o ano e mensalmente faz os trabalhos para a loja, 
tem os informativos que tem, geralmente, os informativos ali a gente coloca os cases 
de sucesso, por exemplo, case de sucesso de um evento, uma inauguração, um 
trabalho com rádio, de uma campanha, isso é mensal também, e depois tem os 
processos de desenvolvimento aqui internamente. Daí tem os grupos de 
desenvolvimento de chefias que é o da administração, tem o grupo de 
desenvolvimento dos subgerentes, tem, o grupo de desenvolvimento das pessoas que 
se candidataram para serem futuros gerente e no processo não foram aprovadas, eles 
participam de um grupo e a gente fica com eles durante um ano, tudo isso a 
distância, né, fica trabalhando com eles um ano, e depois eles retornam para fazer o 
processo de seleção novamente, para ver se evoluíram ou não, se desenvolveram as 
deficiências ou não. (FLORA). 

 

 

b) Presentes 

 A empresa oferece presentes aos funcionários em várias situações de sua vida 

pessoal, como, por exemplo: casamento, tempo de empresa e nascimento de filho. Nesse 

sentido, acrecita-se que esta prática evidencia um reconhecimento à vida pessoal do 

empregado e, portanto, classifica-se como uma expressão de respeito. 

  

Em determinadas ocasiões, a empresa concede um presente a seus colaboradores, 
para se fazer presente em datas significativas. Esses presentes são concedidos 
quando o colaborador comemora: CASAMENTO: este é uma das datas que o 
colaborador recebe um presente da empresa. Para receber o presente basta 
encaminhar Xerox da certidão de casamento ao Departamento Pessoal. TEMPO DE 
EMPRESA: ao completar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35...anos de empresa o colaborador 
recebe uma homenagem da empresa pelos serviços prestados em significativo 
espaço de tempo. NASCIMENTO DE FILHO: enviando-se certidão de nascimento 
do filho(a) do colaborador, o Departamento Pessoal enviará um álbum de fotografias 
para montar a história do bebê. (MANUAL DE INTEGRAÇÃO, p. 70). 

 

d) Desenvolvimento dos funcionários 

  

 Dentro do aspecto de desenvolvimento dos funcionários percebeu-se o maior 

número de práticas de gestão de pessoas. São eles: grupo de leitura, academia de líderes, 
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desenvolvimento de funcionários, chefias e gerências, Treinamento Programado a Distância 

(TPD) e biblioteca. 

 O grupo de leitura é organizado pelo Departamento de Treinamento. O colaborador 

pode integrar-se ao grupo de leitura assim que tenha passado pelo contrato de experiência e 

queira ampliar seus horizontes de leitura através da orientação e sugestão do setor. 

(MANUAL DE INTEGRAÇÃO, p. 59). Percebe-se que, com o estímulo ao desenvolvimento 

do hábito da leitura, a empresa evidencia o apoio ao desenvolvimento profissional do 

funcionário. Assim, a classificação desta prática de gestão de pessoas, dentro do GPTW,  

localiza-se no âmbito do respeito conforme Levering (1994). 

Na verdade a gente primeiro destaca alguns títulos, alguns assuntos que a gente 
gostaria de trabalhar então, por exemplo, dentro do comprador treinee a gente tem 
que trabalhar a questão de negociação, ai a gente tem que procurar as obras que tem 
disponíveis. Até a gente procura ver, pega sugestões de alguns diretores, se eles 
leram alguma coisa, eu procuro ver também dentro do que o mercado oferece, dos 
cursos dentro desta área se tem obras que foram indicadas, né, dentro deste assunto. 
Ainda a gente fez alguns cursos, não só eu, alguns compradores fizeram em 
instituições, né, que também foram indicadas algumas obras, aí a gente vai 
acrescentando, fica mais neste sentido, assim, ou a indicação é do diretor, ou eu faço 
a seleção, eu procuro dentro daquilo que a gente gostaria que fosse trabalhado e é 
claro né a gente não consegue ler todas, né, então precisa de algumas indicações de 
algumas pessoas que leram. [...] (FLORA). 

 

 Em virtude da forte expansão que a empresa vem experimentando nos últimos anos, 

percebe-se que a demanda por novos gerentes aumentou bastante. Dessa forma, nem sempre o 

candidato a gerente tem o tempo hábil para desenvolver toda a carga horária do GDA.  Assim, 

a empresa adotou a prática de desenvolver, permanentemente, lideranças internas e atender às 

demandas de formação de novos gerentes. Para isso, criou a “Academia de Líderes”. 

Acredita-se que tal prática reforça o desenvolvimento profissional do funcionário e, portanto, 

classifica-se dentro de respeito conforme o GPTW. 

 
Antes como é que acontecia, o GDA, as pessoas eram selecionadas e daí a gente 
ensinava todo o processo, né, do básico, hoje não, né, há necessidade que eles 
venham cada vez mais preparados, como a demanda é grande e nem todos 
conseguem fazer um processo até o final, acho que isso acontecia também, né, mas 
como a expansão está sendo muito grande, né, neste ano a gente inaugurou acho que 
cinqüenta lojas, ano passado foi mais ou menos isso, foi um pouco mais que isso. 
[...] então por isso a gente resolveu fragmentar por módulos, se vc fizer o primeiro 
módulo tu já tem uma visão geral de todo o processo da função gerencial, né, por 
que ali tu vai ter os aspectos principais, a gente vai trabalhar a questão da liderança 
com eles, a questão de desenvolvimentos de pessoas e de gerenciamento de 
estoques, que hoje é o fator principal do gerente da loja, então a gente resolver fazer 
isso, fragmentar para que as pessoas pudessem fazer mais rápido o processo e 
estarem mais preparadas em menos tempo [...] (FLORA) 
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 O desenvolvimento de funcionários, chefias e gerências é realizado 

permanentemente. Para os funcionários é oferecida a oportunidade de desenvolvimento 

mediante a inscrição voluntária aos cursos estabelecidos. As chefias itnermediárias seguem 

um programa prestabelecido pelo setor de desenvolvimento e os gerentes comparecem, 

sistematicamente, aos encotros a cada quarenta dias.  

 
 [...] As chefias, aqui na administração, em todos os setores, quase todos os setores 
tem chefia, no inicio do ano, a gente faz um cronograma também de acordo com as 
necessidades, a gente faz um trabalho coma Fulana??? em parceria com ela 
....quando faz, é feito um processo de seleção para as chefias, ali no laudo apresenta 
as deficiências, as coisas que tem que melhorar, através disso a gente faz um 
cronograma, uma programação  de assuntos que tem que ser desenvolvidos... Tanto 
que encontro a cada 40 dias então a gente trabalha estes assuntos, e existe um outro 
grupo que este grupo é de desenvolvimento do pessoal da administração, esse 
pessoal eu não falei, que no inicio do ano a gente abre as inscrições e as pessoas tem 
que se escrever [...]. (FLORA) 

 

 O TPD é elaborado pelo setor de desenvolvimento “[...] que realiza trabalhos nas 

áreas administrativa e comercial e também na área comportamental através de material escrito 

enviado diretamente ao gerente para que desenvolva o trabalho junto com a equipe”. 

(MANUAL DE INTEGRAÇÃO, p. 59). 

 A empresa oferece um espaço onde o funcionário tem possibilidade de realizar 

leituras, assistir a vídeos e acessar internet.  O Manual de integração informa: “A empresa, 

visando a pesquisa e desenvolvimento dos colaboradores, mantém uma biblioteca, no Centro 

Administrativo, em Nova Vêneto. Essa biblioteca conta com mais de 1.600 livros, com os 

mais variados assuntos, desde obras comportamentais, vendas, melhoramento profissional e 

pessoal”. (MANUAL DE INTEGRAÇÃO, p. 68). 

  

e) Política de benefícios 

 Dentro das políticas de benefícios foram localizados: assistência médica, a academia 

de ginástica e o desconto funcional. 

 A empresa oferece aos funiconários a “assistência médica, odontológica e exames 

laboratoriais, extensivos aos dependentes, através do convênio que a Videira mantêm com as 

empresas de atendimento médico”. (MANUAL DE INTEGRAÇÃO, p. 64).  
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 Dentro da empresa existe uma academia,  onde os colaboradores podem desenvolver 

atividades físicas com acompanhamento profissional: 

Temos uma profissional, uma professora de educação física, uma educadora física, 
ela é a responsável pela academia, ela tem uma empresa, é terceirizado, então ela é 
responsável por fazer as aulas acontecerem aqui, a manutenção da academia, né, o 
incentivo para que as pessoas ficam, é de responsabilidade do setor do treinamento, 
hoje temos 35 pessoas que participam, utilizam a academia, e o horário e depois do 
expediente, das 18 até as 20 horas, só os colaboradores, não é extensivo aos 
cônjuges, familiares, até mesmo porque ela fica dentro das dependências da 
empresa, o objetivo é que a gente leve para a associação, né, mas ela fica aqui num 
restaurante ali onde tinha uma sala de jogos, a gente criou um espaço. (FLORA). 

 

 Em relação ao desconto funcional, “todo colaborador que passar pelo período de 

experiência e tiver mais de três meses de empresa estará apto a receber o desconto funcional 

em todas as lojas da empresa. Cada rede possui o seu próprio percentual de desconto (20% ou 

30%)”. (MANUAL DE INTEGRAÇÃO, p. 63). 

  

 As políticas de benefícios apresentadas, conforme Bohlander et al. (2005 p.310 – 

311), “além de aprimorar a qualidade de vida dos funcionários, também atendem aos 

requisitos de saúde e segurança”. Embora a empresa ofereça demais benefícios, optou-se por 

registrar aqueles, que não são exigências legais. 

 Dentro da variável do GPTW respeito, a aprovação dos funcionários no concurso 

ficou assim distribuída: a) oportunidade de carreira (79%); b) treinamento e desenvolvimento 

(92%); c) equilíbrio trabalho/vida (80%); d) ambiente físico do trabalho (86%). (VALOR 

CARREIRA, p. 63). Pecebe-se que o treinamento e desenvolvimento dentro desta variável 

são os que oferecem a maior aprovação por parte dos funcionários, confirmando a afirmação 

de Kossek et al. (1998) de que os funcionários, ao ingressar na organização, visualizam 

caminhos para progressão interna, agregando conhecimento e desenvolvendo suas 

potencialides. 

 

4.2.3 Imparcialidade 

 De acordo com o GPTW, a variável imparcialidade está relacionada com o 

tratamento equilibrado em termos de recompensas, ausência de favoritismo em recrutamento 



 90 

e promoção, não-discriminação e capacidade de apelação (LEVERING, 1994). Nesse sentido, 

a pesquisa apontou as seguintes políticas e práticas de gestão de pessoas: APR, viagens, 

aproveitamento interno para promoções, política de recrutamento e seleção, avaliação de 

desempenho e políticas de demissão.  

 A administração por resultados, conforme o tópico 4.1.12, surgiu em 1994 com o 

objetivo de formalizar e sistematizar uma prática de gestão de pessoas já institucionalizada na 

empresa: a gratificação. Percebe-se que esta prática é classificada, no GPTW, dentro do 

aspecto de imparcialidade, uma vez que representa uma forma de reconhecimento através de 

critérios justos, de acordo com o que argumentam LeBlanc e Hulvey (1998). Assim, ao atingir 

o comportamento e indicadores de desempenho esperados pela empresa, o funcionário é 

reconhecido mediante a gratificação financeira de maneira imparcial. 

 
A empresa apresenta uma forma de gratificação para o colaborador, chamado 
Administração Por Resultados. Todo ano a empresa distribui aos seus colaboradores 
uma parcela dos lucros obtidos no exercício. Para essa distribuição são observados 
alguns critérios, com lucro, produtividade, atingir o orçado de vendas, índices de 
cobrança, permanência, faltas de inventário, ausência do trabalho não justificadas. 
(MANUAL DE INTEGRAÇÃO, p. 61) 

 

 Verifica-se que “a empresa disponibiliza a seus colaboradores possibilidades de 

conhecer lugares lindos como, por exemplo, a fazenda na Bahia, e viagens de premiação a 

Gerentes e regionais, conquistadas através dos resultados positivos em suas lojas”. 

(MANUAL DE INTEGRAÇÃO, p. 73). Assim como ocorre com a APR, as viagens são 

conquistadas mediante critérios bem definidos de desempenho, fazendo com que esta prática 

de gestão de pessoas seja classificada dentro do aspecto de imparcialidade do GPTW. 

 Conforme apresentado anteriormente, quando vista a variável “respeito”, um 

elevado percentual dos funcionários aprova a política de crescimento interno. Neste sentido, 

percebe-se que a empresa oferece possibilidade interna de crescimento e que qualquer 

funcionário pode ter acesso a esta possibilidade. 

 
No processo de promoção quando a empresa também da oportunidade a todos e só 
realmente segue adiante aquele que a empresa acha que seja qualificado e não o que 
o regional gostou mais, o que o diretor gostou mais, não o que tem um melhor 
relacionamento. Não é essa questão, é mensurado apenas o que vale é o potencial de 
cada um. (TOURIGA).  
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 O mesmo ocorre com o processo de recrutamento e seleção: “A empresa exige 

também que as pessoas tenham critérios na hora da contratação pra evitar que as pessoas 

sejam privilegiadas, ao entrar na empresa ou não, tenham as mesmas condições de entrarem 

na empresa”. (TOURIGA) . 

 No que se refere à avaliação de desempenho, acredita-se que o processo busca a 

imparcialidade, uma vez que o desempenho está atrelado à APR. Dessa forma, mediante a 

avaliação de desempenho, o funcionário pode ter uma visão clara dos critérios pelos quais 

está sendo avaliado e, além disso, em qual medida. 

 

É anual, a gente fez uma modificação na avaliação do desempenho antes eram só 
aspectos objetivos, hoje existem aspectos quantitativos e qualitativos que avaliam 
neste dois aspectos, existe uma média que o colaborador tem que atingir, e está 
avaliação está ligada direta na participação dos lucros, então se tu não atingir aquela 
média terá desconto na tua APR, por exemplo, hoje a média é oito, do colaborador, 
então se ele não atingiu oito, atingiu sete, terá desconto na APR dele. (FLORA). 

 

 Constata-se um cuidado especial da empresa para que a demissão só ocorra depois 

de constatada a impossibilidade de desenvolvimento do funcionário e, quando esta é 

inevitável, as “demissões só ocorrem em casos graves ou depois de um processo de 

advertências e oportunidade de defesa”. (VALOR CARREIRA, p. 64)  

[...] a transparência, a gente tá sempre mostrando pra todo mundo por que a gente 
está fazendo as coisas, e eu me lembro que a dois anos atrás, em 2005 a gente teve 
que fazer um ajuste de quadro, em função das vendas, da colheita, deu seca, caiu 
bastante as vendas da empresa. E a gente tomou a decisão e falou pra todo mundo: 
olha a gente vai ter que se adequar em função das dificuldades. E quando a gente 
terminou de tomar as atitudes que tinha que tomar, a gente mandou uma carta: “ó 
pessoal, acabou, agora todo mundo focado em trabalhar porque a empresa o que 
tinha que fazer, já fez”. Pra dar tranqüilidade pro pessoal do que tava acontecendo. 
A empresas vai tomar alguma atitude? Vai. Não precisa o pessoal ficar comentando 
nos corredores, né? Quando acabou, a empresa também vai dizer isso. A 
transparência, a justiça, que procura dissiminar dentro da empresa, que esse é o valor 
forte, quando a gente faz esse processo de demissões, bem concluído. Que a pessoa 
tem todas possibilidades de melhorar antes de acontecer o desligamento da empresa. 
(TOURIGA) 
 
 
 

 A variável imparcialidade, dentro do contexto do concurso, ficou contemplada 

dentro da avaliação dos funcionários sobre: a) imparcialidade (85%) de aceitação (VALOR 

CARREIRA, p. 63). Percebe-se que a imparcialidade é importante para o desenvolvimento do 

colaborador, segundo Vroom (1964), o qual afirma ser fundamental que funcionários 

percebam que não existem favoritismos na gestão de pessoas. 
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4.2.4 Orgulho 

 No que se refere às políticas e práticas de gestão de pessoas encontradas na empresa 

e classificadas dentro da variável “orgulho”, conforme o GPTW, encontrou-se a 

responsabilidade social da empresa como o principal indicativo.   

A empresa também se destaca no quesito responsabilidade social, com ações que 
vão desde o recolhimento de doações para entidades carentes e patrocínios de grupos 
teatrais universitários até a participação no Projeto Escola de Fábrica, em parceria 
com o Ministério da Educação e Cultura (MEC). Em 2007, 20 estudantes do ensino 
médio receberam qualificação e, desses, sete foram contratados pela Videira. 
(TOURIGA). 
 

 Constata-se que, referindo-se à variável do GPTW orgulho, a aprovação dos 

funcionários da empresa ocorreu da seguinte forma: a) senso de realização (75%); clientes 

(94%). (VALOR CARREIRA, p. 63). Percebe-se que a identificação com o cliente obteve o 

índice mais alto da aprovação dos funcionários. 

 

4.2.5 Camaradagem 

 Referente às políticas e práticas de gestão de pessoas atrabuídas a variável 

“camaradagem”, conforme o GPTW, foram apontadas as recreações e as visitas à matriz. 

 No que se refere a recreações, foram encontradas práticas como semana de leitura, 

mês da amizade e festa de Natal por setor. 

Aqueles eventos que nos temos, que é a semana da leitura, que antigamente era feita 
a semana da leitura de uma forma diferente, a gente só divulgava os projetos dos 
livros, hoje existe, ah ah, ações para se desenvolver na semana da leitura, a gente faz 
toda uma programação que durante aquela semana vão ter que desenvolver ações, 
tipo o que: seminários de leitura, apresentação de teatros, e assim  vai, e no mês da 
amizade também, que continua a mesma coisa, né.? [...] Existe uma festa de natal 
por setor, não mais aquela geral. (FLORA). 
 

 A empresa oportuniza aos funcionários visitas à matriz. Dessa forma, os 

funcionários são convidados a conhecer a matriz para facilitar o processo de ambientação com 

a empresa. O processo ocorre anualmente com os novos colaboradores que ingressaram no 

período e ainda não conhecem as instalações da matriz. 

Isso tem, há tem uma coisa bem interessante, em 2003 teve a iniciativa de trazer os 
colaboradores que não conheciam a empresa, que na verdade seria uma integração 
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aqui na administração, existe aquela integração que é feita lá na loja, que a gente 
manda o material e o gerente tem que fazer, mas a gente sabe que devido a correria 
do dia a dia, geralmente ele contrata a pessoa hoje, mas precisando a pessoa desde 
ontem, então ele vai passar as informações ali, mas não existe aquela ambientação, 
desde o início, este aqui é o teu colega, não faz todo o processo que deveria fazer, 
em 2003 surgiu a necessidade de trazer estes colaboradores pra cá, então desde 
então, anualmente, existe uma intervenção aqui de todos os colaboradores. 
(FLORA). 

 

 Em relação à variável do GPTW camaradagem, a aprovoção dos funcionários 

ocorreu no âmbito de: a) colegas de trabalho (84%). (VALOR CARREIRA, p. 63).  

GPTW 

Levering (1994) 

Descrição Políticas e práticas encontradas na pesquisa 

Bianchi (2008); Albuquerque (2002); Lucena 
(1995); Toledo (1992) 

Credibilidade 

Lemos e Martins 
(2007) 

Grau de acesso e abertura nas 
comunicações; competência em 
coordenar os recursos humanos e 
materiais; integridade e 
consistência nas decisões  

APR, jornal interno, G-10, presente por tempo de 
empresa, viagens, divulgação de casos de 
sucesso, encontros de gerentes e convenção anual 

Respeito 

Limongi-França 
(2003); Coda (1995); 
Kossek, Roberts, 
Fisher, Demarr (1998), 
Robbins (1996); 
Bohlander et al. 
(2005); Cenzo e 
Robbins (1996) 

Suporte aos empregados em 
decisões importantes; tratar os 
empregados como indivíduos com 
vida pessoal; apoiar o 
desenvolvimento profissional 

Desenvolvimento do grupo de leitura; academia 
de líderes; desenvolvimento para funcionários; 
chefias e gerências; avaliação de desempenho; 
academia de ginástica; presente de casamento e 
nascimento de filhos; assistência médica; 
desconto funcional; biblioteca; treinamento 
programado à distância 

Imparcialidade 

Robbins (1999); 
Adams (1965); 
Bohlander et al. 
(2005); Le Blanc e 
Hulvey (1998); Vroom 
(1964) 

Equidade, ou seja, tratamento 
equilibrado para todos em termos 
de recompensas, bem como 
ausência de favoritismo em 
recrutamento e promoção, não 
discriminação e possibilidade de 
apelação.  

Aproveitamento do pessoal interno para 
promoções; política de recrutamento e seleção; 
política de demissões; APR; manual de conduta 
ética 

Orgulho 

Perrow (1961); Rizzati 
(2002); Bergamini 
(1997); 

No trabalho realizado pelo 
indivíduo; no resultado alcançado 
por um indivíduo ou pelo grupo; e 
nos produtos oferecidos pela 
empresa 

Recolhimento de impostos; particiapçaõ nas 
associações de classe; responsabilidade social 

Camaradagem 

Schein (1982); 
Invancevich (1995); 
Bergamini (2007). 

Qualidade da hospitalidade, 
intimidade e comunidade no 
ambiente de trabalho, senso de 
equipe 

Mês da amizade, integração de funcionários 
novos; apresentações de teatro; festa de Natal; 
viagens à matriz. 

Fonte: dados da pesquisa (2009). 

Quadro 05 – Classificação das políticas e práticas da empresa no GPTW 
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 Constata-se, pela comparação das variáveis do GPTW (credibilidade, respeito, 

imparcialidade, orgulho e camaradagem), que a empresa estudada apresenta políticas e 

práticas que podem ser classificadas dentro do modelo. Nesse sentido, a variável 

“credibilidade” conta com a maior aprovação por parte dos funcionários, influenciada, 

principalmente, pela alta confiança depositada na liderança sênior. A variável “orgulho” 

recebeu a maior aprovação por parte dos funcionários, especificamente em razão da 

indentificação com o cliente, revelando o alto nível de relação existente entre as políticas e 

práticas de recursos humanos e a atividade-fim da empresa. No que se refere a número de 

políticas e práticas existentes, percebeu-se que a variável respeito foi a que apresentou a maior 

expressão.  

 

4.3 INSTITUCIONALIZAÇÕES 

 A teoria institucional tem suas origens na teoria burocrática, conforme discutido no 

referencial teórico. Assim, a bucrocracia é, para Weber, uma tentativa de criação de um 

sistema que regule as ações por meio de leis e normas, comportamentos impessoais. Esta 

busca explicita os objetivos organizacionais valendo-se da racionalidade instrumental 

(MOTTA, 2006). Percebe-se que a empresa estudada também acredita nas pressuposições 

regulatórias de Weber e ainda atribui ao RH a responsabilidade pela sua execução, conforme 

o depoimento a seguir: 

Então, eu acho que o RH é responsável por fiscalizar essas coisas e mostrar que isso 
dentro da empresa são fatores que a empresa considera muito. Então, a política de 
disciplina da empresa passa toda pelo RH. E é nós que fazemos ela ser cumprida, 
mas não como um fator coercitivo, mas educativo. Acho que a gente trabalha mais 
na questão de educação do que coerção. (TOURIGA) 
 

 Selznick (1996) firmou o centro de seus estudos na necessidade da organização em 

dar resposta à expectativa social do ambiente externo, buscando continuamente a adaptação 

através das característica de seus integrantes. Percebe-se que a empresa estudada, assim como 

outras organizações, apresenta públicos externos com expectativas diversas, como, por 

exemplo, comunidade, clientes e acionistas. Como a análise desta pesquisa se refere à questão 

da gestão de pessoas, o último exemplo pode ser mais bem aprofundado. O principal interesse 
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do acionista é a lucratividade. Nesse sentido, a empresa estudada apresenta de forma muito 

clara seu papel: “O lucro é a objetivo maior da empresa e é ele que vai determinar a 

continuidade e o crescimento da empresa.” (MANUAL DE INTEGRAÇÃO).  

 Segundo Selznick (1957, p.151), “a elaboração de mitos socialmente integradores” é 

uma forma de incutir sentido e propósito, a longo prazo, na forma de agir no cotidiano da 

organização.  Acredita-se que a criação e formalização dos princípios da empresa estão de 

acordo com esse pensamento, ou seja, a partir do resgate histórico das formas de agir da 

organização, as quais trouxeram êxito na forma de resultados, os princípios estabelecem-se 

como mitos socialmente integradores, que oferecem sentido e propósito de longo prazo para a 

ação dos indivíduos: 

A empresa Videira valoriza muito suas raízaes e a sua cultura. Esses aspectos são 
evidenciados na empresa através de seus princípios, que são: 1º - O HOMEM É O 
VALOR MAIOR DA EMPRESA. Pela participação, torna-se agente na construção 
da cultura da empresa. 2º - A INOVAÇÃO, O DINAMISMO, E A 
ATUALIZAÇÃO, impulsionam a empresa para um crescimento contínuo e sólido. 
3º - A CONFIANÇA RECÍPROCA E A INTEGRAÇÃO são a mola mestra para o 
desenvolvimento de planos que envolvam ações de todos. 4º - O TRABALHO 
CONSTANTE E DIUTURNO, aliado ao empenho e à disposição em se ter sempre 
melhores resultados, faz do homem Videira, alguém que se destaca e prima pela 
capacidade produtiva. 5º - A JUSTIÇA, A HONESTIDADE, A LEALDADE, A 
MORAL E A SIMPLICIDADE, são os valores que constroem um ambiente 
profissional-humano. 6º - O CLIENTE É A FONTE DE RECURSOS e como tal 
deve ser valorizado. 7º - UMA FIRME DISPOSIÇÃO PARA A AÇÃO, pela 
consciência do trabalho em equipe, leva a família Videira à crescente otimização de 
resultados. (MANUAL DE INTEGRAÇÃO). 
 
 

 Com a institucionalização dos valores da empresa mediante a configuração dos 

princípios acima descritos, ocorre o que Berger e Luckman (1985) chamam de 

“institucionalização de ações sociais”, que passam a ser um novo padrão de conduta que rege 

e controla a ação social futura. Em outras palavras, ao serem institucionalizados, os princípios 

oficiais da empresa ditam o rumo dos padrões aceitos e previlegiados pela organização.  

 Esse episódio da construção dos sete princípios também pode ser analisado segundo 

a visão de Meyer e Rowan (1977), para quem esse processo de institucionalização de regras 

que se configuram como mitos serve para legitimar processos técnicos dentro da organização 

considerados fundamentais para estabelecer conexão com os aspectos considerados 

elementares para o ambiente que a circunda. Dessa forma, os princípios acabam sendo 

entendidos como tábuas da lei, regulando e controlando relações sociais a ponto de predizer a 

realidade aceita e compartilhada socialmente (BERGER; LUCKMANN, 1985). 
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 Ao estudar a perspectiva histórica da empresa, percebe-se que ela passou por vários 

momentos, nos quais teve de que se adaptar ao contexto externo (SELZINCK, 1966), 

realizando as mudanças necessárias (ver 4.1). Junto a essas mudanças, as políticas e práticas 

de gestão de pessoas também foram sendo adaptadas aos novos contextos. Paradoxalmente, 

constatou-se que o papel dessas políticas e práticas é, especialmente, o de preparar as pessoas 

para a estrutura da empresa a responder cada vez mais rapidamente às mudanças externas (ver 

4.1.5, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.9). Dois depoimentos retratam esse pensamento: “Tu sabe que, na 

verdade, na verdade, quando tinha coisas assim, quando o Tranquilo definia, depois o 

Bonarda definia, então não se questionava muito, porque parecia que as ideias dele eram boas 

e então tinham pouco questionamentos”. (SANGIOVESE).  

 

[...] quando você tem as pessoas preparadas, treinadas, com a cabeça mais aberta, a 
mudança é uma coisa fácil de acontecer, entendeu? O que aconteceu foi exatamente 
isso. Como o pessoal era bem preparado, bem treinado, bem trabalhado, sabe? É, a 
liderança do Bonarda era uma coisa assim, tranquila. Era simplesmente aceita. 
Entendeu? Todo muito achava que o Bonarda explicava, e o Bonarda vendia muito 
bem as ideias dele. (TEMPRANILLO). 

  

 Observou-se que a política de preparar as pessoas para as mundanças, agindo pró-

ativamente, não só reativamente ao contexto externo, foi se institucionalizando na empresa 

com o passar do tempo. Um primeiro registro dessa necessidade de pró-ação é percebido 

pelada visão de Gewvrztraminer Videira ao perceber que as terras de seu pai seriam limitadas 

em relação ao número de filhos da família; por isso, partiu em busca de novos horizontes:  

Daí, quando faleceu minha avó - minha avó que ficou enferma dezoito anos, 
reumatismo nas pernas diziam, sei lá, ficou com as perna ruim - no dia que ela 
faleceu, e já tinham casado uns quantos, o meu pai pediu para sair e trabalhar 
sozinho. “O senhor me dá uma partizinha de alguma coisa que eu vou sair e vou 
trabalhar sozinho”. E tem bastante gente aqui. (BARBERA). 
 
O seu Trebiano ficava me contando as histórias da família, do pai dele, como é que 
começou, de como é que, como é que, como é que, como é que o pai dele largava as 
pessoas, que eles tinham terra, trabalhavam com comércio, levava tropa, comprava 
produtos na cidade, revendia, fabricar coisas lá no interior – salame, queijo, essas 
coisas do interior e levava pra cidade, sabe? Eles não tinham assim. Era uma carrada 
de filho, eram acho que doze filhos, uma coisa assim. Ele não tinha lugar para 
acomodar todo esse povo. (TEMPRANILLO). 
 
 

 O papel da liderança, segundo Selznick (1966), é o de promover o equilíbrio entre a 

estabilidade e a necessidade de mudanças para a adaptação ao contexto externo. Na empresa 

estudada, a liderança de Trebiano e, posteriormente, de Bonarda sempre demonstrou que 
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estavam atentos e dispostos a realizar as mudanças necessárias, das quais talvez a maior de 

fosse a decisão de que a empresa deixasse de ser um lugar para a família trabalhar, conforme 

era a expectativa do pai dos fundadores (ver 4.1.1), e assumisse a profissionalização.  

 No caso da empresa estudada, a transferência de conhecimento e poder de pai para 

filho assemelha-se com os papéis de vice-presidente para presidente. Na monarquia, seria o 

papel de príncipe para rei, em que a linhagem sanguínea determinava a continuidade da 

realeza. De acordo como Berger e Luckman (1985), para que essa institucionalização 

sedimentada tradicionalmente se perpetue no âmbito social, são criados papéis sociais que são 

assumidos pelos indivíduos em suas respectivas realidades sociais. Esses papéis, em outras 

palavras, são personificações de guardiões das institucionalizações, também conhecidos, 

organizacionalmente, como atores. Esses atores, por sua vez, para garantir a concretização de 

suas missões valem-se de instrumentos e artefatos legais, portanto transformados em objetos 

de legitimação de suas ações, justificando sua ação e poder pela legitimação conferida como 

propósito de manter a regulação e o controle social pela preservação das instituições. 

[...] quando o seu Bonarda esteve na época de ele teve pronto assim prá assumir a 
gestão da empresa, que ele achou que o Bonarda aceitou, que o Bonarda estava em 
condições, o seu Trebiano se retirou assim, como presidente, né. Vamos ver assim, 
ele deu autonomia pro Bonarda pra trabalhar. Ele ficou lá: “Eu sou o teu suporte, 
mas tu tens autonomia”. Por outro lado, sempre que o seu Bonarda tinha que tomar 
decisões importantes: “Eu vou lá conversar com o pai”. Ele saía e ia na sala do seu 
Trebiano e conversava com o seu Trebiano. E trocava uma idéia com ele. Esse 
mesmo processo se repetiu com a Prosseco. Eu não estou mais lá, mas eu sei que 
continua assim. Sabe? O Bonarda, quando achou que a Prosseco tava pronta, 
preparou a Prosseco e os outros guris também, né? (TEMPRANILLO). 
 

  

 A adoção da estrutura de cargos e salários e a sua política de crescimento interno 

atestam aos atores organizacionais que aqueles que comungarem mais intimamente dos 

valores e princípios da cultura da empresa (trabalho e disciplina) serão agraciados com o 

reconhecimento na forma de ascensão na hierarquia estabelecida. Assumir a função gerencial 

é, assim, uma distinção especial que permite o acesso às celebrações e festividades mais 

institucionalizadas pela organização. 

 Meyer e Rowan (1977) dão sequência ao entendimento de Selznick (1966) 

relacionando o processo de institucionalização com a necessidade de estabelecer uma 

interação com o ambiente onde a organização está inserida. No entanto, agregam ao estudo da 

teoria institucional a compreensão do mito e da cerimônia como instrumento de 

institucionalização de regras ambientais, os quais conferem legitimidade às organizações. 
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 A ligação das políticas e práticas de gestão de pessoas relaciona-se com o ambiente 

externo da organização mediante as suas políticas de recrutamento e seleção e, também, pela 

competência final do empreendimento na sociedade onde está inserido. No entanto, quando a 

empresa parte em busca de consultoria externa, uma vez que sua estrutura interna não está 

mais suportando a dimensão que está assumindo, caracteriza o que Meyer e Rowan (1977) 

chamam de estruturação de mitos recionalmente institucionalizados, que desempenham papel 

de ligação entre os elementos estruturais para garantir a unificação no sentido das transações 

complexas da organização com o ambiente. 

[...] E ele contratou esta consultoria porque a coisa não estava assim, precisa ser 
organizada, eles queriam crescer, expandir. Tinham decidido que iam expandir. Eles 
queriam crescer, expandir e dar forma pra isso, né. Queriam se transformar em 
sociedade anônima também. Acho que até já tinham, estavam fazendo o processo 
pra se transformar em S.A, né. E aí essa consultoria veio e, na verdade, deu esta 
primeira forma à Videira, essa primeira estrutura. Como é que ficariam as diretorias, 
né. Criou os departamentos, definiu as funções, fez as descrições dos cargos, 
funções todas, né. E deu, assim, uma forma ao processo de treinamento [...]. 
(TEMPRANILLO). 

 

 As organizações buscam o reconhecimento externo para o seu desempenho. Dessa 

forma, criam mitos que se materializam na forma de concursos, premiações, competições, etc. 

O reconhecimento externo do desempenho da organização é uma tentativa de assegurar sua 

legitimidade e importância junto ao ambiente no qual está inserida (MEYER; ROWAN, 

1977). Na área de administração no Brasil, observa-se que vários grupos editorias oferecem 

modalidades com o objetivo de destacar a atuação de várias empresas nos mais diferentes 

quesitos analisados. No caso da empresa estudada, o reconhecimento da comunidade externa 

a suas políticas e práticas de gestão de pessoas também ocorre por meio do concurso 

“Melhores em Gestão de Pessoas”, da revista Carreira, do grupo editorial Valor Econômico. 

  

4.4 ISOMORFISMO 

 A segir serão apresentados os três tipos de isomorfismos apresentados na 

fundamentação teórica com os respectivos eventos encontrados na empresa estudada que 

relatam a sua evidência: isomorfismo coercitivo, isomorfismo normativo e isomorfismo 

mimético. 
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4.4.1 Isomorfismo coercitivo 

 Segundo o depoimento de um dos filhos dos fundadores, a empresa observa 

atentamente o limite de cem funcionários no quadro, uma vez que, excedendo este limite, 

sofreria prejuízos oriundos da aplicação da legislação, evidenciando as consequências do 

isomorfismo coercetivo: 

[...] Inclusive tem um momento que a Videira chegou a ter 95 ou 96 funcionários. E 
se tivesse 100 ela teria as obrigações a mais. Então, a gente segurou ali pelos 95, 98, 
99, nunca chegando a 100, porque a partir de 100 a legislação exigia uma série de 
coisas, né. E aquilo nós achávamos que era assim, penalizava nossos custos, né. 
Então, a gente ficou um tempo aqui, né. [...] (BONARDA). 
  

 Outro tipo de pressão ambiental de ordem coercitiva percebida na pesquisa é a 

relação da empresa com os sindicatos. Um episódio em que se observa a relação com os 

sindicatos, na década 1980, foi quando se desativaram os CCQs e se promoveu o G-10: “Tava 

meio que confusa a situação, era um período assim que só queriam, só reinvidicavam salário, 

tinha virado meio uma bagunça, sabe? Introduziram, acho que tinha meio o sindicato pelo 

meio, né?”. (TREMPRANILLO). Outro depoimento também denuncia essa pressão 

coercetiva: 

A abertura, com o advento da democracia, ali os sindicatos começaram a se 
proliferar e começar a ficar mais forte, entendeu? Aí eles não sabiam onde eles 
estavam, o que eles queriam e o espaço que eles precisavam. Então era um nojo lidar 
com esta gente, era uma bagunça. Uma verdadeira confusão, entendeu? Então, pra 
eles tudo era errado, nada era certo, todo o patrão era enganador, isso e aquilo. Hoje 
totalmente mudado, eles viram que precisam da empresa e as ideias deles também 
não funcionam. Não adianta querer proteger aquele que não quer buscar o seu 
espaço, entendeu? Que o sindicato não fazia nada mais do que isso: proteger aquele 
que não quer nada com nada, aquele que tava ali pra tumultua. (TANNAT). 
 
Hoje os sindicatos, os conceitos hoje de trabalho, essas coisas, são muito diferentes. 
Antigamente, você convocava o pessoal pra vir trabalhar de noite e pessoal vinha. 
Você pagava um adicional, mas não era aquela história de hora-extra específica e 
coisa tal, pá, pá, pá, pá. Porque a legislação existia mas era uma legislação que 
poucos cumpriam, né. As pessoas vinham porque sentiam que tinha necessidade de 
vim. Então, acho que gestão de pessoas na Videira sempre existiu, sempre existiu. 
(BONARDA). 
 

 Acredita-se que é possível aceitar que o isomorfismo coercitivo resulta de pressões 

exercidas pelos sindicatos, com base, especialmente, na compreensão de DiMaggio e Powell 

(1985, p.77): “O isomorfismo coercitivo resulta tanto de pressões formais, quanto de pressões 

informais exercidas sobre as organizações por outras organizações das quais elas dependem, e 

pelas expectativas culturais da sociedade em que atuam”.  
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 DiMagio e Powell (1985, p.77) também fazem uma afirmação que se registra em 

uma das entrevistas: “[...] e certas organizações contratam funcionários a partir de critérios de 

ação afirmativa para se defenderem de alegações de discriminação”. Ao observar o trecho a 

seguir, percebe-se a evidência desta constatação na empresa estudada:  

Toda e qualquer atitude que o governo toma tu tem que tomar uma decisão de 
adequação, até de salva-guarda às vezes. Tem certas coisas que você não gostaria de 
fazer e tem que fazer. Tem outras que você vê que a legislação é correta. Vamos 
pegar um exemplo aí: hoje você tem que pegar 5% de deficientes físicos. Se esta lei 
não existiss, e quem que ia pegar os deficientes? Então, eu acho que, inicialmente, a 
gente não tem essa vontade espontânea disso, né, mas a lei obriga. Depois que você 
vê, a lei tem um fundo social, e a empresa pode se adequar. Tanto é que nós temos 
5% de deficientes físicos na empresa e esses deficientes são supercompetentes, ou 
seja, cada um, na sua atividade, faz aquilo que ele realmente precisa fazer, ou seja, 
às vezes melhor dos que não são deficientes. (BONARDA). 
 
  
 

 Logo após ser instituída a APR, foi realizada uma mudança profunda na forma de 

comercialização no ponto de venda (PDV), a qual consistiu na modificação no processo de 

comercialização, sendo introduzido o conceito de autosserviço. (SITE DA EMPRESA). Na 

forma antiga, o cliente não podia escolher o produto e dirigir-se ao caixa para efetuar o 

pagamento: “Porque o processo era muito burocrático, [...] o cliente tinha que esperar o 

vendedor pra tirar o controle [...] passava no caixa, pro caixa digitar esse controle todo, depois 

saía uma nota fiscal disso”. (TOURIGA)  

E o sistema, do jeito que estava, nós iríamos trancar. Nós não iríamos conseguir 
mais ter volume de vendas, né, porque o processo era muito burocrático: o vendedor 
tinha que, o cliente tinha que esperar o vendedor pra tirar o controle, que não era 
nota ainda, passava no caixa, pro caixa digitar esse controle todo. depois saía uma 
nota fiscal disso, mesmo que o cliente tivesse condições de saber o que queria e 
encontrar o produto, ele não tinha condições de passar no caixa direto. Ele precisava 
que alguém atendesse. (TOURIGA). 
 
Na verdade o volume de informação e papel era tão grande, tão grande de papel de 
informações, de burocracia, que a gente transferiu isso para a máquina. Então, nós 
começamos, montando uma máquina piloto - a gente quer expandir - senão nós 
teríamos que ter muito mais gente na administração só mexendo papel, organizando 
papel, guardando papel e o atendimento ao cliente era muito burocrático. Começou a 
vender muito produto. E era muito demorado atender o cliente. Então, nós 
começamos a montar o sistema. (SANGIOVESE)  
 

 

 Embora os dois depoimentos anteriores defendam a importância da mudança, 

observa-se que existe uma diferença do ponto de vista da mudança. O Touriga, por estar 

vivendo, naquele momento, a mudança dentro da loja, justifica a sua importância pela 

necessidade de aumentar o volume da venda, principalmente nos produtos de baixo valor, nos 
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quais a concorrência era menor. Aqui é importante lembrar que foi justamente em meados da 

década de 1990 que a moeda brasileira, após a utilização da Unidade Referencial de Valor 

(URV), encontrou a sua estabilidade. Nesse sentido, a necessidade de aumento de volume de 

vendas é também uma oportunidade de ganho para a empresa, uma vez que nos valores 

menores em razão da conversão estava a possibilidade de menores comparações do cliente 

nos preços da concorrência. 

 

Eu passei todas essas dificuldades na loja, foi um período bastante conturbado até 
pros clientes, né, Se acharem dentro da empresa. Como os produtos mudavam de 
preço todo o dia, a gente adotou na época umas plaquinhas com classificação de 
preços. Pra não fazer alteração do produto todo dia, a gente colocava o nível do 
produto ser: era um ou dois e ia lá e procurava, produto dois vale tanto, produto três 
vale tanto. Então, era muito complicado isso, porque a gente não conseguia fazer 
uma promoção, porque um dia era um preço e, no outro era outro preço. Toda hora 
remarcando e trocando cartaz de preço dentro da loja. Então, foi um período 
bastante difícil. Pro cliente também devia ser difícil, pois pro cliente marcar preço 
nas lojas ele também deveria ter dificuldade né, podê fazer comparação, porque todo 
dia tava mudando o preço, né. E pra empresa era muito difícil também, porque a 
empresa não conseguia ter um parâmetro pra saber se estava bem ou se estava mal, 
porque os números mudavam todos os dias. Não havia uma sequência de números 
que pudesse haver crescimento, acréscimo, ver se realmente tu tava numa linha 
ascendente. Porque algumas coisas já eram impactadas pelo modelo do sistema, e 
não pelo teu desempenho, que era vender mais, mas nem sempre vender mais 
significava que você estava crescendo. (TOURIGA). 

 

 

 

Isomorfismo Coercetivo DiMaggio e Powell (1985) 

Limitação de cem funcionários “Então a gente segurou ali pelos 95, 98, 99, nunca 
chegando a 100, porque a partir de 100 a legislação 
exigia uma série de coisas, né? (BONARDA). 

Pressão do movimento sindical “A abertura, com o advento da democracia, ali os 
sindicatos começaram a se proliferar e ficar mais forte, 
entendeu?”. (TANNAT). 

Automação do ponto de venda (PDV) “Porque o processo era muito burocrático, [...] o 
cliente tinha que esperar o vendedor [...]”. 
(TOURIGA). 

Fonte: dados da pesquisa (2009). 

Quadro 06 – Isomorfismo coercitivo 
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 Acredita-se que as várias mudanças ocorridas na empresa, como a implicação no 

corte de pessoal, tenham sido motivadas por um ajustamento econômico da empresa às 

circunstâncias externas, fosse por questão de sobrevivência, fosse por necessidade de torná-la 

mais rentável e, por consequência, mais atraente para os acionistas. De acordo com Machado-

da-Silva et al. (2001), a sociedade brasileira está constantemente por ser atingida por pressões 

coercitivas do ambiente. Assim, tais, mudanças também são classificadas como busca pelo 

isomorfismo coercitivo. Nesse sentido, DiMaggio e Powell (1985, p.77) afirmam que “o 

isomorfismo coercitivo, no entanto, pode ser mais sutil e menos explícito”.  

  

4.4.2 Isomorfismo normativo 

 Um episódio de isomorfismo normativo foi evidenciado na pesquisa quando o vice-

presidente da empresa tomou a iniciativa de reunir empresários para melhorar suas condições 

de profissionalização. Isso está diretamente relacionado ao argumento de DiMaggio e Powell 

(1985, p.79) de que a “profissionalização é uma conquista coletiva dos membros de referida 

profissão para garantir melhores condições de produção e legitimação autônoma de sua 

profissão”. O trecho abaixo ilustra esta passagem e se relaciona com outro tipo de 

isomorfismo:   

 

E daí ele criou o Clube dos Executivos. Aí, no tempo que eu era funcionária dele, foi 
criado o Clube dos Executivos. Eu fui a primeira secretária também do clube dos 
executivos, pra reunir as pessoas, pra discutir realmente os problemas de negócio, 
sabe? Porque a associação comercial não movimentava nada, né. Daí o Clube dos 
Executivos se reunia a cada quinze dias e tinha uma reunião-almoço, tinha uma 
pessoa que palestrava, eram colocados os problemas, buscavam alternativas em 
conjunto. Tinham duzentas, quase trezentas pessoas que faziam parte do Clube dos 
Executivos, empresários da cidade, se tornou maior que a Associação Comercial. 
Foi tentada uma primeira unificação do Clube dos Executivos com a Associação 
Comercial e não deu certo. Nós perdemos, depois passado algum tempo, 
conseguiram fazer a fusão. E aí surgiu a Cicasp que era a Câmara de Indústria e 
Comércio Agropecuária e Serviços de Nova Vêneto e depois a Acisa que tá até hoje 
a Acisa substitui definitivamente a Cicasp e a Associação Comercial. Mas isso 
brotou lá do Clube dos Executivos que foi criado pelo seu Bonarda em Nova 
Vêneto, tá? E aí quando essa parte tava resolvida, o Bonarda começou a atuar no 
SINCOMÉRCIO. (TEMPRANILLO). 

 

 Percebe-se que o episódio em que o vice-presidente organizou empresários locais 

para discutir sua condição e otimizar sua profissionalização, conforme apresentado, é 
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caracterizado como isomorfismo normativo. No entanto, essa participação acabou gerando 

uma reação na categoria funcional, a qual resultou numa pressão originária de um 

isomorfismo coercitivo. Esse aspeto está em consonância com Mizruchi e Fein (1999), os 

quais afirmam que  no uso da tese de DiMaggio e Powell (1985) nem sempre é fácil fazer a 

distinção empiricamente entre elas.  

 Um elemento decisivo para o início das práticas formais de gestão de pessoas foi a 

participação nas convenções lojistas no final da década 1960. Nesse sentido, DiMaggio e 

Powell (1985, p. 80) destacam: “As associações profissionais e de investigação constituem 

outro veículo para definição e promulgação de regras normativas sobre comportamento 

organizacional e profissional”. Essas convenções lojistas difundiam os elementos essenciais 

para realizar boas vendas, entre os quais um era o fator humano:  

Uma coisa que me motivou a desenvolver a área de erre, de de pessoal, foi as 
convenções lojistas que eu participei. Nas convenções lojistas que eu fui se falava 
muito em recursos humanos, se falava muito em pessoal, se falava muito em 
pessoas, se falava muito em vendedores, se falava muito em técnicas de vendas. 
Então eu achei que era muito importante criar isso. [...] Em 68, 69 foi a primeira 
convenção que eu fui. Então, lá então é que começou a sedimentar. Tanto é que lá eu 
trouxe o modelo de pagar comissão aos vendedores, que antes não tinha comissão. A 
Videira não tinha comissão. O vendedor ganhava fixo. E de lá eu trouxe a idéia de 
pagar comissão. Foi uma revolução de pagar comissão.  (BONARDA). 
 

  

 Para DiMaggio e Powell (1985, p.80), “no entanto, quando em certo campo as 

organizações são similares e a socialização profissional acontece em reuniões de associações 

de comércio, em programas educacionais, em situações organizadas por consultorias [....] atua 

como uma força isomórfica”. Nesse sentido, constata-se nos resultados desta pesquisa que o 

isomorfismo normativo foi aquele que teve o maior impacto nas políticas e práticas de gestão 

de pessoas. A principal influência é observada pela existência de uma consultoria de Porto 

Alegre na história da empresa, no período em que estava começando a expandir suas 

primeiras filiais. Com a necessidade de expansão também surgiu a necessidade reorganização: 

“E foi contratado um consultor de Porto Alegre, Sr. Fulano”. (TANNAT).  Este evento foi 

apresentado com detalhes no tópico 4.1.8, que demonstrou o início formal das práticas de 

gestão de pessoas. 

Nesse tempo, logo depois desse tempo o Bonarda contratou uma consultoria, uma 
consultoria de Porto Alegre. Essa consultoria veio justamente pra pensar um pouco a 
estrutura, porque eles não tinham assim uma estrutura muito definida ainda. O 
Bonarda estava assumindo a vice-presidência, começou como diretor executivo, eu 
era a secretária dele. Era o diretor executivo e depois passou a vice-presidente, né. 
Bem nesse período eu entrei. E ele contratou esta consultoria porque a coisa não 
estava assim, precisa ser organizada, eles queriam crescer, expandir. Tinham 
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decidido que iam expandir. Eles queriam crescer, expandir e dar forma pra isso, né? 
Queriam se transformar em sociedade anônima também, acho que até já tinham, 
estavam fazendo o processo pra se transformar em S.A, né. E aí essa consultoria 
veio e, na verdade, deu esta primeira forma à Videira, essa primeira estrutura. Como 
é que ficariam as diretorias, né. Criou os departamentos, definiu as funções, fez as 
descrições dos cargos, funções todas, né. (TEMPRANILLO) 
 
Aí, essa consultoria fez o trabalho; depois, organizou a diretoria. Trabalharam muito 
os aspectos das relações das pessoas, todo um programa de desenvolvimento 
interpessoal. Primeiro, com a Fella Moscovicci; depois continuou com uma equipe 
de Porto Alegre, que trabalhava dentro da linha da Fella, ia e fazia os trabalhos. 
Nossa, tinha muito treinamento, curso assim sabe? Cursos de formação, não só curso 
técnico, curso de formação. E já estava estruturada a equipe de treinamento pras 
lojas. Treinamento técnico. Tinha um instrutor volante, que trabalhava nas lojas e os 
instrutores que davam treinamento na matriz para a administração. Os vendedores 
vinham treinar em Nova Vêneto, tinha convenção de vendedores, eles tinham, 
sempre tiveram um trabalho muito forte em treinamento. Daí o Bonarda resolveu 
começar a trazer os gestores, os gerentes, uma vez por ano, junto com as esposas pra 
fazer a convenção. (TEMPRANILLO) 
 

 Além da consultoria de Porto Alegre, uma consultoria dos Estados Unidos também 

realizou trabalhos para a empresa, este mais no sentido de avaliar a estrutura estabelecida e 

efetuar uma crítica dentro dos moldes americanos de gestão. Tal consultoria se deu por um 

grupo de executivos aposentados que realizam trabalhos como consultores: 

 

Acho que foram três americanos que passaram pelo RH, entendeu? Era aquele 
pessoal dos Estados Unidos que se aposentava e colocava consultoria em RH e 
vieram pra cá fazer um trabalho, e todos eles ficaram em torno de um ano mais ou 
menos, entendeu? Pra gente pegar as experiências de lá também. O pessoal vinha, já 
era estruturado, e seguia a nossa linha de trabalho e, depois, faziam um relatório e 
depois diziam que, e os três - eu lembro - que falaram muito bem da estrutura, na 
maneira que a Videira desenvolvia o trabalho e atendia as pessoas. Os nomes deles 
eu não me lembro porque eram americanos. Sei que um era Mister Kaufman. 
(TANNAT). 

   

 Segundo DiMaggio e Powell (1985, p. 80): “As universidades e as instituições de 

treinamento profissional constituem importantes centros de desenvolvimento de normas 

organizacionais entre os gerentes profissionais e seus funcionários”. Nesse sentido, a direção 

da empresa da estuda apresenta episódio no qual recorre ao conhecimento de universidades 

dentro do isomorfismo normativo:  
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Já tinha feito, no, na Isead, já tinha feito. Fiz um curso lá no Insead em 79. O Insead 
é França, Fontaneblu. Então, eu tinha feito um curso lá em 79. Minha ida prá lá tinha 
sido posterior, ali por 81, 82. [...] Gestãoooooooooo, como é que é? Gestãooooooo, 
alta gestão. Gestão global. Trabalhavam muito com os estilos de gestão de tudo né?! 
Mas mais assim era em termos coorporativos, era assim mais para presidentes e 
vice-presidentes, mais assim da área estratégica. De qualquer jeito, você entra em 
tudo que é detalhe né. Teve um professor lá que deu recursos humanos que era 
muito bom, muito bom, não me lembro o nome dele, mas a área de recursos 
humanos foi bem enfocada. Eles focavam muito recursos humanos, muito caixa, 
muito gestão de caixa, internacional, relações internacionais. É uma escola superior 
de administração. Hoje é uma das principais do mundo, né. [...] Depois eu fui de 
novo, na década de 90 e poucos eu fui de novo. E agora foi a Prosseco. Na primeira 
vez que eu fui era junto com a revista Visão. A revista Visão tinha um modelo, de 
tanto é que eu fui, na Fantaineblau, na, no INSEAD e fui depois também na UCLA, 
em lá na Califórnia, na universidade da Califórnia também. No ano seguinte foi 
também pra universidade da Califórnia também fazer lá um curso de vinte dias. E 
depois a revista Visão quebrou, né. E agora quem está fazendo é a Fundação Dom 
Cabral. Esta última que eu fui lá para Fantaneblue foi através da Fundação Dom 
Cabral. Nesta vez a Prosseco também foi através da Fundação Dom Cabral. 
(BONARDA). 

 

 

 A Constituição Federal de 1988 regulamentou a participação nos lucros e resultados 

das empresas. Entende-se que este fator, juntamente com a lei 10.101, influenciou o 

isomorfismo normativo no que se refere à adoção desta prática. Como esta está relacionada à 

remuneração das pessoas, considera-se que também se pode classificar a APR como fruto do 

isomorfismo coercitivo. Segundo DiMagio e Powell (1985, p. 77), “em algumas 

circunstâncias a mudança organizacional é uma resposta direta a ordens governamentais”. 

 

 

Daí a empresa entendeu que como já existia aquelas ideias de que desde a 
Constituição de 88 que, que seria importante que as empresas repassassem uma 
parte do lucro, que já tava previsto lá na constituição, que as empresas repassassem 
uma parte do lucro para os colaboradores, aí fizeram. A diretoria teve esta visão de 
implantar aqui a administração por resultados. A pessoa que der resultado vai 
ganhar, a pessoa que deu mais resultado vai ganhar mais daquela que deu menos 
resultado. Aí começou o que nós chamávamos de APR, administração por 
resultados. Primeiro era avaliado a produtividade de cada um e ganhava um 
percentual “X” a mais no salário em função de que foi mais produtivo que o outro, 
daí. E aí foi ampliando cada vez mais. Entrou a lei, veio a lei que possibilita a 
participação nos lucros sem encargos. A empresa se adequou a lei 10.101, se 
adequou a lei, entendeu? E aplica a participação nos lucros conforme a lei 10.101 
daí.  (TANNAT). 
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Isomorfismo Normativo DiMaggio e Powell (1985) 

Criação do clube dos executivos “[...] E daí ele criou o Clube dos Executivos [...]”. 
(TEMPRANILLO) – indica aqui o objetivo da criação 
do clube que seja identificado como isomorfismo 
normativo. 

Participação nas convenções lojistas “Uma coisa que me motivou a desenvolver a área de 
erre, de pessoal, foi as convenções lojistas que eu 
participei”. (BONARDA) 

Contratação de consultoria de Porto Alegre “[...] o Bonarda contratou uma consultoria de Porto 
Alegre [...]”. (TEMPRANILLO) – idem ao primeiro 

Consultoria dos Estados Unidos “[...] Era aquele pessoal dos Estados Unidos que se 
aponsentava e colocava consultoria em RH e vieram  
fazer um trabalho [...]”. (TANNAT) - idem 

Constituição de 88 e a lei 10.101 “[...] já existia aquelas leis, desde a Constituição de 88, 
que seria importante que as empresas repassassem 
parte do lucro para os colaboradores [...]. A empresa se 
adaptou à lei 10.101 [...].” (TANNAT). 

Cursos de aperfeiçamento de gerenciamento comercial 
na Universidade da Califórnia e no INSEAD, em 
Fontainebleau, na França 

“Teve um professor lá que deu recursos humanos que 
era muito bom, muito bom, não me lembro o nome 
dele, mas a área de recursos humanos foi bem 
enfocada”. (BONARDA). - idem 

Fonte: Dados da pesquisa (2009). 

Quadro 07 – Isomorfismo normativo 

 

 Constata-se que o isomorfismo normativo foi a forma de incorporação cognitiva 

mais significativa para a construção das políticas e práticas de gestão de pessoas. A partir da 

contratação de consultorias e participação em convenções e cursos de aperfeiçoamento no 

exterior, a empresa foi conciliando o aprendizado institucionalizado internamente com 

padrões normativos disseminados no gerenciamento comercial.  

 

4.4.3 Isomorfismo mimético 

 Uma das primeiras evidências do isomorfismo mimético encontra-se no relato feito 

sobre um dos fundadores pelo sobrinho, o qual entrou na empresa no final da década de 1960. 

Havia-lhe sido perguntado se, naquela época, a empresa se baseava em algum modelo de 

gestão de pessoas. DiMaggio e Powell (1985, p.78) afirmam: “A organização imitada pode 
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não estar consciente de estar sendo imitada. Ela simplesmente serve como fonte conveniente 

de práticas que a organização que a copia pode utilizar”. Nesse sentido, um depoimento 

demonstra indícios de que o fundador adotava um comportamento propício ao isomorfismo 

mimético: 

  

Na época, o seu Trebiano é que era o mentor, e ele usava muito as orientações, que 
eu não sei da onde vinha. Ele ia muito a Porto Alegre, ele ia viajava seguido a Porto 
Alegre e falava com muita gente. Sempre que vinha o pessoal da região, sempre 
vinha conversar com ele, porque estes atacadista, o outro tinha uma ... Então, ele 
falava com muita gente, e o seu Trebiano era uma pessoa muita atenta, muito. Não 
era estudiosa, não via ele lendo. Era uma pessoa que captava muita coisa, a gente 
sempre notava que ele dizia e falava com as pessoas, a aquele cara falava assim, ele 
aprendia muito, e parece que ele era muito seletivo, ele selecionava bem as coisas 
importantes para usar [...]. (SANGIOVESE). 

 

 Bem mais tarde, quando a empresa estava em processo para a comercialização de 

artigos de moda e bazar, várias visitas foram realizadas à Europa com o objetivo de encontrar 

modelos que pudessem ser observados e tidos como exemplo. Em especial, duas empresas são 

explicitamente citadas como modelo num dos depoimentos:  

Mas eu tive um contato muito forte com uma empresa lá chamada Rinachente, na 
Itália. Essa empresa era a maior rede de varejo da Itália. Eles tinham seis, sete 
modelos de lojas. Inclusive, tinham um modelo que era parecido com a Videira, 
tinham 300 e poucas lojas. Então, era uma rede muito grande lá. Eles falavam em 
cinco bilhões de Euros, de, de faturamento. Então, esta empresa me deu carta 
branca. Eu entrava e eu saía lá como eu queria, ou seja, tudo o que eu pedia pra eles, 
eles me davam de graça, só por causa do sobrenome Videira. Hahahaha. Tem que 
aproveitar, né. (BONARDA).  
 
E a gente viu que tinha um espaço para ter uma moda masculina melhor, numa loja 
especializada, numa loja específica. Então, foi por isso que nós fizemos. O que eu 
trouxe da Itália, principalmente foi a linha da Mais Baixo. A Mais Baixo, sim, lá na 
Itália tinha um modelo de loja chamada Oviessi, que praticamente foi o embrião da 
Mais Baixo. Só que lá na Itália essa Oviessi mudou bastante. No Brasil a Mais 
Baixo também mudou bastante, dentro das características do mercado europeu, e nós 
aqui em termos de características do mercado gaúcho. (BONARDA). 
 
 
 

 Outro depoimento comprova a prática do isomorfismo mimético. O filho parece 

estar imitando o comportamento de quando o pai era o presidente, porém de forma mais 

formalizada, ou seja, enquanto o seu pai conversava com pessoas, entre as quais fornecedores, 

trocando ideias que poderiam ser aplicadas na empresa, o filho, mais tarde, íria em busca de 

modelos de lojas de moda justamente no ponto de onde partira a família há mais de um 

século. 
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[...] Mas isso ele se assessorou pra fazer. Ele ele foi pra Europa, ele foi buscar, ele 
foi estudar, sabe, ele foi atrás para ver como é que seria realmente para trabalhar 
com moda. Estudou tudo, inclusive leiaute de loja como que ia ser diferente. 
Mandou desenvolver os os expositores novos, cabides, tudo, tudo, tudo, mandou 
desenvolver. Tinha uma empresa aqui, que era a Fulana depois. O Bonarda fazia o 
modelo dava pra eles e eles desenvolviam, e ele testava e assim foi indo. Até que 
estruturou todo o modelo da Videira.  (TEMPRANILLO). 
 
 

 No episódio da mudança no PDV, quando a empresa mudou o seu processo de 

comercialização classifica-se dentro do isomorfismo coercitivo; também apresenta inter-

relação com o isomorfismo mimético, pois, “quando as tecnologias são insuficientemente 

compreendidas” (MARCH; OLSEN, 1976 p. 78), as empresas partem em busca de modelos. 

Neste caso, também foi possível perceber esta evidência: “Nós começamos juntos com os 

banco, nos vimos como os bancos funcionava, quem começou primeiro foi os bancos a 

automação, [...] os bancos e o varejo foi logo depois”. (SANGIOVESE). 

 
 

Isomorfismo Mimético DiMaggio e Powell (1985) 

Comportamento do fundador “[...] era uma pessoa que captava muita coisa, [...] : 
‘aquele cara falava assim’, ele aprendia muito [...]”. 
(BONARDA) – idem ao que eu coloquei no outro 
quadro. Se existia o mimetismo, como ele ocorria. 

Empresa italiana Rinachente “Inclusive tinha um modelo parecido com a Videira 
[...] . Eu entrava e eu saía lá como eu queria [..]”. 
(BONARDA)- idem 

Empresa italiana Oviessi “[...] lá na Itália tinha um modelo de loja chamada 
Oviessi, que praticamente foi o embrião da Mais Baixo 
[...]”. (BONARDA) 

Automação no ponto de venda “Nós começamos junto com os bancos, nós vimos 
como os bancos funcionava [...]”. (SANGIOVESI) 

Fonte: dados da pesquisa (2009). 

Quadro 08 – Isomorfismo mimético  

  

 Percebe-se que o isomorfismo mimético fica evidenciado na da busca dos modelos 

das empresas italianas. De acordo com March e Olsen (1976), as organizações buscam adotar 

outras organizações como modelo quando o ambiente cria uma incerteza simbólica. Acredita-

se que isomorfismo mimético teve uma influência fundamental na aquisição de novos 
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modelos cognitivos para empresa, não mais importante que o isomorfismo normativo, uma 

vez que na época em que foi buscado o modelo de gerenciamento nas empresas italianas a 

estrutura e as principais políticas e práticas de gestão de pessoas já estavam estruturadas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este capítulo está estruturado em duas partes: a primeira apresenta as considerações 

acerca das conclusões da pesquisa em função da problematização que lhe deu origem; a 

segunda, algumas propostas de futuras pesquisas com o objetivo de ampliar a discussão sobre 

o assunto e, também, esclarecer ainda mais a compreensão sobre o problema de pesquisa. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 O primeiro objetivo específico deu por conta de identificar como surgiram, foram 

criadas e implementadas as práticas e políticas de gestão de pessoas em uma empresa de 

comércio varejista no norte do estado do Rio Grande do Sul.  As políticas e práticas de gestão 

de pessoas na empresa estudada surgiram, foram criadas e implementadas por influência dos 

seguintes fatores: cultura familiar, busca constante pela profissionalização e constante 

controle e avaliação do desempenho humano com o objetivo de ajuste destas políticas e 

práticas. 

 No que se refere ao contexto da influência da cultura familiar, ao término da 

pesquisa é possível verificar que os princípios e valores vivenciados no âmbito familiar foram 

os preditores das primeiras práticas e políticas adotadas pelas organização. Assim, no início 

do empreendimento, no que se refere a políticas e práticas de gestão de pessoas, foram 

privilegiadas ações como a valorização da amizade, da proximidade, do calor humano, busca 

por confiança, lealdade e princípios fortes de trabalho. Todas essas ações, interligadas pela 

manutenção de um clima organizacional harmonioso, que primou pelo entendimento das 

pessoas, criaram condições favoráveis ao desenvolvimento humano, possibilitando uma 

comunicação simples, clara, transparente, direta e profissional. 

 Constatou-se ao longo da história do empreendimento uma busca constante pela 

profissionalização. Para tanto, os dirigentes demonstraram estar sempre atentos ao que 

estivesse disponível de novidade para a otimização dos resultados da empresa, em especial, 
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no que se refere às políticas e práticas de gestão de pessoas, ficou evidente que a adoção do 

hábito do aprendizado e avaliação constante serviu para selecionar as políticas e práticas que 

melhor se adaptaram ao modelo de empresa idealizado.  

 Observou-se que a estruturação das políticas e práticas favoreceu às pessoas a 

possiblidade de buscar a satisfação da necessidade de autorrealização (MASLOW, 1943; 

HERZBERG, 1966). Isso resultou em elevados níveis de produtividade e engajamento com a 

empresa, com resultados identificados pelos entrevistados, pelo concurso da revista Valor 

Carreira e também pelos resultados financeiros apresentados pela empresa ao longo dos anos.  

 O segundo objetivo específico foi descrever os mecanismos utilizados pela 

organização para consolidar as práticas e políticas de gestão de pessoas com o objetivo de sua 

institucionalização. Assim, os mecanismos utilizados pela organização para consolidar as 

políticas e práticas de gestão de pessoas ao ponto de vê-las institucionalizadas, ocorrerram 

nesta sequência: 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Em relação à valorização dos princípios e valores familiares, percebeu-se nos 

discursos do fundador e dos membros da segunda geração que os valores e princípios 

familiares tiTrempranillom uma influência significativa para uma primeira compreesão de 

Valorização dos princípios e valores 
familiares 

Transferência para a segunda geração 

Apropriação de modelos cognitivos 

Consolidação interna 

Normatização interna 
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como lidar com as pessoas dentro da empresa. Como esta teve um caráter eminentemente 

familiar em seu princípio, gestão de pessoas e relacionamento familiar confundiam-se e 

interligavam-se predizendo as primeiras políticas e práticas adotadas na organização. 

 Quando a segunda geração chegou à administração da empresa, o porte, a amplitude 

das atividades e, sobretudo, as pressões exercidas pelo ambiente forçaram a buscar um perfil 

cada vez mais profissional. Para isso, foi preciso lançar mão de modelos cognitivos 

disponíveis naquele dado momento. 

 O terceiro objetivo específico foi identificar os tipos de isomorfismos utilizados pela 

organização na institucionalização das práticas e políticas de gestão de pessoas. Em relação a 

este aspecto, a principal forma de apropriação de modelo cognitivo em termos de gestão de 

pessoas foi efetivado por meio do isomorfismo normativo. A participação nas convenções 

lojistas e nos cursos de aperfeiçoamento de gerenciamento comercial no exterior e a 

participação em associações profissionais marcaram o início desta prática; posteriormente, 

foram efetivados mediante o trabalho das consultorias. A consultoria de Porto Alegre 

organizou e estruturou políticas e práticas já institucionalizadas pela empresa e introduziu 

outras, as quais servriram como base para o crescimento significativo do número de lojas e, 

consequentemente, do número de funcionários. Após, a consultoria dos Estados Unidos 

apenas avaliou e validou os processos estabelecidos. 

 O isomorfismo mimético também teve um papel significativo para a apropriação dos 

modelos cognitivos das empresas italianas e adequadas aos modelos que a empresa 

implementou no Brasil. O depoimento de vários entrevistados demostrou a importância que 

estes modelos tiTrempranillom, especialmente no momento da mudança de comercialização 

de móveis e eletrodomésticos para moda e bazar. 

 Percebeu-se a presença do isomorfismo coercitivo pela influência da organização 

sindical da década de 1980 e também pelas das possibilidades concedidas através da 

legislação da participação nos lucros e resultados pelos funcionários. A partir do momento 

que a empresa percebeu a eficiência de seus processos internos em relação às práticas de 

gestão de pessoas, apresentando condições de desenvolvê-los internamente, começou a 

realizar uma normatização interna ou seja, por meio do treinamento de desenvolvimento 

ostensivo aos gerentes e funcionários, disseminou as políticas e práticas, facilitando a sua 

institucionalização e consolidação definitiva. 
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 Constatou-se que a empresa continua utilizando a aquisição de modelos cognitivos 

atualmente. Apenas foi possível localizar o isomorfismo normativo, visto que a terceira 

geração - que está assumindo gratativamente a direção da empresa – tem realizado formação 

em nível de pós-graduação e aperfeiçoamento nas instituições de ensino superior no exterior, 

que serviu como base de formação cognitiva para alta gestão da segunda geração. 

 O quarto objetivo específico foi identificar os indicadores que comprovam que as 

práticas e políticas de gestão de pessoas estão institucionalizadas tanto para os empregados 

quanto para empregadores e sociedade. A respeito disso percebe-se que a principal 

comprovação vem dos resultudos obtidos por seis anos seguidos no concurso das melhores 

empresas em gestão de pessoas realizado pela revista Valor Carreira. Além disso, a empresa 

apresenta um alto índice de aprovação dos funcionários na liderança sênior, fator classificado 

dentro da variável credibilidade do GPTW. A empresa também apresenta um grande número 

de atividades classificadas na variável “respeito”, com destaque especial para o treinamento e 

desenvolvimento. Os números de aprovação dos funcionários são indicadores desta 

institucionalização. No que se refere à compravação por parte dos empregadores, a 

similaridade nos depoimentos dos entrevistados também permite essa inferência.  

 

5.2 POSSIBILIDADES DE PESQUISAS FUTURAS 

 A presente pesquisa objetivou a localização apenas da aquisição de modelos 

cognitivos: o isomorfismo. No entanto, durante o desenvolvimento das entrevistas e na análise 

dos dados percebeu-se que seria possível ampliar a observação para outros fenômenos 

organizacionais, entre os quais se podem citar o setor institucional, o mito institucional e 

cerimonial, a cultura organizacional, a empresa familiar. 

 Dentro, especificamente, do aspecto institucional, mais precisamente no que se 

refere ao isomorfismo, uma questão pode ser levantada: Os isormorfismos estão totalmente 

isolados? Qual é o limite de sua interdependência? 

 No que se refere, especificamente, ao caso da empresa estudada, algumas dúvidas 

também surgiram no decorrer do trabalho: a) Por que a adoção de consultorias ficou mais 

evidente no depoimento do nível tático do que no depoimento do primeiro nível 

organizacional? b) O nível estratégico percebeu esta influência com a mesma intensidade que 
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o nível tático? c) A preponderância do modelo de isomorfismo normativo também ocorre em 

empresas similares ao caso estudado?  
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista 

 
1. O que a empresa, na visão dos fundadores, entende como gestão ou gerenciamento de 

pessoas? Para a empresa existe alguma diferença entre o que vem a ser “pessoas” ou 
“recursos humanos”? 

2. De onde vem a filosofia de gestão de recursos humanos da empresa?  
3. A família quando ainda estava na Itália também trabalhava com o comércio. Qual era 

a relação (formal, informal) entre a família e as pessoas que foram contratadas para 
trabalhar? Existiam regras que regulamentavam estas relações? Seria possível, agora, 
listar alguns princípios e valores que eventualmente nortearam as práticas de gestão de 
pessoas naquela época? 

4.  “Para o Sr. Gewvrztraminer a família sempre foi o mais importante e era 
responsabilidade de todos. Por isso, na medida em que seus filhos cresciam e não 
havendo possibilidade de todos permanecerem na mesma terra (pois esta não era 
suficiente para todos), o Sr. Gewvrztraminer estabeleceu uma regra para poder 
ajudar a todos os filhos no início de sua caminhada: cada um que estivesse pronto 
para partir e iniciar seu próprio caminho, levava consigo um irmão mais novo, para 
iniciarem juntos um novo negócio. A cada um, o Sr. Gewvrztraminer emprestava uma 
certa quantia de dinheiro que , mais tarde, deveria ser-lhe devolvida, para que ele 
pudesse ajudar a todos de igual maneira”. Você acredita que este procedimento possa 
ter influenciado a forma de gerenciamento da empresa aqui no Brasil? Como?  

5. Logo no início da empresa, na sociedade dos quatro irmãos, já havia funcionários 
contratados? Naquela época qual era o critério para ingressar na empresa? 

6. Em 1952, a empresa passou por um processo de expansão dos negócios com a 
incorporação de processos de importação e exportação: “Exportavam cereais e lã de 
ovelha e importavam armarinhos, arame farpado, soda cáustica, armas e munição. 
Torna-se também, uma forte fornecedora de grãos para os grandes centros do Brasil, 
principalmente São Paulo e Rio de Janeiro para onde levavam feijão branco e preto 
produzido na região e os vendia com um marketing diferenciado: " feijão do saco 
para a panela", pois o feijão era catado a mão e limpo antes de ser vendido. O 
consumidor somente teria o trabalho de tirar o feijão do saco e colocar na panela.” 
Como eram feitos os processos de seleção, contratação, ascensão na carreira? Os que 
já trabalhavam na empresa foram privilegiados, treinados? Foram contratadas mais 
pessoas? O treinamento, como foi feito? Por quem? Em quanto tempo? 

7. Em que época, aproximadamente, surgiu uma área formal de gestão de Recursos 
Humanos? Qual era a denominação? Seguiu algum modelo? Quem gerenciava? 
Existia algum parâmetro para organização da gestão de recursos humanos? 

8.  “Em constante expansão na década de 60, foi adquirido o prédio e as mercadorias da 
empresa MAX AVILA, na Av. Presidente Vargas nº 20, onde 1965, foi inaugurado um 
moderno prédio no qual ainda hoje se localiza uma Loja Videira e uma Completo.” 
Esta mudança de estabelecimento implicou no aumento do quadro de pessoal? 
Surgiram novas funções? Como esta expansão foi gerenciada pela empresa: 
contratação de pessoas; treinamento; promoção? Foi aqui se surgiu a primeira 
formalização de um departamento de pessoal? Seguia-se algum modelo? Havia 
alguma influência externa? “Quando o Brasil conseguiu a estabilidade da inflação, no 
final da década de 60, a Videira experimentou um crescimento acentuado, 
trabalhando com eletrodomésticos, fogões,  geladeiras, aparelhos de TV, máquinas de 
costuras, etc., vendendo no crediário em até 36 pagamentos e sendo a primeira loja 
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da região a ter sistema automatizado de venda, algo inédito para a época. Houve uma 
época em que em apenas um pedido ao fornecedor foram adquiridos 1.000 fogões, tão 
grande era a demanda.” Com esta ampliação na variedade e quantidade de produtos 
houve alterações no quadro de pessoal? Foi necessário investir em treinamento e 
desenvolvimento? Já havia um setor de formalizado de departamento de pessoal ou de 
treinamento? Seguia-se algum modelo? De onde surgiam as referências para a gestão 
de recursos humanos? A forma de remuneração sofreu alguma mudança em função 
desta ampliação?  

9. “Na mesma proporção em que o comércio do varejo crescia, decaia o comércio por 
atacado, de tal forma que, no final da década de 70, a Videira que se conhecia nada 
mais tinha a ver com a que iniciara 20 anos antes, em termos de foco de negócio”. 
Quais as principais mudanças ocorridas no gerenciamento dos recursos humanos? 
Aumento ou diminuição de número de funcionários? Renovação de todo o contingente 
de empregados? Contratações, demissões? Quais diretrizes que norteavam as regras 
relativas ao gerenciamento dos recursos humanos? Aproximadamente quantos 
funcionários havia nesta época? Funcionários antigos permaneciam na empresa? 
Havia renovação? Como era feito para liderar o pessoal e direcionar para a mudança?  

10. “A Videira dos anos 70, já com a segunda geração participando da administração, 
era uma empresa varejista, comercializando móveis, eletrodomésticos, bazar, 
ferragem e material de construção, com um sistema de comercialização de segunda 
vanguarda. Colocava a mercadoria ao alcance da mão do cliente, eliminando as 
prateleiras, as gavetas e tudo o que separasse o consumidor do produto. Em 1971, foi 
feita a opção pela expansão com abertura de filiais, a primeira sendo em Erechim, 
logo depois Carazinho, Marau, Cruz Alta e assim por diante.” Como a empresa 
procedeu com a entrada dos descendentes na empresa? Existiam regras ou diretrizes 
que nortearam a entrada dos descendentes na empresa? Como eram realizadas as 
promoções? Os modelos de gestão de recursos humanos receberam algum tipo de 
influência externa? Qual? Como foi ocorrendo a capacitação das pessoas que 
assumiriam as novas filiais?  

11. “Quando a família completou em 1979 seu centenário no Brasil, inaugurou o prédio 
do Centro Administrativo, um complexo moderno, com 2.800m² de área construída, 
junto à área de distribuição central, abrigando a administração da empresa que 
estava dispersa em vários locais, num terreno de 85.000 m².” A empresa já contava 
com um departamento formalizado de departamento de pessoal e treinamento e 
desenvolvimento? Seguiu-se algum modelo? Alguém na empresa realizou alguma 
formação na específica para estruturar a área de gestão de recursos humanos? Houve 
mudança na estrutura de gestão de pessoas neste momento ou somente a transferência 
do antigo prédio para o novo?  

12. “No mesmo ano, buscou o primeiro aporte de capital, passando à Sociedade 
Anônima, com ações comercializadas na Bolsa de Valores. A razão social passa a ser 
Comercial Videira S/A.” A mudança na razão social implicou em mudança nas 
políticas de gestão de recursos humanos? Quais tipos de mudanças?  

13. “Os anos 80 iniciaram árduos para o comércio, principalmente para o mercado de 
eletrodomésticos. A concorrência era acirrada e predadora. A empresa tinha duas 
opções: entrar na guerra da concorrência e correr os risco deste processo ou mudar: 
Optou por mudar. Embora sem ter conhecimentos para trabalhar com moda, a 
direção foi buscar o conhecimento necessário para se redimencionar, transformando-
se em loja de moda e bazar. Foi um período difícil, de trabalho duro e incansável, 
muitas viagens à Europa foram feitas, principalmente para a Itália, buscando 
aprender como trabalhar com moda, o que era para a empresa, uma novidade. Mas o 
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sucesso coroou este esforço.” Novamente a empresa passa por mudanças. Neste 
momento foi necessário adotar ou modificar políticas de gestão de recursos humanos? 
Quais foram as principais implicações para área nesta fase da empresa? Buscou-se 
algum modelo externo ou formação específica de gestão de recursos humanos? Houve 
alguma influência governamental ou legal na área de gestão de recursos humanos? 

14. “Em 1981 a razão social mudou para Videira S/A. Começou a abertura da empresa 
em redes diferentes. Primeiramente a Videira inicia o processo de modernização 
separando o material de construção do restante da loja, ficando o nome Videira para 
a linha de moda e bazar.            
Em 1984, foi criada a rede Completo para materiais de construção, pois não ficaria 
adequado comercializar moda e mateiral de construção numa mesma loja, tampouco 
com o mesmo nome. As lojas Completo, hoje com nova marca, Completo Casa & 
Conforto, trabalha com reforma, manutenção da casa, lazer e conforto para o lar. A 
rede Mais Baixo foi criada em 1985, e se destaca por ser uma loja de descontos, 
apresentando linha popular de moda e bazar. Desde agosto de 1999, passou a se 
especializar em moda e a vender a prazo, pois até então só comercializava seus 
produtos à vista.      
Em fevereiro de 1989, surgiu a rede Bello Moço, oferecendo produtos de moda 
masculina com marca própria e padrões internacionais. Seus produtos são fabricados 
nacionalmente ou importados.” Com o surgimento das redes a forma de gestão de 
recursos humanos também foi diferenciada? Foram buscados alguns modelos externos 
para a gestão de recursos humanos das redes? Quais? Percebeu-se a influência de 
algum fator governamental ou legal na forma de gestão de recursos humanos? Foi 
necessária formação específica na área de gestão de recursos humanos? 

15. Em 1989, foi criada a GRÃO FORTE S/A, em sociedade com a BONS MÓVEISI, e foi 
adquirida grande área de terras na Bahia, onde hoje são plantados soja e milho e 
estão sendo dados os primeiros passos na pecuária. Em 1994, instituiu o sistema APR, 
da Administração Por Resultado, onde passou a premiar os funcionários com parcela 
do lucro da empresa. A automação das lojas teve início em 1995, com a instalação de 
terminais PDV, micros, leitoras de código de barras scanners e impressoras. O que 
levou a adoção da APR? A empresa se baseou em algum modelo? A empresa sofreu 
influências legais ou aproveitou oportunidades legais para isso? Foi necessária 
formação específica para a implementação da APR? 

16. A empresa realiza anualmente a tradicional convenção onde todas as gerências da 
empresa participam. Em que momento esta idéia surgiu e por qual motivo? Quais os 
benefícios que a empresa percebe com ela? 

 


