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Resumo 
 

Esta dissertação teve como objetivo identificar as responsabilidades dos gestores de 
linha na gestão de recursos humanos (GHR) da Eletro Zema. Foi realizado estudo de 
caso, descritivo, de caráter quantitativo e qualitativo. Os dados foram coletados por 
meio da aplicação de questionário aos gerentes de loja, de pesquisa documental e de 
entrevista semiestruturada com a área de recursos humanos (RH) da empresa. 
Adotou-se o modelo da pesquisa dos múltiplos papéis do RH, proposto por Ulrich (1998). O questionário foi enviado por e-mail aos 444 gerentes de loja Eletro Zema, 
obtendo-se o retorno de 138 respostas válidas. Os dados foram analisados por meio 
de estatística descritiva. A maioria dos respondentes da amostra são homens, com 
idade entre 31 e 35 anos, casados e possuem segundo grau completo. A maioria 
ocupa o cargo de gerente entre seis e 15 anos e somente 19,6% trabalham na 
empresa há menos de cinco anos. A análise das políticas e práticas da GRH da Eletro 
Zema revelou a existência de um RH predominantemente funcionalista e operacional. 
A área de RH da empresa é estruturada em setores, focada em procedimentos e no 
cumprimento de normas legais, restringindo-se às práticas mais tradicionais e 
burocráticas de RH. Por meio de procedimentos que discriminam o passo a passo das 
atividades, os gerentes das lojas executam as práticas básicas de recrutamento e 
seleção, de treinamento, de acompanhamento do desempenho da sua equipe, 
reportando-se ao RH, localizado em Araxá. Entretanto, a percepção dos gerentes de 
loja sobre a atuação da GRH segundo os múltiplos papéis indica que o RH apresenta 
alta qualidade, com nota total de 161,9. Notas semelhantes indicam que o RH atua 
nos quatro papéis, com ligeira distinção para os papéis de interlocutor dos funcionários 
e de especialista administrativo. Os resultados relativos às responsabilidades dos 
gestores em relação aos múltiplos papéis de GRH indicam que eles se enxergam como predominantemente responsáveis pela execução dos papéis de parceiro 
estratégico e de interlocutor dos funcionários; atribuem mais responsabilidade ao RH 
no papel de especialista administrativo; e responsabilidade compartilhada com o RH 
ao papel de agente de mudança. Pode-se concluir que, apesar de os papéis terem 
sido avaliados pelos gerentes como de alta qualidade, a confrontação dos resultados 
do questionário com a realidade do RH na empresa, por meio da análise dos dados 
qualitativos, traz aspectos que diferem do que é considerado teoricamente como a 
descrição e prescrição desses papéis. Portanto, há de se entender as peculiaridades 
desse caso, uma vez que a atuação do RH, mesmo que burocrática e funcionalista, 
parece ser uma forma estratégica de atuar nessa empresa, apesar de não apresentar 
o nível de complexidade sugerido pela teoria dos múltiplos papéis do RH. 
 
Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Gestão de Recursos Humanos. Gestores de 
Linha. Responsabilidade. Múltiplos Papéis do RH. 
 
  



Abstract 
 

This dissertation aimed to identify the line managers´ responsibilities in the Eletro 
Zema human resources management. We carried out a quantitative and qualitative 
descriptive case study. We collected data by means of a questionnaire applied to the 
managers; by documental research; and by semi structured interview with the 
company HR. We adopted the HR multiple roles research model proposed by Ulrich 
(1998). The questionnaire was sent by e-mail to the 444 managers of the Eletro Zema, 
obtaining a return of 138 valid answers. The data were analyzed by means of 
descriptive statistics. Most respondents are men, aged between 31 and 35 years, 
married and they have high school level. They work as a manager between 6 and 15 
years, and only 19,6% have worked in the company for less than five years. The 
analysis of the Eletro Zema HRM policies and practices showed that the HR is 
functionalist and operational. The company HR area is structured in sectors, focused 
on procedures and on compliance with legal standards. It is restricted to the traditional 
and bureaucratic HR practices. There are procedures that describe step-by-step the 
HR activities. By using them, the managers conduct the basic practices for recruitment 
and selection, training, team monitoring and report themselves to corporate HRM in 
Araxá city. They indicated high quality (score 161,9) in the HRM performance 
evaluation according to the multiple roles of RH. Similar scores indicate that the HR 
operates in the four roles, with slight distinction for the roles of employees’ interlocutor 
and of administrative specialist. The results of managers´ responsibilities indicated that 
they see themselves as responsible for the roles of strategic partner and employees` 
interlocutor. They assigned greater responsibilities to the HR in the role of 
administrative specialist; and shared responsibilities with the HR in the change agent 
role. We conclude that, although the high quality for the multi roles, the comparison of the questionnaires results with the reality of the company HR, by means of the 
qualitative data analysis, brings aspects that differ from what is theoretically considered 
as these roles description and prescription. Therefore, it is necessary to understand 
this case peculiarities. Even HR performances in a bureaucratic and functionalist way, 
this performance seems to be strategic for this company, although it does not present 
the complexity suggested by the HR multiple role theory level. 
 
 
Keywords: People Management. Human Resources Management. Line Managers. 
Responsibility. HR Multiple Roles.  
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1 Introdução 
 
As transformações políticas, sociais, econômicas e organizacionais, intensificadas 
desde o final do século XX, ratificaram as pessoas como diferencial competitivo nas 
organizações (Cabrera, 2002; Fischer, 2002; Pinho, Bastos & Rowe, 2015; Ulrich, 
Brockbanck, Youger & Nyman, 2011). Essas mudanças advêm de uma sociedade 
baseada no conhecimento. Antigas normas já não podem ser aplicadas nesse mundo 
informatizado, da automação, da tecnologia e dos serviços baseados no 
conhecimento. As mulheres ocupam novos espaços no mercado de trabalho, a 
população está mais envelhecida, novas atitudes e expectativas dos consumidores 
despontam, bem como comunicação instantânea e mudança nas relações sociais e 
padrões de gastos. Isso se reflete em uma rápida evolução na forma de gestão das 
organizações (Crawford, 1994).  
 
Nesse cenário, a concepção de gestão estratégica de recursos humanos (GERH) 
ganha corpo e vem recebendo a atenção de estudiosos e pesquisadores, nos últimos 
anos (Barreto, Albuquerque & Medeiros, 2014). A GERH visa contribuir e agregar valor 
ao negócio das organizações, por meio de políticas e processos atrelados aos 
objetivos estratégicos e congruentes com a missão, visão e valores organizacionais. 
Políticas e práticas de RH, quando integradas entre si e com a estratégia da empresa, 
criam capacidades organizacionais que, por sua vez, geram valor para o cliente e, 
consequentemente, mais rentabilidade financeira (Ulrich, 1998; 2000). Para atender a 
essas expectativas e contribuir para o negócio das organizações, as relações de 
trabalho e a forma de gerenciar e de conceber o papel do RH mudaram (Estivalete, 
Löbler, Visentini & Andrade, 2012; Ulrich, 1998; 2000). 
 
Nesse sentido, Ulrich (1998) propõe uma estrutura de quatro papéis para a atuação 
da GERH, na qual profissionais de RH e gestores de linha devem compartilhar as 
responsabilidades na gestão de pessoas. O primeiro papel refere-se à parceria 
estratégica, devendo a GERH alinhar as suas estratégias e práticas às estratégias da 
empresa, em conjunto com o gestor de linha. O segundo papel é o de especialista 
administrativo, que visa melhorar a eficiência dos processos da GRH. O gestor de 
linha pode apoiar a reestruturação dessas atividades, redefinindo, compreendendo e 
investindo na reengenharia dos processos, facilitando-os e agilizando-os. O defensor 
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dos funcionários é o terceiro papel, no qual a GERH precisa encontrar equilíbrio entre 
as demandas do trabalho e os recursos disponíveis. Os funcionários precisam ser 
ouvidos e os gerentes de linha precisam atentar para as suas necessidades. Por fim, 
o quarto papel é o de agente de mudança. RH e gestores de linha precisam caminhar 
para ajudar a organização a reagir às mudanças, mediante adequação da cultura 
organizacional (Ulrich, 1998). 
 
Portanto, para se tornar estratégica e gerar valor para o negócio, a GERH necessita 
estabelecer uma parceria com gerentes de linha (Barreto et al., 2014; Ulrich, 1998). 
Gerir pessoas é uma questão estratégica para as empresas e essa responsabilidade 
não pode ficar restrita somente à área de RH (Pinho et al., 2015). Desde os anos de 
1960/1970 já se enxergava a importância do gestor de linha como intermediário entre 
o departamento de recursos humanos e as pessoas nas organizações (Pacheco, 
2009). Entretanto, com as transformações das relações de trabalho e da própria área 
de RH, essa parceria ganhou mais destaque, uma vez que se entendeu que a gestão 
de pessoas é responsabilidade dos gestores de linha, cabendo à GERH dar o suporte 
a esses gestores (Davel & Vergara, 2009; Ulrich, 1998). Ulrich (1998) enfatiza a 
importância do trabalho conjunto entre gestores de linha e a área de RH, a fim de 
buscar a excelência nas atividades e contribuir para os resultados da organização. 
Davel e Vergara (2009, p. 32) reforçam que “a gestão de pessoas não está adstrita a 
um departamento, sendo função de todos os gestores da organização considerada”.  
 
Vários trabalhos (Barreto et al., 2014; Carvalho, 1995; Oliveira, Albuquerque e 
Muritiba, 2003; Pinho et al., 2015; Ulrich, 1998; Ulrich et al., 2011) descrevem a 
importância da GERH para o alcance dos objetivos organizacionais e defendem a 
necessidade da atuação dos gestores de linha e de sua responsabilidade pelos 
processos de gestão de pessoas, na parceria com a GERH. Mitchell, Obeidat & Bray 
(2013) ressaltam a necessidade de desenvolver os gestores de linha para atuarem 
nessa parceria. Groysberg, Mclean & Reavis (2006), em pesquisa sobre as 
perspectivas e a aceitação dos gerentes de linha em relação ao RH assumir o papel 
estratégico, concluem que a GERH é capaz de assumir esse papel, que os gerentes 
apreciam o trabalho desse setor e reconhecem sua importância na estratégia 
organizacional. Bos-Nehles, Riemsdesjk & Looise (2013), aplicando a teoria da 
habilidade-motivação-oportunidade (AMO) em survey realizada com 174 gerentes de 
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linha e seus 1.065 subordinados diretos em duas organizações, encontraram que 
existe relação entre o desempenho e a habilidade dos gestores em aplicar práticas de 
GRH. Portanto, os departamentos de gestão de recursos humanos devem ter como 
objetivo aprimorar as habilidades dos gerentes de linha e proporcionar as 
oportunidades adequadas para que eles possam realizar a gestão de seus liderados. 
 
Apesar de mais recentemente alguns estudos discutirem essa parceria entre os 
gestores de linha e a área de RH (Alfes, Truss, Soane, Rees, & Gatenby, 2013; Bos-
Nehles et al., 2013; Flickinger, Allscher, & Fiedler, 2016; Kelliher, Hailey, & Farndalde, 
2013; Lakshman, 2014), Bianchi, Quishida e Foroni (2017) destacam que esses 
estudos ainda são incipientes e que essa discussão está mais presente em nível 
teórico, sendo pouco estudada empiricamente. 
 
Nesse sentido, propõe-se esta pesquisa, visando responder a seguinte questão: quais 
são as responsabilidades dos gestores de linha na gestão de recursos humanos? 
 
A Eletro Zema é uma empresa privilegiada para responder tal questão. Atua no 
mercado varejista há mais de 90 anos e, hoje, está presente em seis estados 
brasileiros. Possui mais de 400 lojas em território nacional e conta com mais de 4.000 
mil colaboradores (nomenclatura utilizada pela empresa em relação aos seus 
empregados). A área de gestão de recursos humanos atua em conjunto com os 
gestores de linha, possibilitando, assim, a análise proposta nesta dissertação. 
 
Visando, portanto, pesquisar tal situação, esta dissertação teve como objetivo geral 
identificar as responsabilidades dos gestores de linha na gestão de recursos humanos 
na Eletro Zema. 
 
Como objetivos específicos, definiram-se: 
 

a) Descrever as políticas e práticas de GRH da Eletro Zema; 
b) caracterizar o perfil dos gestores de linha da Eletro Zema; 
c) identificar a percepção dos gestores sobre a atuação da GRH da Eletro Zema, 

segundo os múltiplos papéis do RH;  
d) descrever a atuação dos gestores em relação à GRH da Eletro Zema. 
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Para atingir esses objetivos, foi realizado estudo de caso descritivo e explicativo, de 
caráter quantitativo e qualitativo, na Eletro Zema. Foram coletados dados primários, 
por meio da aplicação de questionário aos 444 gestores de linha da Eletro Zema. Para 
caracterizar a GRH da empresa, os dados foram complementados com abordagem 
qualitativa, com a realização de entrevista semiestruturada com o RH da empresa e 
análise de dados secundários. Os dados quantitativos foram analisados por meio de 
estatística descritiva.  
 
A escolha deste tema retrata um assunto contemporâneo e de interesse para a 
academia. Vários trabalhos acadêmicos e pesquisas indicam a emergência da GERH 
e seus desafios em empresas brasileiras, nesta última década (Barreto et al., 2014; 
Bianchi, 2008; Bosquetti & Albuquerque, 2005; Cançado, Coutinho, Sant'Anna & 
Almeida, 2005; Dutra, 2002; Mascarenhas, 2009).  
 
Busca realizada na base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES) (http://www.periodicos.capes.gov.br/), utilizando como 
palavra-chave “recursos humanos”, retornou 9.988 trabalhos; com “gestão de 
pessoas”, 609; com “gestão estratégica de pessoas”, 52; e com “gestão estratégica 
de recursos humanos”, 29 trabalhos. Na Biblioteca Eletrônica Scientific Periodicals 
Eletronic Library (SPELL) (http://www.spell.org.br/) foram encontrados 146 artigos 
com a palavra-chave “recursos humanos”, 271 com “gestão de pessoas”; com “gestão 
estratégica de recursos humanos” retornaram 11 artigos; e com “gestão estratégica 
pessoas”, 35 artigos. Lançando-se a palavra-chave “gestores”, obteve-se o retorno de 
24 artigos, mas, analisando-se seus resumos, verificou-se que nenhum deles está 
relacionado à parceria com a GERH, o que confirma os achados de Bianchi et al. 
(2017).  
 
Tais buscas e análises reforçam a importância de se estudar a parceria entre gestores 
de linha e GERH, proposta por este estudo, preenchendo uma lacuna nos estudos 
acadêmicos. Para a organização pesquisada, esta pesquisa poderá contribuir no 
sentido de analisar e avaliar os processos de recursos humanos, discutindo o papel 
dos gestores de linha, questão de fundamental importância para a GERH. Para o 
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pesquisador, que é profissional na área de RH, a reflexão sobre o tema poderá 
contribuir para sua formação e para atuação proativa em seu ambiente de trabalho. 
 
Além dessas contribuições, o presente estudo atende aos requisitos de um mestrado 
profissional, estando inserido na linha de pesquisa “Gestão de Pessoas - perspectivas 
teóricas e práticas”, sob a coordenação da orientadora desta dissertação, Profª. Drª. 
Vera L. Cançado (Apêndice A), no Núcleo de Estudos em Organizações e Gestão de 
Pessoas (NEOGEP), do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro 
Leopoldo (MPA-FPL). 
 
Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro corresponde à 
introdução, que contempla o tema, a contextualização, a problemática, os objetivos e 
a justificativa do estudo. O segundo capítulo contempla o referencial teórico e 
apresenta a evolução da gestão de recursos humanos, a GRH na abordagem 
funcionalista com suas funções, políticas e práticas, a gestão estratégica de recursos 
humanos e uma discussão dos principais modelos de GERH, dando ênfase ao modelo 
dos quatro papéis propostos por Ulrich (1998). No capítulo três descreve-se a 
metodologia, com a caracterização da pesquisa, o modelo de pesquisa, população e 
amostra e a técnica de coleta e análise de dados. O capítulo quatro relata e discute 
os resultados da pesquisa realizada na Eletro Zema. No quinto e último capítulo são 
tecidas as considerações finais; seguem-se as referências e os apêndices. 
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2 Referencial Teórico 
 
Neste capítulo apresenta-se a evolução da GRH; a GRH na abordagem funcionalista 
destacando funções, políticas e práticas; a gestão estratégica de recursos humanos; 
uma discussão dos principais modelos de GERH, dando ênfase ao modelo dos quatro 
papéis proposto por Ulrich (1998); e as principais atribuições e responsabilidades dos 
gestores de linha. 
 
2.1  Evolução da gestão de recursos humanos (GRH) 

 
A Revolução Industrial trouxe influências diretas para a GRH, estabelecendo formas 
de relações de trabalho, estruturadas formalmente, com a Administração Científica, a 
partir do início do século XX. A racionalização do trabalho implicou práticas e técnicas 
de GRH, no sentido de se buscar o “homem certo para o local certo” e de treiná-lo 
para a execução de suas tarefas (Bass, 1994; Dutra, 2002; Maximiano, 2002; 
Pacheco, 2009). Essas funções relacionam-se ao convencional Departamento de 
Pessoal, que surgiu quando as empresas começaram a perceber o fator humano 
como fator de produção (Fischer, 2002).  
 
Ao longo dos anos de 1930 e 1950 predominaram procedimentos da Psicologia 
Comportamental e os princípios das relações humanas. Nas décadas de 1950 a 1970, 
chamada de modelo do comportamento humano, a GRH surgiu como campo teórico 
e prática social, aparecendo formalmente como uma área específica na estrutura 
organizacional (Davel & Vergara, 2009; Fischer, 2002; Marras, 2009). Consolidou-se 
a expressão gestão de recursos humanos, destacando-se a importância da relação 
entre empresa e empregado e a interação social entre os gerentes de linha e seus 
subordinados (Fischer, 2002). 
 
Nas décadas de 1970 e 1980 há o destaque para as técnicas de desenvolvimento 
organizacional, com a integração dos enfoques sistêmicos, estruturalistas e 
comportamental (Fischer, 2002). A partir dos anos de 1990, com as alterações nas 
estruturas e o surgimento de novos formatos nas organizações, como as organizações 
em rede, com estruturas achatadas, downsing e terceirizações, a GRH ganha uma 
nova roupagem, caracterizada pelo caráter estratégico (Lacombe & Tonelli, 2001; 
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Milkovich & Boudreau, 2009; Pacheco, 2009). E nas décadas subsequentes, com o 
incremento da competitividade, as pessoas passaram a exercer importante papel, 
intensificando-se a perspectiva voltada para o negócio da organização. Assim, as 
transformações ocorridas no final do século passado e o cenário cada vez mais 
competitivo deste século XXI implicam posicionamento cada vez mais estratégico e 
competitivo da GRH (Bianchi, 2008; Fischer, 1998). 
 
Focando a evolução da GRH no Brasil, os períodos destacados correspondem à 
evolução histórica, política e econômica do país. Até a década de 1930, período da 
Primeira República, chamado de Legal ou Pré-Jurídico Trabalhista, observavam-se 
atividade industrial incipiente e a inexistência de legislação trabalhista e de 
estruturação da GRH. O esgotamento do modelo exportador de café deu lugar às 
primeiras atividades industriais, com o surgimento de pequenas empresas nas quais 
predominavam atividade semiartesanal e existia uma proximidade entre patrão e 
empregado (Dutra, 2002; Limongi-França, 2006; Marras, 2009).  
 
Entre 1930 e 1945, período compreendido pelo Estado Novo, prevaleceu o modelo 
burocrático da GRH, caracterizado pelas leis que passaram a vigorar e a intermediar 
a relação capital e trabalho. Surgiu o departamento de pessoal, para atender às 
demandas das leis do trabalho, implantadas com a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), que visou intermediar os conflitos por meio de uma estrutura jurídica (Dutra, 
2002; Limongi-França, 2006).  
 
No período chamado de Segunda República, entre os anos de 1945 e 1964, instituiu-
se a fase administrativa da GRH como resultado do desenvolvimento econômico e da 
intensificação do processo de industrialização do país. Ocorreu a importação de 
práticas de GRH, baseadas no paradigma taylorista/fordista, principalmente em 
função da implantação de indústrias multinacionais norte-americanas, recém-
instaladas no Brasil. Observa-se, nessa fase, uma gestão mais técnica e 
profissionalizada de RH (Dutra, 2002), com foco no treinamento e desenvolvimento 
do funcionário (Dutra, 2002; Limongi-França, 2006; Marras, 2009). 
 
Após 1964, a política brasileira foi marcada pela intervenção estatal e pela expansão 
econômica da década de 1970, o chamado “milagre econômico”, sendo as práticas e 
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técnicas de GRH cada vez mais exaltadas. A partir de 1994, com a abertura da 
economia, a pressão por mais competitividade atingiu as empresas brasileiras de 
forma mais intensa, marcando novas formas de GRH. Atualmente, a fase estratégica 
tem forte influência e destaca-se a participação da GRH, atuando de forma 
estratégica, visando agregar valor ao negócio da empresa (Dutra, 2002; Marras, 2009; 
Tanure, Evans & Cançado, 2010; Soboll & Ferraz, 2014). A busca pela 
competitividade, no final do século XX, e intensificada ainda mais no século XXI, fez 
com que a GRH investisse em práticas inovadoras para responder às demandas das 
empresas (Ulrich et al., 2011). Esse movimento da GRH para uma atuação mais 
estratégica faz surgir uma nova abordagem para a área, chamada de gestão 
estratégica de recursos humanos – GERH (Dutra, 2002). 
 
Dutra (2002), tendo como base a abordagem funcionalista, caracteriza a GRH em três 
fases, no Brasil:  
 

a) Fase operacional (até a década de 1960): com o foco em captação, 
treinamento, remuneração e informações; 

b) fase gerencial (década de 1960 a 1980): a GRH já começa a interferir nos 
processos da organização e a ser parceira nos processos de desenvolvimento 
organizacional; 

c) fase estratégica (depois dos anos 1980): a GRH assume papel estratégico e o 
foco é na geração de valor para as organizações. 

 
Wood Jr., Tonelli & Cooke (2011) sugerem outra forma de caracterização da evolução 
da GRH, dividindo esse processo em dois períodos: o primeiro (1950-1980), chamado 
de colonização; e o segundo (1980-2010), denominado neocolonização. Os autores 
levaram em consideração o contexto político e econômico, o contexto de negócio, os 
agentes de difusão, as características da GRH e elementos do discurso de cada 
período, conforme apresentado na Tabela 1: 
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Tabela 1 -   
Caracterização dos dois períodos da evolução da GRH no Brasil 
Características 1950-1980 – Colonização 1980-2010 – Neocolonização 

Contexto 
político e 

econômico 
 Aceleração do processo de 

industrialização, com intervenção do 
estado, mais força na região Sudeste.  Passagem de uma economia agrícola 
para industrial.  Forte processo de urbanização, com a 
emergência de uma classe média 
urbana.  Existência de grandes desigualdades 
sociais e regionais. 

 Crescimento do setor de serviços nos 
grandes centros urbanos.  Adoção de políticas econômicas 
baseadas na Consenso de 
Washington: redução do papel do 
Estado e liberalização econômica.  Manutenção de grandes 
desigualdades sociais e regionais, 
com inversão de tendência na última 
década do período. 

Contexto de 
negócios  Modelo baseado no tripé: grandes 

empresas de propriedade estatal, 
grandes empresas multinacionais e 
grandes empresas brasileiras de 
propriedade privada, operando em um 
mercado protegido. 

 Crescimento dos investimentos 
estrangeiros e das privatizações.  Crescimento das fusões e aquisições, 
das reestruturações e dos processos 
de terceirização. 

Agentes de 
difusão  Estado, organizações de formação e 

escolas de administração. 
 Escolas de administração, serviços de 

consultoria, editoras de livros e 
revistas, empresas promotoras de 
eventos corporativos com gurus e 
associações profissionais (por 
exemplo: ABRH (Associação 
Brasileira de Recursos Humanos). 

Características 
da GRH  Disseminação dos departamentos de 

pessoal, orientados para cumprir as 
leis trabalhistas.  Divulgação do núcleo básico de 
práticas de GRH, sob liderança das 
empresas multinacionais 

 Crescente demanda por 
trabalhadores qualificados, devido à 
abertura do mercado e à introdução 
de novas tecnologias.  Disseminação da GRH estratégica, 
sob a liderança de empresas 
multinacionais.  Novas técnicas e nova retórica. 

Elementos-chave 
do discurso  Desenvolvimento, nacionalismo, 

dirigismo, gestão científica. 
 Gerencialismo, individualismo, 

empreendedorismo, livre iniciativa. 
Fonte: Wood Jr., T., Tonelli, M. J., & Cooke, B. (2011). Colonização e neocolonização da gestão de 
recursos humanos no Brasil (1950-2010). (p. 238). RAE, 51(3).  
Na primeira fase, denominada Colonização (1950-1980), logo após o fim da Segunda 
Guerra Mundial, ocorreram investimentos consideráveis por parte do governo, para 
alavancar o processo de industrialização no Brasil. As grandes empresas privadas, as 
estatais e multinacionais, localizadas no Brasil, sofreram mudanças consideráveis na 
GRH com a implantação do departamento de pessoal, voltado para cumprir as leis 
trabalhistas, princípios de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e 
divisão do trabalho, além de um modelo para produção em massa, todos os modelos 
e bases vindas dos Estados Unidos. Essas alterações tiveram influência direta das 
empresas multinacionais que traziam tais recomendações do país de origem. A 
implantação de escolas de Administração, no Brasil, também teve sua contribuição na 
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formação e desenvolvimento das práticas e, consequentemente, dos profissionais 
brasileiros (Wood et al., 2011).  
 
Essas mudanças se justificam devido aos investimentos que grandes empresas 
fizeram no Brasil, por causa dos incentivos ocasionados pelo governo, vigentes na 
década de 1950. Esse período alavancou, economicamente, a classe média brasileira 
e, consequentemente, ocasionou considerável aumento no Produto Interno Bruto 
(PIB), chegando a alcançar 9%. As décadas seguintes (1960-1980) foram marcadas 
pelo Golpe Militar (1960), crise do petróleo (1970), recessão, inflação e 
desestabilidade (1980), o que justificou a abertura para o regime democrático (Wood 
et al., 2011).  
 
O segundo período, nomeado de neocolonização, herdou, do período chamado de 
colonização, problemas econômicos, sociais e políticos. O regime militar deu lugar à 
democracia (década de 1980). Foram observados investimentos na educação básica 
e na infraestrutura, diminuição da influência sob as empresas e privatização de vários 
serviços prestados pelo governo. Essas mudanças afetaram as organizações, que 
buscaram adaptar-se. Era necessário atentar para as novas tecnologias, reduzir os 
custos, modernizar a gestão, aumentar a eficiência na comunicação e diminuir a 
distância entre as pessoas e quem tinha o poder. Para tanto, era necessária uma 
mudança cultural (Wood et al., 2011). 
 
Em resposta, as empresas resolveram investir em educação. Com a criação de 
algumas universidades corporativas, tiveram mais participação em eventos e 
congressos e abriram as portas para consultores, inclusive vindos do exterior. Com 
isso, esses profissionais tiveram grande ascensão. Aumentou o número de faculdades 
e pós-graduação na área de gestão, em todo o Brasil. Tantas mudanças e exigências 
constantes fizeram as empresas exigir mais no momento da contratação. Isso resultou 
em dificuldades para as empresas conseguirem preencher as oportunidades e 
aumentou significativamente o número de desempregados no país (Wood et al., 
2011). 
 
Tais mutações refletiram-se na GRH, que para responder às pressões desenvolveu 
novos modelos e práticas, como: recrutamento e seleção, treinamento e 
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desenvolvimento e áreas de gestão de carreira, abdicando de filosofias utilizadas no 
período de colonização (1950-1980) para se profissionalizar e construir métodos 
realmente eficientes. Houve, também, mais participação da GRH na estratégia no 
negócio, com a descentralização da estrutura RH e alocação dos consultores internos 
de RH, atuando na linha de frente das organizações e, assim, priorizando as questões 
inerentes à organização (Wood et al., 2011). 
 
Entre tantas alterações pelas quais a GRH passou nesses últimos tempos, Davel e 
Vergara (2009) destacam três abordagens principais que ganharam corpo e destaque 
pela forma de sanar a necessidade de cada época: funcionalista, estratégica e política.  
 
A abordagem funcionalista caracteriza-se por intervenções realizadas pela GRH, 
baseadas em técnicas e procedimentos, visando ao aumento da produtividade. Essas 
intervenções referem-se às funções da GRH como recrutamento e seleção, 
treinamento, remuneração, avaliação da performance, análise do ambiente interno e 
externo, planejamento em RH, avaliação de comportamento e relações com sindicatos 
(Davel & Vergara, 2009). 
 
Na abordagem estratégica, difundida a partir do início da década de 1980, destaca-se 
a modificação da GRH para a GERH, influenciada pela alta concorrência e 
competitividade, visando contribuir para a estratégia de negócio das organizações. 
Alguns pontos são importantes e merecem destaque, como: implantar políticas e 
práticas de RH, baseados na estratégia do negócio; a responsabilidade por gestão de 
pessoas compartilhada com o gestor de linha; atuação como consultores internos, 
facilitadores e coaches; foco nas relações com empregados (Davel & Vergara, 2009). 
 
A abordagem política procurar administrar as divergências entre os objetivos dos 
empregados e da empresa e, assim, diminuir os conflitos. Atua como árbitro, por meio 
de ações gerenciais pautadas na ética, definindo “regras” para determinados 
processos e movimentos (Davel & Vergara, 2009).  
 
Apesar das mudanças e da evolução da GRH, na prática empresarial coexistem 
diferentes formas de estruturação da área: ainda existem diversas empresas nas 
quais o departamento de pessoal realiza as atividades burocráticas, operacionais e 
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de controles, atuando como um gerenciador de normas e de pagamentos. Em 
algumas empresas, o setor exerce pouca influência no negócio, exercendo as funções 
da GRH: recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, 
avaliação de desempenho, etc. – o RH funcionalista. Em outras empresas, já se 
entende a importância da área, que lida com o principal recurso da organização – as 
pessoas – e, portanto, faz-se necessário ter uma estratégia de longo prazo e com foco 
no negócio – o RH estratégico (Tanure et al., 2010; Ulrich, 1998). As próximas seções 
apresentam a visão do RH funcionalista e do RH estratégico. 
 
2.2  GRH na abordagem funcionalista: políticas e práticas 

 
Um dos objetivos da GRH, entendida a partir da abordagem funcionalista, é associar 
a força de trabalho à máxima produtividade, buscando contrabalancear os interesses 
das pessoas, da organização e da sociedade (Davel & Vergara, 2009). A GRH 
funcionalista estrutura-se em diferentes setores ou departamentos, como 
recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, 
cargos e salários e gerenciamento organizacional (Bohlander, Snell & Sherman, 
2003). Milkovich e Boudreau (2009) complementam, apresentando a GRH estruturada 
de acordo com as suas funções:  
 

a) Análise e desenho dos cargos, que dá suporte para outras práticas de RH, a 
partir da especificação, desenho e avaliação do cargo;  

b) recrutamento e seleção, com o objetivo de aproximar candidatos que estejam 
de acordo com a vaga, com critérios de mensuração;  

c) treinamento e desenvolvimento, objetivando o desenvolvimento de 
competências;  

d) avaliação de desempenho, a partir de técnicas utilizadas para avaliar os 
empregados;  

e) remuneração e benefícios flexíveis, visando à satisfação do empregado;  
f) plano de carreira, a partir da visibilidade das possibilidades de promoções, 

progressões salariais e resultados de desempenho. 
 

Essa estrutura apresentada por Milkovich e Boudreau (2009) almeja administrar as 
pessoas e, consequentemente, obter a máxima produtividade e lucro. Essas práticas 
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foram herdadas de modelos anglo-saxões e ao longo do tempo sofreram alterações, 
pois as empresas precisavam mudar e a ARH necessitava responder a tais mutações. 
Assim, durante o século XX, essa estrutura funcionalista da ARH se organizou como 
apresentado na Figura 1.  

 
Figura 1  
Objetivos e funções da administração de recursos humanos. 
Fonte: Schuler, R. S. & Huber, V.L. (1993). Personnel and human resource management. (p.32). St. 
Paul: West; Schuler, R. S. (1996). Human resource management. (p.1841). International Encyclopedia 
of Business and Management, como citados em Davel, E. & Vergara, S. V. (2009). Gestão com Pessoas 
e Subjetividade. (3. Ed., p. 35). São Paulo: Atlas.  
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A administração de recursos humanos estrutura seus subsistemas, a partir da análise 
do ambiente externo e interno à organização. Esses subsistemas – análise e 
planejamento; staffing; avaliação; remuneração; melhoria; manutenção – baseiam-se 
em técnicas e procedimentos definidos para cada etapa. Manter de forma saudável 
os relacionamentos entre os empregados, possibilitando desfrutar de um ambiente 
seguro para exercer as atividades, assim como relações amistosas com o sindicato, 
é uma das perspectivas dessa abordagem funcionalista, visando empregados, 
motivados e produtivos. 
 
O processo de recrutamento e seleção tem como objetivo atrair pessoas, selecioná-
las e, por meio de técnicas, escolher o candidato que mais se adéqua à vaga em 
aberto (Lacombe, 2005; Limongi-França, 2006; Milkovich & Boudreau, 2000). Esse 
processo pode ser interno, realizado pela própria área da empresa, ou externo, 
realizado por empresas especializadas contratadas para tal fim. Constitui, portanto, a 
porta de entrada das pessoas que irão compor o quadro de empregados da empresa 
(Lacombe, 2005; Limongi-França, 2006). 
 
O recrutamento é a busca de pessoas para preencher a oportunidade em aberto na 
empresa (Pontes, 2014). É iniciado por meio de uma requisição de pessoal (RP), na 
qual devem constar informações sobre a vaga em aberto, como: o perfil e 
competências necessários, atividades que serão realizadas, prazos para fechamento 
da vaga, entre outros (Lacombe, 2005; Limonge-França, 2006). Os locais de 
divulgação e de captação podem variar de acordo com o perfil desejado, podendo-se 
divulgar a vaga em escolas, rádios, sites relacionados, agência de emprego e redes 
sociais e ainda recorrer ao banco de currículos da empresa (Limongi-França, 2006; 
Pontes, 2014). No recrutamento interno, a vaga é divulgada dentro da própria 
empresa, por meio das formas de comunicação utilizadas por ela: intranet, jornais, 
mails, etc. Lacombe (2005) e Pontes (2014) advogam que o recrutamento interno é 
uma forma de dar oportunidade às pessoas que trabalham na empresa, podendo, 
consequentemente, afetar o grau de motivação.  
 
Após a captação das pessoas, segue-se o momento de aplicar as técnicas de seleção 
com o objetivo de escolher o candidato mais adequado ao perfil desejado. As técnicas 
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de seleção sofrem alterações de acordo com cada vaga, sendo as mais utilizadas: 
triagem ou análise de currículo, quando são observados aspectos como experiência 
profissional, estabilidade nos empregos anteriores, nível de escolaridade, 
organização, etc.; testes psicológicos, que avaliam características de personalidade e 
temperamento; testes e provas práticas; dinâmicas de grupo e testes situacionais; 
entre outras. As entrevistas também são regularmente utilizadas a fim de obter 
informações sobre o candidato e checar as contidas no currículo. Entrevistadores 
competentes conseguem ter ideia bem aproximada do perfil do candidato. Por meio 
dessas técnicas é possível ter informações importantes sobre os candidatos e buscar 
os que mais se aproximam do perfil desejado (Lacombe, 2005; Limongi-França, 2006; 
Pontes, 2014). 
 
O treinamento e o desenvolvimento são entendidos como “um processo sistemático 
para promover a aquisição de habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem 
em melhoria da adequação entre as características dos empregados e as exigências 
dos papéis funcionais” (Milkovich & Boudreau, 2009, p. 338). As empresas necessitam 
de mão de obra competente para que possam atingir seus objetivos; por meio da 
capacitação, desenvolvimento e educação corporativa, os empregados aprimoram a 
bagagem genérica com a qual ingressaram na empresa (Lacombe, 2005). 
 
O processo inicia-se com o diagnóstico das necessidades de treinamento, que visa 
identificar o grau de qualificação atual e o necessário do corpo de empregados da 
empresa. Geralmente, esse diagnóstico é realizado próximo do final do ano, pois 
assim se consegue verificar as falhas ocorridas durante o ano e as necessidades a 
partir das metas para o ano seguinte (Lacombe, 2005; Limongi-França, 2006; 
Milkovich & Boudreau, 2009). A segunda etapa do processo é o planejamento das 
atividades de treinamento, quando são estabelecidas as ações necessárias para 
sanar as necessidades diagnosticadas (Araújo, 2006; Gil, 2010). A terceira etapa do 
processo de treinamento refere-se a executar o que foi diagnosticado e planejado nas 
etapas anteriores. Busca-se garantir que as ações não se desviem dos objetivos 
planejados, segundo Araújo (2006). A última etapa é a avaliação dos resultados 
obtidos, que tem por objetivo verificar até que ponto o treinamento gerou as mudanças 
pretendidas pela organização, apesar da complexidade para a sua medição, pois é 
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difícil separar os resultados do treinamento e os resultados de outros eventos que 
porventura possam ter ocorrido (Gil, 2010).  
 
A administração de cargos e salários é outro processo que compõe as atividades do 
RH. Ter um plano de cargos e salários atraente é fundamental para atrair e reter 
pessoas qualificadas, motivadas e com condições de trabalhar em equipe (Lacombe, 
2005). Todo trabalho realizado pelo funcionário precisa ser recompensado, seja por 
meio de elogios, promoções, participação em treinamentos e congressos e de 
remuneração. As recompensas são influenciadas pelo mercado e pelos padrões 
internos da empresa (Limongi-França, 2006). A política de cargos e salários determina 
as normas para administrar os salários na empresa, estipulando os critérios para 
admissão, promoções, reclassificações, devendo ainda estabelecer as condições e 
possibilidades de carreira. Remuneração é tudo que é pago ao empregado pelo 
serviço prestado, podendo ser composta pelo salário acrescido de um pacote de 
benefícios (Ponte, 2013). Esses componentes podem ser benefícios (plano de saúde, 
plano odontológico, seguro de vida, etc.), bônus, premiações, comissão, participação 
nos lucros e resultados, entre outros (Lacombe, 2005; Limongi-França, 2006; Ponte, 
2013).  
 
A avaliação de desempenho é outra atividade fundamental da GRH, sendo um meio 
de desenvolver os recursos humanos da organização. Com a avaliação de 
desempenho é possível medir a contribuição do empregado para a empresa, 
identificar o nível de qualificação versus requisitos exigidos em determinado cargo e 
obter embasamento formal para possíveis promoções e propostas de um plano de 
ação na busca pelo desenvolvimento. Nesse processo, avalia-se a discrepância entre 
o que a empresa espera do empregado e o que realmente é realizado por ele, 
definindo-se as competências que precisam ser desenvolvidas para que ele consiga 
atingir as metas. A avaliação de desempenho necessita de objetivos claros e do 
engajamento de todos os envolvidos (RH, gerentes, funcionários, alta administração). 
Não pode ser um simples documento a ser preenchido em determinada data 
preestabelecida pelo RH, sendo preciso a sua realização contínua, ao longo do ano 
(Gil, 2010). 
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Esses processos da GRH são utilizados para que as organizações consigam 
administrar os seus recursos humanos. Entretanto, pressupondo-se que empresas e 
pessoas possuam objetivos distintos e frente às demandas e complexidade do mundo 
dos negócios atualmente, é importante criar condições para tornar a relação amistosa 
e vantajosa para ambos os lados. Diante da complexidade atual, as práticas 
tradicionais já não suportam ou atendem às necessidades das empresas, levando-se 
a repensar os modelos de GRH. Assim, visando atender às diversas demandas e 
interesses dos stakeholders, alinhando os interesses das pessoas aos do negócio, as 
políticas e práticas de GRH precisaram ir além do foco na adequação do indivíduo ao 
cargo, de acordo com a abordagem funcionalista, evoluindo para a abordagem 
estratégica, tema que será tratado na próxima seção (Davel & Vergara, 2009; 
Mascarenhas, 2009; Ulrich, 1998). 
 
2.3  Gestão estratégica de recursos humanos (GERH) 

 
A necessidade de influenciar o comportamento das pessoas para atingir os objetivos 
da organização fez com que a GRH passasse a ser vista como uma questão 
estratégica para o negócio, o que levou ao desenvolvimento de modelos teóricos 
denominados de gestão estratégica de recursos humanos (GERH) ou gestão 
estratégica de pessoas (GEP). Segundo Foroni (2014), essa perspectiva sofre a 
influência da teoria de vantagem competitiva (Porter, 1980) e da visão baseada em 
recursos (Barney, 1991).  
 
Baseada na teoria da vantagem competitiva (Porter, 1980), entende-se que a GERH 
visa contribuir para a implementação da estratégia organizacional, por meio de 
políticas e práticas que visam atrair, reter, desenvolver e reconhecer os funcionários. 
Essas políticas e práticas devem estar alinhadas entre si e, também, com a estratégia 
organizacional (Barney, 1991). Esse alinhamento está diretamente associado ao 
estágio de desenvolvimento da empresa, sendo necessária constante revisão 
sistêmica e mensuração dos processos e dos resultados da GRH (Foroni, 2014). A 
construção da estratégia de GERH implica uma relação interativa e multidirecional 
com a estratégia organizacional. Implica ainda o envolvimento dos diferentes atores 
organizacionais (ou stakeholders - acionistas, dirigentes, clientes, empregados, 
parceiros, comunidade, entre outros, conforme Dutra (2002), não devendo estar 
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restrita à alta direção e ser repassada para os níveis hierárquicos inferiores (Lengnick-
Hall & Lengnick-Hall, 1988; Wright & Snell, 1991, como citados em Faroni, 2014).  
 
Outra abordagem que influencia a GERH é a visão baseada nos recursos, que advoga 
que a vantagem competitiva de uma empresa depende de que seus recursos internos 
sejam valiosos, raros e difíceis de imitar ou substituir. Para garantir a vantagem 
competitiva de uma empresa, a GERH deve se estruturar a partir dos objetivos da 
empresa, dos fatores de seu ambiente externo e dos seus recursos internos, 
principalmente seu capital humano, visando ao atingimento da estratégia 
organizacional (Boxall, Purcell & Wright, 2007; Faroni, 2014). Nesse sentido:  
 

A gestão estratégica de pessoas pode ser definida como a integração entre 
práticas, políticas e estratégias que a organização utiliza para gerenciar o 
capital humano, que são influenciadas e influenciam a estratégia do negócio, o 
contexto organizacional e o contexto socioeconômico em que estão inseridas 
(Foroni, 2014, p. 17; Martin-Alcazar, Romero-Fernandez & Sanchez-Gardey, 
2005). 
 

Outros autores (Brandão, 2013; Davel e Vergara, 2009; Dutra, 2002; Tanure, Evans 
& Pucik, 2007; Ulrich, 1998) também contribuíram para definir o que é gestão 
estratégica de recursos humanos (Tabela 2): 
 
Tabela 2 -   
Definições de gestão estratégica de recursos humanos 

Definições Autor 
Precisa ser compreendida e moldada em face das mudanças estratégicas da 
organização. Requer novas roupagens em competências, práticas de gestão e 
novos traços da arquitetura organizacional. 

Brandão (2013) 

Alinhar funções tradicionais aos propósitos estratégicos da organização, de 
acordo com as exigências do mercado e sustentando o ajuste dos indivíduos às 
alterações da empresa e do ambiente que a cerca. 

Davel e Vergara 
(2009) 

Balancear os interesses das pessoas e da empresa por meio de processos de 
apoio, gestão e estabelecimento de compromissos mútuos entre pessoas e 
empresas. 

Dutra (2002) 

Adequar os esforços em gestão estratégica de pessoas, congruentes, aos da 
gestão estratégica da empresa.  

Tanure et al. 
(2007) 

Trabalhar como parceiro empresarial implementando a estratégia 
organizacional. Para isso, requer atuar como parceiro estratégico, especialista 
administrativo, defensor dos funcionários e agente de mudanças. 

Ulrich (1998) 

Fonte: elaborada pelo autor.  
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Portanto, para que a empresa atinja seus objetivos, por meio da performance das 
pessoas, espera-se que a GERH aja e funcione sinergicamente, não somente em 
suas práticas entre si, mas também com as outras práticas da organização. É 
necessária a consistência entre as políticas e práticas, sendo que políticas 
representam a elaboração de um programa, enquanto as práticas são a sua 
operacionalização (Dutra, 2002). Sempre que se estabelece uma política, é 
necessário buscar uma prática coerente, ou seja, a partir das políticas da GERH pode-
se, posteriormente, elaborar as práticas para sua execução (Jiang, Lepak, Han, Hong, 
Kim & Winler, 2012; Wright & Boswell, 2002). A Figura 2 apresenta a relação entre as 
políticas e práticas da GRH.  
 

Práticas RH descritas nas políticas 
Relação aditiva ou substituta 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2  
Políticas e práticas de GERH. 
CHA: conhecimento, habilidade e titude. Fonte: Foroni, P. G. (2014). Gestão estratégica de pessoas: um estudo de caso sobre o alinhamento 
estratégico (p. 22). Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade de São Paulo. São Paulo, 
SP, Brasil), adaptado de Jiang et al. (2012). Clarifyng the construct of human resource systems: relating 
human resource management to employee performance. Human Resource Managament Review. 
22(2), 73-85  
As políticas e práticas relacionadas ao desenvolvimento de competências (CHA - 
conhecimento, habilidade e atitude) são: recrutamento, seleção e treinamento. Já as 
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relacionadas à entrega e motivação são desempenho, remuneração e incentivos 
oferecidos pela empresa; e as relacionadas às oportunidades de contribuição por 
parte do funcionário e o seu envolvimento na entrega das atividades referem-se ao 
engajamento e descrição de cargos. 
 
Dessa forma, considerando a GERH, diferentes políticas podem ter sintonia com 
diversas práticas: por exemplo, em um processo seletivo interno, o desempenho e as 
entregas realizadas ao longo da vida laboral podem fazer a diferença. Se o processo 
de seleção é externo, a questão da remuneração e benefícios pode ser central. Assim, 
políticas e práticas devem ser flexíveis e adaptáveis às diferentes situações 
organizacionais. Além disso, é preciso que sejam adaptáveis a diferentes públicos, 
regiões, localizações, culturas e às diversas situações, tanto do ambiente interno 
como do externo. Essa flexibilidade vai definir o quão o sistema é capaz de se 
reinventar frente às proposições conjunturais do negócio (Jiang et al., 2012).  
 
Para a compreensão e construção de modelos em GERH, a literatura ainda refere três 
abordagens: contingencial, universalista e configuracional (Tabela 3). Cada 
abordagem advoga linhas de pensamentos diferentes, mas que se interligam, 
favorecendo a construção do modelo de GERH (Delery & Doty, 1996; Martín-Alcázar 
et al., 2005, como citados em Foroni, 2014; Mascarenhas, 2009). 
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Tabela 3 
Comparativo entre três perspectivas da gestão estratégica de recursos humanos 

 Definição Relação entre as 
variáveis Críticas 

Contingencial 
 
 
 
 

Não existem melhores 
práticas. A definição está 
relacionada a estratégia 
organizacional, ambiente 

interno e externo. 

Influência pelas variáveis 
contingenciais. 

 
 
 

Não considera a 
interação entre as 

práticas. 
 
 
 

Universalista 
 
 
 

Utilização de melhores 
práticas de gestão de 

pessoas 
 

Linear e generalização 
universal. Única prática. 

 
 

Não considera a relação 
sinérgica entre as 

diferentes práticas nem a 
influência do ambiente. 

Configuracional 
 
 
 
 

Sistema de RH que pode 
ser definido de múltiplas 

formas. 
 
 

Como o sistema de RH afeta 
a performance 
organizacional. 

Interdependência sinérgica 
entre as relações. 

Dificuldade em identificar 
as múltiplas formas do 

sistema de RH e a 
sinergia das relações. 

 
Fonte: Martin-Alcázar et al. (2005). Strategic human resource management: integrating the 
universalistic, contigent, configurational and contextual perspectives. Human Resource Management, 
may, p. 633-659. Adaptado de Foroni, P. G. (2014). Gestão estratégica de pessoas: um estudo de caso 
sobre o alinhamento estratégico (p. 18). Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade de 
São Paulo. São Paulo, SP, Brasil).  
A abordagem contingencial, baseada em concepções teóricas desenvolvidas na 
década de 1960, argumenta que as políticas e práticas de gestão de pessoas são 
mais efetivas quando são apropriadamente integradas (best fit) ao contexto e 
estratégia específicos da organização. A GRH depende do desempenho e estrutura 
organizacional, sendo contingente às condições ambientais e tecnológicas. Entende-
se que as organizações são formadas por subsistemas que se complementam; e entre 
eles se destaca o subsistema humano, formado pelo sistema de gestão de pessoas, 
que quando alinhado estrategicamente é capaz de contribuir para alcançar elevados 
desempenhos nas organizações. O alinhamento estratégico de gestão de pessoas 
pode ser compreendido a partir do alinhamento externo (adequação às contingências 
externas em resposta às provocações do ambiente competitivo) e interno (propostas, 
políticas e processos bem articulados, a partir de estratégias empresariais e modelo 
organizacional adotado pela organização) (Mascarenhas, 2009).   
 
A abordagem contingencial assume que, dependendo do cenário no qual a 
organização está inserida, ela pode optar pelos modelos hard ou soft - por um ou 
concomitantemente pelos dois modelos -, uma vez que a abordagem contingencial 
sugere que as pessoas assumam comportamentos diversos, dependendo da 
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demanda necessária no cumprimento das estratégias. No modelo hard, entende-se 
os indivíduos como recursos a serem geridos, da mesma maneira que os demais 
recursos organizacionais. Já no modelo soft, a ênfase é nas práticas de gestão de 
pessoas que desenvolvam o potencial dos indivíduos, considerados como seres 
proativos e criativos e não como meros recursos (Mascarenhas, 2009). 
 
Já a abordagem universalista sugere que algumas práticas de gestão de pessoas são 
universais e que estariam ligadas a níveis superiores de desempenho. Destaca que 
as empresas terão sucesso na gestão de pessoas se identificarem e adotarem as 
melhores práticas (best practices). Por meio da reestruturação das práticas de RH, as 
pessoas podem não somente participar da implantação da estratégia, mas também 
propor melhorias contínuas, assumindo a responsabilidade por novas formas de 
trabalho. Essa abordagem parte das pressuposições de que existe uma relação linear 
entre as práticas de sistema de gestão de pessoas e o desempenho organizacional; 
que as melhores práticas são universalmente aplicáveis e com êxito; e que o sucesso 
organizacional é mensurável em termos de desempenho financeiro, utilizando-se 
como indicadores o lucro, a participação de mercado e os níveis de vendas (Delery & 
Doty, 1996; Mascarenhas, 2009).  
 
Enquanto as abordagens universalista e contingencial buscavam adeptos com seus 
modelos, uma nova linha surgia, no decorrer das décadas de 1970 a 1990, focada nos 
símbolos e aspectos culturais – chamada de abordagem configuracionista ou cultural. 
Essa abordagem defende a importância de se conhecer e de se considerar os 
aspectos culturais na administração das empresas. Pressupõe a existência de 
significados e valores compartilhados por indivíduos e grupos, bem como padrões de 
envolvimento moral, que devem ser considerados na forma como as pessoas são 
gerenciadas. Dá ênfase à identificação de valores e crenças que são compartilhados 
entre as pessoas e a elementos como os rituais, a linguagem, mitos, entre outros, de 
maneira a promover a mudança cultural e construir culturas fortes e consistentes 
capazes de se adequarem aos valores organizacionais. Nesse sentido, as políticas e 
práticas de gestão de pessoas baseiam-se no pressuposto de que os comportamentos 
dos indivíduos e grupos são estruturados com base nas premissas culturais, valores 
e crenças compartilhados pela coletividade na organização (Mascarenhas, 2009).  
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Tais abordagens trazem reflexões importantes para a atuação da GRH. Concorda-se 
com Silveira e Miranda (2011, p. 15), que concluem que: 
 

O campo teórico da gestão estratégica de pessoas ainda está à procura de 
formas de se consolidar teoricamente e agregar elementos que integrem as 
diferentes vertentes, avançando no entendimento da relação entre a estratégia 
organizacional e a gestão de pessoas.  

 
Para entender essa relação, vários autores desenvolveram diferentes modelos. Um 
deles é uma lente que facilita enxergar a realidade, por mais complexa que pareça. 
Proporciona compreender relações e situações subjacentes e seus efeitos (Dutra, 
2002). Fischer (2002) destaca que, mais do que escolher um modelo, é necessário 
adaptá-lo às necessidades da empresa. 
 
Nesse sentido, na próxima seção são apresentados os modelos de GERH que darão 
sustentação à pesquisa empírica desta dissertação, justificando-se sua escolha em 
função do objetivo de identificar as responsabilidades dos gestores de linha na gestão 
estratégica de recursos humanos na Eletro Zema. 
 
2.4  Modelos de GERH 

 
A escolha dos modelos de Dutra (2002), Tanure et al. (2007) e Ulrich (1998) nesta 
dissertação justifica-se pela importância dada por esses autores ao papel do gestor 
de linha. Dutra (2002, p. 24) advoga que os “gestores são responsáveis pela gestão 
do negócio e de todos os recursos colocados à sua disposição, humanos, materiais, 
financeiros, tecnológicos e de informação”. Tanure et al. (2007, p. 1) revelam que “há 
muito o que entender sobre as verdadeiras responsabilidades da área de RH e da 
gerência de linha na gestão de pessoas”. E mesmo diante de desafios oriundos de um 
mundo globalizado, os gestores de linha desempenham papel fundamental na gestão 
de pessoas, principalmente exercendo a função de parceiro de mudanças. Ulrich 
(1998) descreve as responsabilidades do gestor de linha em cada um dos papéis 
propostos por ele para a GERH.  
 
2.4.1 Modelo de GRH proposto por Dutra (2002) 
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Para assegurar uma gestão coerente e consistente ao longo do tempo, Dutra (2002) 
sugere que um modelo de GRH deve alinhar objetivos da organização e das pessoas 
e garantir o desenvolvimento e a satisfação mútuos. O que diferencia esse modelo de 
outros na perspectiva funcionalista é que os processos e práticas são focados na 
entrega – resultado do trabalho – e no grau de complexidade da tarefa, em 
contraposição à noção estática de cargo. O autor indica ainda algumas condições que 
asseguram a sua efetividade:  
 

a) Transparência: a clareza nos critérios é fundamental para que os empregados 
aceitem a proposta e garantam a renovação e ajuste a uma nova realidade;  

b) simplicidade: critérios simples facilitam a formulação, aplicação, análise, 
discussão, consenso e aceitação da proposta;  

c) flexibilidade frente à necessidade de adaptação às pressões impostas pelos 
contextos internos e externos à organização.  

 
A efetividade do modelo de GERH depende de alguns pressupostos, conforme Dutra 
(2002). É importante a empresa estar alinhada e focada no desenvolvimento e não no 
controle de pessoas, em contraposição à gestão taylorizada, sendo possível garantir 
o comprometimento do funcionário. Desse modo, a pessoa assume papel ativo na 
gestão das pessoas, compartilhando a responsabilidade com a empresa. O foco nos 
processos e não nos instrumentos permite a construção de uma realidade 
compartilhada, a definição de papéis e de responsabilidades, bem como de 
compromissos por parte das pessoas. O foco nos interesses mútuos permite buscar 
o equilíbrio entre os interesses da organização e das pessoas, gerando o 
comprometimento com a proposta de trabalho e com a empresa. E o foco nos 
processos e práticas de gestão de pessoas integradas à estratégia e ao negócio da 
empresa deve substituir o modelo funcionalista de RH, com práticas desarticuladas 
entre si e com os objetivos da organização (Dutra, 2002).  
 
Ao trazer a figura de uma balança, como mostra Figura 3, para representar esse 
modelo, Dutra (2002) procura demonstrar que o equilíbrio deve ser perseguido pela 
empresa e pessoas, cada qual com suas responsabilidades. Cabe à GERH, por meio 
de seus processos de gestão, de apoio e das bases estruturais, garantir esse 
equilíbrio: 
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Figura 3  
Modelo de gestão de pessoas. 
Fonte: Dutra, J. S. (2002). Gestão de pessoas: modelos, processos, tendências e perspectivas. (p. 47). 
São Paulo: Atlas.  
Para conseguir esse equilíbrio, são definidas as partes e funções ou papéis a serem 
desempenhados (Dutra, 2002). Cada pessoa deve ser responsável pelo seu próprio 
desenvolvimento, uma vez que se tornar competitivo profissionalmente é um 
compromisso pessoal. As pessoas, mais conscientes do seu papel na organização, 
passam a cobrar de si mesmas e das empresas condições objetivas para o alcance 
do desenvolvimento profissional. Dutra (2002) advoga que a empresa deve criar 
condições de alavancagem mútua, por meio de estímulos e desenvolvimento, 
deixando claro o que espera do empregado. Os processos de gestão de pessoas 
garantem o equilíbrio entre empresa e pessoas, constituindo o fiel da balança. São 
classificados quanto aos objetivos, como movimentação, desenvolvimento e 
valorização. As bases estruturais referem-se às políticas e práticas que focam os 
compromissos entre a empresa e as pessoas: qualidade de vida, ambiente e 
participação nos processos decisórios. Os processos de apoio são fundamentais para 
a efetividade da gestão de pessoas, tratando das interações como comunicação e 
informações, relações com sindicatos e com a comunidade. 
 
As políticas, processos e práticas de GRH, sugeridas por Dutra (2002) são 
apresentados na Tabela 4.  
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Tabela 4 
Políticas, processos e práticas de RH 

Políticas Processos Práticas 
Suporte ao movimento de pessoas Movimentação Captação, internalização, transferências, 

promoções, expatriação, recolocação. 
Estímulo e criação de condições 
para o desenvolvimento de pessoas 

Desenvolvimento Carreira, desempenho e educação. 

Parâmetros para distinguir e 
valorizar pessoas  

Valorização Remuneração, recompensas, benefícios. 

Integração do RH x demais setores Apoio Informações, comunicação, relações 
sindicais, relações com a comunidade. 

Compromissos pessoas-empresas Bases estruturais Clima, saúde, segurança e ergonomia. 
Fonte: Dutra, J. S. (2002). Gestão de pessoas: modelos, processos, tendências e perspectivas. São 
Paulo: Atlas.  
O processo de movimentação oferece suporte aos movimentos do empregado na 
empresa, desde a entrada, permanência e saída, por meio das práticas de captação, 
transferência, expatriação, promoções, etc. A movimentação pressupõe o 
planejamento do quadro de pessoal, por meio do diagnóstico do contingente atual e 
futuro, frente aos objetivos estratégicos da empresa. A partir desse diagnóstico e/ou 
de demandas dos gestores, iniciam-se os processos de captação de pessoas 
potencialmente aptas para a vaga, que irão para a seleção, quando são realizadas as 
avaliações dos candidatos ao cargo vago. Os processos de movimentação continuam 
com a socialização, quando se busca adaptar a pessoa à cultura da empresa, bem 
como quando são transmitidos os ensinamentos para o desempenho pretendido. 
Seguem os processos de promoção – acesso a melhores colocações; de 
transferências para outras unidades e/ou localidades; de expatriação – trabalho no 
exterior por mais de seis meses; e desligamentos ou recolocação. Essas práticas, 
apesar de diferenciadas, precisam estar interligadas entre si e com os objetivos 
organizacionais (Dutra, 2002).  
 
O desenvolvimento das pessoas refere-se ao processo de educação dos empregados, 
visando desenvolver a capacidade de assumir atividades mais complexas. O suporte 
para o desenvolvimento das pessoas nas empresas são os processos de gestão de 
carreira e de desempenho. O sistema de administração de carreira deve ser 
estruturado e conter instrumentos capazes de gerir as movimentações e a 
possibilidade de crescimento na carreira, aliado à avaliação de competências. 
Competências são conhecimentos, habilidade e atitudes, aplicados no desempenho 
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no cargo, de modo a gerar as entregas definidas por meio das metas do negócio. Esse 
processo é parametrizado e elaborado com o intuito de mensurar e verificar a 
performance do indivíduo (Pacheco, 2009) e suas ações cotidianas, no dia a dia do 
trabalho (Dutra, 2002).  
 
O processo de desenvolvimento engloba também o autodesenvolvimento, que se 
refere à gestão da própria carreira e à aprendizagem, tanto no desempenho da função 
como na vida cotidiana. O processo de desenvolvimento ocorre por meio de ações de 
desenvolvimento formal - programas específicos, desenhados, envolvendo apostilas, 
instrutores e conteúdos predeterminados - e não formal - projetos atuantes, 
envolventes, no ambiente de trabalho, associações, visitas ou estágios (Dutra, 2002). 
 
O processo de valorização visa remunerar os empregados em contrapartida ao 
trabalho executado. O valor da recompensa deve ser baseado em parâmetros 
externos (mercado) e internos (agregação de valor e na complexidade da entrega para 
a empresa), visando gerar o sentimento de equidade. As recompensas podem ocorrer 
por meio de salários, comissões, assistência médica, ontológica e financeira, 
programas de aposentadorias, prêmios, entre outros (Dutra, 2002). 
 
Em um ambiente de transformações, devido às pressões sofridas, as organizações 
passam por mudanças para atenderem às tantas exigências do mercado. A 
globalização exige das empresas novas formas de produzir e comercializar (ambiente 
externo) e isso se reflete nas estruturas internas do negócio, que precisa responder 
de forma rápida e eficiência. Esse novo modelo proposto por Dutra (2002) condiciona 
os gestores de linha a decidirem sobre os recursos humanos, materiais, financeiros, 
tecnológicos e de informação. Ao exercerem esse papel, as empresas conseguem 
agilizar o tempo de resposta, atendendo às exigências e, consequentemente, 
aumentando suas chances de competir no mercado (Dutra, 2002). 
  
2.4.2 As quatro faces da GRH 
 
O modelo das quatro faces da GRH (Tanure et al., 2007) foi proposto em função da 
adequação à realidade brasileira do modelo das três faces da GRH, desenvolvido por 
Evans, Pucik & Barsoux (2002). Esse modelo, focado na realidade da GRH para 
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empresas internacionais, entende que a GRH contribui para o negócio das 
organizações ao atuar nas faces do construtor, parceiro de mudanças e navegador.  
 
A partir de pesquisas e da experiência profissional dos autores na atuação em 
empresas no Brasil, Tanure et al. (2007) questionaram a aplicação desse modelo, 
argumentando a necessidade de incorporação de uma face anterior à face do 
construtor, denominada de executor. No Brasil, muitas práticas e modelos de gestão, 
principalmente vindos dos Estados Unidos, são adotados sem a necessária crítica. 
Contudo, nem sempre estão de acordo com a realidade do país e com muita 
frequência são necessários ajustes, em função do cenário e da cultura local (Tanure 
et al. 2007; Tanure et al., 2010). Considerando a abordagem configuracional (ou 
divergente convergente como denominam os autores), Tanure et al. (2007) 
incorporam a face do executor à proposição de Evans et al. (2002). Esse modelo das 
quatro faces da GRH é apresentado na Tabela 5: 
 
Tabela 5  
Modelo das quatro faces da GRH 

Faces do 
RH 

Atividade Foco de 
atenção 

Perspectiva 
teórica 

Função 
Execução Atividades desconectadas da 

estratégia, mesmo se usando 
ferramentas sofisticadas 

Ação Fazer Executor 

 Construção  Fundamentos: acertando os 
elementos básicos 

Consistência 
interna 

Ajuste interno – 
adequação 

Construtor 

Realinha-
mento 

Adaptação às mudanças do 
ambiente; implementação de 
estratégias; reconfiguração 

Mudanças Ajuste externo Parceiro de 
mudanças 

Direção Desenvolvimento de capacidade 
funcional 

Tensão 
construtiva entre 

opostos 
Dualidade/ 
paradoxo 

Navegador 

Fonte: Tanure, B., Evans, P., & Pucik, V. (2007). Virtudes e pecados capitais: a gestão de pessoas no 
Brasil. (p. 20). Rio de Janeiro: Elsevier  
A face do executor corresponde, portanto, à realidade encontrada em várias empresas 
brasileiras, nas quais a área de RH executa atividades operacionais. Essa realidade 
pode ser descrita em dois extremos. O primeiro refere-se ao clássico departamento 
de pessoal (DP), setor burocrático voltado para o cumprimento da legislação 
trabalhista. Essa atuação como DP, centrada no registro e pagamento de pessoal, 
pode ser encontrada em grande parte de empresas brasileiras de pequeno e até 
mesmo de médio porte. No outro extremo encontram-se empresas de grande porte, 
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nas quais a GRH assume uma roupagem estratégica, utilizando ferramentas de 
gestão de pessoas sofisticadas e de última geração. Essa GRH pode ser considerada 
de ponta, com práticas modernas, mas, na realidade, essas práticas não estão 
alinhadas entre si ou com a estratégia do negócio. Práticas como universidade 
corporativa, gestão do conhecimento e avaliação 360° podem ser desenvolvidas com 
métodos de última geração, mas que não garantem sua eficácia, uma vez que não 
atendem às necessidades da organização e não estão atreladas à estratégia do 
negócio. Assim sendo, tais práticas não demonstram a consistência, o que é a 
característica central da face do construtor (Tanure et al., 2007).  
 
A coerência interna entre os fundamentos do RH e sua interligação com as demais 
tecnologias de gestão são as principais responsabilidades da face do construtor. Os 
fundamentos referem-se às diferentes funções e processos operacionais da GRH e 
suas respectivas práticas, como descrito por Evans et al. (2002, p. 54): 
 

a) Recrutamento e seleção 
 Mão de obra ou planejamento de pessoal; 
 recrutamento; 
 gestão de oportunidades iguais; 
 transferências internacionais; 
 desligamento ou recolocação. 

b) Treinamento e desenvolvimento 
 Integração; 
 treinamento no trabalho (dentro e fora do trabalho); 
 avaliação de desempenho e de potencial; 
 desenvolvimento de liderança; 
 gestão de carreira; 
 coaching e mentoring; 
 gestão e sucessão. 

c) Gestão do desempenho 
 Gestão da motivação e do comprometimento dos empregados (incluindo 

políticas tais como as de portas abertas e pesquisa de atitudes); 
 avaliação do trabalho; 
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 objetivos/estabelecimento de padrões e orçamento; 
 mensuração de desempenho; 
 avaliação de desempenho. 

d) Gestão de recompensas 
 Remuneração de benefícios; 
 recompensas informais. 

e) Relações industriais e de trabalho 
 
A face do construtor indica que a GRH necessita aplicar e executar atividades básicas 
e vitais como contratação (recrutamento e seleção), treinamento (treinamento e 
desenvolvimento), apresentação de programas de carreira (gestão de carreira), 
medição de desempenhos (gestão de desempenho) e recompensa às pessoas 
(gestão de recompensas). Contudo, é importante alinhar essas práticas entre si e com 
a estratégia do negócio, dando ênfase ao todo e não à soma das partes. Outro quesito, 
também importante, é sua adequação, indicando que as ações devem ser temporais, 
ou seja, de acordo com as necessidades específicas do momento, mas sem esquecer 
o desenvolvimento de longo prazo. É pertinente buscar, em outras empresas, novas 
propostas de práticas de RH, porém é preciso alinhar e adequar a ideia para o 
ambiente proposto, do contrário, auxiliará para a fase de execução (proposta da 
primeira face) (Tanure et al., 2007).  
 
Portanto, essas funções e processos interligados da GRH são fundamentais para uma 
boa gestão, devendo-se atentar para sua consistência na busca por atrair, motivar e 
reter as pessoas. Essa consistência é conseguida por meio do alinhamento com os 
valores e filosofia organizacional, que diferem de empresa para empresa. Cabe ao RH 
adequar seu modelo à sua realidade organizacional. O essencial é que exista 
consistência entre o que a empresa almeja e o modelo utilizado para atingir tal 
resultado. Por outro lado, a GRH deve ficar atenta para não se fixar nessa face, 
exercendo o papel do zelador. É preciso compreender que pressões, principalmente 
externas, levam à necessidade de mudanças, o que implica a atuação na terceira face 
– realinhamento, exercida pelo parceiro de mudanças (Tanure et al., 2007). 
 
A face do realinhamento foca as adequações essenciais para se conseguir alcançar 
os objetivos da organização, por meio de ações congruentes que auxiliem a 
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implementar as mudanças necessárias. Essas mudanças são resultado das 
exigências do ambiente externo, mas devem estar interligadas e manter a coerência 
com as necessidades internas. A coerência entre a GRH e a estratégia do negócio 
deve ser praticada. Logo, qualquer alteração na estratégia para responder às 
exigências do mercado externo impacta diretamente o ambiente interno e, 
consequentemente, os processos de GRH devem sofrer mudanças. Para que o 
realinhamento aconteça, é preciso parceria entre o gestor de linha e a GRH. 
 
Para que a GRH consiga contribuir para o negócio da empresa, suas práticas 
precisam estar ajustadas às estratégias organizacionais. Para isso, é preciso, 
identificar e considerar as necessidades dos empregados (ambiente interno) e dos 
consumidores e diferentes stakeholders, além de atentar para as mudanças 
tecnológicas e concorrentes (ambiente externo). É preciso cuidado para que essas 
mudanças tenham clareza, sejam entendidas e que o esforço gere resultados 
concretos, pois, do contrário, pode-se gerar desconfiança e falta de comprometimento 
por parte dos empregados, entrando-se no zigue-zague das mudanças ou no mudar 
por mudar.  
 
A última face proposta é da direção, exercida pelo navegador, que se centra na 
administração de paradoxos ou das tensões entre forças opostas. Para fazer frente 
às pressões e mudanças, as empresas precisam aprender a lidar com forças opostas, 
que fazem parte do seu cotidiano de negócio, como as apresentadas na Tabela 6: 
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Tabela 6 
Algumas dualidades enfrentadas pelas organizações 

Administrando os bens do presente x Construindo os bens do futuro 
Satisfazendo necessidades do cliente  x Indo além da necessidade do cliente 

Curto prazo x Longo prazo 
Competição  x Parceria 

Alavancagem dos recursos existentes x Desenvolvimento de novos recursos 
Baixo custo x Alto valor agregado 

Diferenciação x Integração 
Descentralização x Centralização 

Desempenho da unidade x Integração corporativa 
Responsabilidade individual x Responsabilidade do grupo 

Oportunidade x Planejamento 
Empreendedorismo  x Controle/confiabilidade 

Flexibilidade x Eficiência 
Mudança x Continuidade 

Velocidade da responsividade x Cuidado na implementação 
Especialista x Generalista 

Lógica técnica x Lógica comercial 
Enfrentar riscos x Evitar falhas 

Orientação para resultados x Orientação para as pessoas 
Vida profissional x Vida pessoal 

Hierarquia rigorosa x Redes de comunicação 
Fonte: Tanure, B., Evans, P., & Pucik, V. (2007). Virtudes e pecados capitais: a gestão de pessoas no 
Brasil. (p. 40). Rio de Janeiro: Elsevier  
Nesse contexto empresarial atual em constante mudança, é preciso que a GRH 
conheça e auxilie a empresa a navegar entre as dualidades e paradoxos presentes 
nas organizações. Excelentes resultados no curto prazo podem culminar em grandes 
dificuldades no futuro, uma vez que o “sucesso” pode gerar acomodação e as 
empresas podem se esquecer de que precisam se reinventar constantemente. O 
papel do navegador exige que a GRH administre as tensões e as forças opostas entre 
as dualidades, de forma a colaborar com o negócio. A grande tarefa é construir um 
ambiente no qual essas forças sejam vistas como impulsionadoras de 
desenvolvimento da organização e não como barreiras que impedem tal prosperidade. 
 
Requer atenção nos acontecimentos cotidianos e propostas para adventos futuros. 
Para que uma organização seja eficiente, é preciso que essa face – função 
denominada navegador – construa o futuro no presente (Tanure et al., 2007). 
 
Tanure et al. (2010) realizaram pesquisa em empresas brasileiras, com o objetivo de 
analisar a atuação do RH, com base no modelo das quatro faces. Foi realizado estudo 
descritivo, de caráter quantitativo e qualitativo, utilizando a triangulação de dados 
primários derivados do estudo de caso em uma empresa financeira (BRASILPREV) e 
dados secundários retirados da survey com 172 presidentes das 500 maiores 
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empresas no Brasil. Os resultados indicaram que, na percepção de 35% dos 
presidentes entrevistados, a GRH situa-se exercendo um trabalho operacional (face 
do executor); outros 35% a veem como construtor, tendo boas práticas implantadas; 
para 20%, a GRH atua como parceiro de mudanças; e para 9,3%, como navegador 
(Tanure et al., 2010). Os resultados da pesquisa realizada na empresa Brasilprev 
indicaram que predominavam as faces do construtor e do parceiro de mudança, de 
acordo com as respostas ao questionário.  
 
Essa percepção parece adequada, uma vez que houve uma conjugação da área de 
RH com a de Estratégia, com o intuito de realizar mudanças na empresa. Por outro 
lado, os resultados da pesquisa qualitativa, a partir das entrevistas e grupos focais, 
não apresentaram o mesmo entendimento. Foi verificado que as políticas e práticas 
de RH ainda são incipientes e necessitam de integração entre si. Apesar da existência 
de algumas práticas modernas e até mesmo premiações por bom desempenho, não 
se observou a efetividade dos processos de GRH nem sua conexão com a estratégia 
da organização, prevalecendo ainda a face do executor. Confirmou-se, assim, a 
necessidade da inserção dessa face no modelo de GRH para a realidade do Brasil 
(Tanure et al., 2010). 
 
Outros trabalhos (Cançado, Vendramine, Corrêa, Oliveira & Castro, 2017; Cruz, 2007; 
Fonseca, 2007) utilizaram o modelo proposto por Tanure et al. (2007), como descrito 
a seguir. 
 
Cançado et al. (2017) realizaram pesquisa descritiva e quantitativa, tipo survey, com 
o objetivo de identificar como a GRH tem atuado em empresas brasileiras, na visão 
de seus clientes internos. Para a coleta de dados, foi replicado o questionário de 
Tanure et al. (2010), obtendo-se a amostra de 332 respondentes, que trabalhavam 
em empresas que possuíam a área de RH em seu organograma. Os resultados 
indicaram qualidade média da GRH e a prevalência das faces executor e construtor, 
sugerindo que houve pouca alteração na avaliação da GRH no período de quase uma 
década. A face do executor sinaliza uma atuação funcionalista, centrada nas 
atividades operacionais, desconectadas entre si e/ou da estratégia da organização. A 
face do construtor revela também uma atuação centrada nas funções de RH, mas de 
forma consistente e vinculada à estratégia da organização. A pesquisa contribuiu para 
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a validação do questionário das quatro faces da GRH e ressaltou que, para pesquisas 
futuras, se inclua, na face do executor, a questão: existência de práticas e ferramentas 
“modernas”, contudo, descolado da estratégia da empresa.  
 
Apesar das especificidades identificadas em cada caso, a pesquisa revelou grau de 
inconsistência entre a percepção dos três grupos, principalmente relacionadas à dos 
gestores. De modo geral, a face executora predomina na percepção dos gestores, 
enquanto as faces construção e realinhamento prevalecem na percepção da alta 
direção e da equipe de RH. Embora as conclusões deste trabalho não possam ser 
generalizadas, por se tratar de estudo de casos, poderão contribuir para estudos 
futuros que busquem a relação das faces de atuação da GRH com os níveis de 
performance organizacional e ainda que tenham como objetivo explorar o tema cultura 
organizacional e sua relação com os modelos de gestão de pessoas. 
 
Cruz (2007) realizou pesquisa estudo de caso em duas empresas, de caráter 
qualitativo e descritivo, com o objetivo de verificar o nível de consistência entre a 
percepção da alta direção, dos gestores e da equipe de RH quanto à atuação da GRH 
em organizações brasileiras. Tendo como base o modelo das quatro faces da GRH, 
proposto por Tanure et al. (2007), foram coletados dados por meio de grupos focais, 
entrevistas semiestruturadas e análise de documentos. Os resultados indicaram que 
ambas possuem em comum consideráveis mudanças nos processos, na estrutura e 
na gestão. A GRH da empresa Alfa tem buscado se habituar às necessidades do 
mercado e esse esforço é percebido pelos três atores organizacionais pesquisados. 
Já na empresa Beta são perceptíveis, pelos três atores, a rigidez de suas práticas e a 
dissonância com as necessidades do negócio. Contudo, existe uma proposta de 
retomada da GRH para ser parceiro do negócio, como já ocorreu no passado. A 
pesquisa revelou grau de inconsistência entre a percepção dos três grupos, 
principalmente relacionadas à dos gestores. De modo geral, a face executora 
predomina na percepção dos gestores, enquanto as faces construção e realinhamento 
prevalecem na percepção da alta direção e da equipe de RH (Cruz, 2007).  
 
Em estudo de caso na empresa Gerdau, Fonseca (2007) objetivou analisar, com base 
no modelo das quatro faces (Tanure et al., 2007), como a GRH tem se estruturado e 
atuado. Foram realizadas entrevistas com o RH corporativo e com o responsável pelo 
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RH das três unidades mineiras; e aplicado questionário a 92 líderes (gerente, 
facilitador, chefe, assessor e trainee) e a nove profissionais de RH. Os resultados 
permitem inferir que para o RH e os líderes prevalece a face construtor, seguida da 
face do executor.  
 
Há diferenças significantes na percepção do RH e líderes no tocante às faces parceiro 
de mudanças e navegador. A liderança atribui notas maiores do que o RH nessas 
duas faces. Os gestores acreditam que o RH colabora com o alinhamento externo da 
organização e tem preparado as pessoas para as mudanças pelas quais a empresa 
têm passado. Já a área de RH avalia que tal processo ainda está em construção e 
que suas atribuições estão na face executor e construtor, o que destoa da visão dos 
líderes. Fonseca (2007) concluiu que a opção da Gerdau em centralizar as decisões 
no corporativo dificulta a compreensão das operações, mesmo utilizando mecanismos 
de última geração. Isso entrava a relação - empresa corporativa e unidades locais - e 
acaba impactando na comunicação e na visão que o próprio RH tem de si mesmo 
(Fonseca, 2007).  
 
Outro modelo que será discutido na próxima seção foi proposto por Ulrich (1998), 
denominado de múltiplos papéis. O modelo descreve as várias responsabilidades 
(múltiplos papéis) do RH para atuar de forma estratégica na organização. Nesse 
modelo, são fundamentadas as responsabilidades dos gestores de linha, objeto 
central deste trabalho, tendo sido, por isso, escolhido como marco teórico.  
 
2.4.3 O modelo de múltiplos papéis de RH  
 
Ulrich (1998) traz uma perspectiva estratégica de GRH e propõe o modelo dos 
múltiplos papéis do RH, visando criar valor para o negócio. Considera que o setor de 
RH deve ir além das atividades burocráticas e funcionais, com padrões definidos. Esse 
setor pode gerar resultados concretos, quando estabelece práticas bem ajustadas às 
necessidades da organização, desenvolvidas por profissionais que dominam a teoria 
e que buscam o aprimoramento constante. 
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Ulrich (1998) parte da concepção de que, na atualidade, os profissionais de RH devem 
assumir papéis complexos e paradoxais, com foco nos processos e nas pessoas, bem 
como no curto e longo prazo, como apresentado na Figura 4: 
 

Figura 4  
Papéis de RH na construção de uma organização competitiva. 
Fonte: Ulrich, D. (1998). Os campeões de recursos humanos: inovando para obter os melhores 
resultados. (p. 40). São Paulo: Futura.  
Esses papéis, complexos e paradoxais, geram valor para a empresa, quando a GRH 
é capaz de focar tanto em processos como em pessoas, bem como no cotidiano e no 
futuro estratégico. Organizado a partir desses papéis, ao concentrar seus esforços em 
metas definidas e em medir seus resultados, trabalhando juntamente com os gestores 
de linha, pode-se estipular atividades para que o RH se torne GERH, de acordo com 
a Tabela 7. 
 

 

Administração de 
estratégia de 
recursos humanos 

Administração da 
infraestrutura da 
empresa 

Administração da 
transformação e 
mudança 

Administração da 
contribuição dos 
funcionários 

Futuro/estratégico 

Processos Pessoal 

Cotidiano/operacional 
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Tabela 7 
Os múltiplos papéis de RH 

Papel/Função Resultados Metáfora Atividade 
Administração de 

estratégias de 
recursos humanos 

Execução da estratégia Parceiro 
estratégico 

Ajuste das estratégias de RH 
à estratégia organizacional 

Administração da 
infraestrutura da 

empresa 
Construção de uma 

infraestrutura eficiente 
Especialista 

Administrativo 
Reengenharia dos processos 
de organização: redução de 

custos 
Administração da 
contribuição dos 

funcionários 
Aumento do envolvimento 

e capacidade dos 
funcionários 

Defensor dos 
funcionários 

Atenção as necessidades 
dos funcionários. 

Desenvolver talentos 
Administração da 
transformação e 

da mudança 
Criação de uma 

organização renovada 
Agente de 
mudanças 

Gerir a transformação e a 
mudança: assegurar a 

capacidade para a mudança 
Fonte: Ulrich, D. (1998). Os campeões de recursos humanos: inovando para obter os melhores 
resultados. (p. 41). São Paulo: Futura.  
Para tornar-se parceiro estratégico, o RH precisa ter persistência para superar 
desafios e agir, baseado no diagnóstico organizacional. Esses desafios são: criar 
ferramentas para executar o que é planejado; capacitar as pessoas; atender aos 
interesses dos stakeholders; vincular o planejamento de RH ao da organização; 
entender que empreendimentos na área de RH demanda muito trabalho e tempo para 
concretizar. Ao superar esses desafios, o RH passa a ter condições de se tornar 
parceiro estratégico. O diagnóstico organizacional transforma a estratégia em ação. 
Ulrich (1998) o define em quatro passos: definir uma arquitetura organizacional; criar 
um processo de avaliação; fornecer liderança para o aprimoramento das práticas; e, 
por último, fixar prioridades.  
 
O primeiro passo sugere analisar e entender o funcionamento da organização, seus 
processos e sistemas. Assim, o RH terá condições de ter um diagnóstico 
organizacional consistente. O segundo passo consiste em identificar como medir esse 
diagnóstico organizacional. Esses números podem ser fornecidos pelos funcionários, 
fornecedores, consumidores e concorrentes do setor por meio de dados perceptivos 
e evidenciais e coletados pelo RH e gerentes de linhas, para que convertam em ações 
e práticas de RH. Essa conversão e identificação das melhores práticas, baseado nos 
resultados obtidos na análise, é o terceiro passo, que resulta em uma descrição de 
várias práticas. O quarto passo auxilia o terceiro. Recomenda que o RH se foque em 
suas prioridades e, para isso, relacione impacto versus possibilidade - se o impacto 
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for alto e a possibilidade também, essa deve ser a prioridade; caso a possibilidade 
seja baixa e o impacto alto, deve ser programada para futura aplicação (Ulrich, 1998). 
 
A metáfora especialista administrativo foca a eficiência das atividades e novas formas 
de propor o trabalho de GERH – a chamada reengenharia nos processos. Cabe ao 
RH, juntamente com os gestores de linha, buscar novas maneiras de propor o 
trabalho, tanto para os processos da organização, quanto para os próprios processos 
de RH. Na reengenharia de processos, o RH pode adicionar valor ao negócio, quando 
ele conhece e age em duas fases. A primeira foca na identificação de processos 
ineficientes, propondo novas opções e métodos para realizar as atividades. A segunda 
fase busca simplificar e melhorar processos, com possibilidades de repensar até a 
estrutura, indo além da reengenharia de processos (Ulrich, 1998). 
 
O terceiro papel denominado com a metáfora defensor dos funcionários requer que o 
RH consiga realizar uma gestão de pessoas mais próxima, com o objetivo de trazer 
os indivíduos para contribuir com o negócio, no menor custo. É possível que as 
pessoas deixem de contribuir com a organização, pelo fato de que não haja interesse 
em suas necessidades; portanto, é necessário criar condições para ouvir as opiniões 
e identificar os anseios dos funcionários. É preciso manter uma relação de equilíbrio 
entre demanda e recurso. Quando as demandas são grandes e os recursos não 
correspondem, os funcionários podem responder com depressão e outros problemas 
psicológicos. Contribuindo com a possibilidade de buscar o máximo equilíbrio entre 
essas duas vertentes, Ulrich (1998) descreve que o RH, para executar esse papel, 
pode: ajudar as pessoas a compreenderem e priorizarem o que realmente agrega 
valor; propor atividades nas quais as pessoas possam trabalhar de forma autônoma, 
possibilitando a escolha do local e horário; e possibilitar antever excessos de demanda 
e minimizar condições desfavoráveis. Assim, essas ações trazem as pessoas para um 
ambiente amistoso e possibilita a entrega de acordo com as diretrizes da empresa e 
de forma saudável para os funcionários (Ulrich, 1998).  
 
Como metáfora para o papel administração da contribuição dos funcionários utiliza-se 
a expressão “defensor dos funcionários”, criticada por Coutinho (2004) e Cançado et 
al. (2005). No português, defensor tem conotação paternalista, no sentido de advogar 
a favor de algo, defender uma causa, e não é essa a ideia que o autor pretendeu 
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passar. A expressão utilizada em inglês é “employee champion” e a palavra 
“champion” foi traduzida como “defensor”, o que gerou a tradução equivocada de 
defensor dos funcionários. Essa palavra não representa o significado do papel, que 
visa alinhar as contribuições dos funcionários e não os defender. Os autores sugerem 
que se utilizem as expressões Intérprete das necessidades dos funcionários ou 
interlocutor dos funcionários. 
 
O quarto papel, cuja metáfora é o agente de mudanças, enfatiza a importância de as 
empresas serem capazes de reagir às mudanças por meio de respostas rápidas que 
podem ser de três tipos: iniciativa, processos e adaptações culturais. Essas respostas 
podem acontecer quando a empresa está em um processo de desenvolvimento e há 
levantamentos de iniciativas específicas para atender a tal evolução (iniciativa); ou 
diante da identificação dos principais processos; e posteriormente a busca por 
soluções para torná-lo mais eficiente (processo); por último, na inclusão de uma 
identidade voltada para mudanças. A grande dificuldade é sustentar as mudanças. O 
RH consegue realizar bem esse papel, quando aplica procedimentos de mudanças às 
propostas e processos de mudança da empresa e na necessidade de mudança 
cultural, tendo como aliados os gerentes de linha que garantem suas práticas 
(contratação, treinamento, avaliação de desempenho, etc.) permeadas por sinais da 
nova cultura. Como agente de mudança, o RH facilita e se responsabiliza pela 
mudança cultural. O desenho de processos inovadores e comportamentos influentes 
transforma e também contribui para que o RH colabore com a transformação 
organizacional (Ulrich, 1998). 
 
Nesse sentido, na próxima seção serão apresentadas características e a importância 
das atribuições dos gestores de linha, para as organizações, bem como as suas 
responsabilidades, a partir do modelo dos múltiplos papéis desenvolvido por Ulrich 
(1998). 
 
2.5  Responsabilidades dos gestores de linha 

 
As empresas, ao buscarem a excelência na entrega de produtos e serviços, 
hierarquias mais enxutas e gestores que sejam líderes da sua equipe, exibem a 
necessidade de desconstrução de teorias arcaicas e a construção de novos modelos 
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que consigam absorver as constantes mudanças e, consequentemente, atender às 
novas necessidades do mercado (Benedetti, Hanashiro & Popadiuk, 2004; Davel & 
Melo, 2005; Wolff, Cabral & Lourenço, 2013). Isso obriga os gestores a demonstrar 
altos níveis de desempenho para não perderem seus postos de trabalho, o que pode 
elevar os níveis de estresse (Barcaui & Limongi-França, 2014; Rouleau, 2005). 
 
É demandado ao gestor assumir diferentes atribuições e papéis. Um bom gestor 
estabelece metas, delega responsabilidades, define prazos para execução e 
atingimento das metas e lidera sua equipe de trabalho. É atento a despender os 
recursos necessários para a realização das atividades e dispõe de mecanismos de 
controle e mensuração das propostas de trabalho, tendo como foco a realização das 
estratégias organizacionais, contribuindo significativamente com a evolução da 
empresa. O gestor realiza intermediação entre os interesses das pessoas e os da 
empresa. Ambas possuem objetivos específicos que necessitam ser gerenciados e 
balanceados para que, em consonância, atendam às empresas, na busca por 
melhores resultados, e às pessoas, na busca pelo sucesso (Hassard, Tonelli & 
Alcadipani, 2005; Kotter, 2013; Tanure, 2011). 
 
Uma variável importante para medir o desempenho do gestor são os resultados 
alcançados pela sua equipe. Espera-se que o gerente consiga estimular e envolver as 
pessoas, de forma a alcançar o máximo desempenho (Pinto, 2013). Assim, o mundo 
organizacional atual exige gestores flexíveis, qualificados, com estilos modernos e 
participativos de gestão (Pinto, 2013). Sua identificação com a empresa é 
fundamental, pois é por meio do gestor que a empresa dissemina sua filosofia 
(Lorentz, Lima, Dias & Guimarães, 2014). 
 
A gestão da equipe de trabalho pelos gestores de linha é destacada por Ulrich (1998) 
no modelo de múltiplos papéis. O autor indica que as funções e práticas de GRH 
devem ser compartilhadas com os gestores de linha, a quem cabe efetivamente a 
gestão das pessoas e de sua equipe de trabalho. Dependendo dos processos que são 
estabelecidos, gerentes de linha, consultores externos, funcionários, tecnologia e 
outros assumem responsabilidades e cabe ao RH assegurar o atingimento das metas 
e estabelecer a distribuição de tais responsabilidades. A Figura 5 apresenta um 
ordenamento dessas responsabilidades em relação a cada um dos papéis. 
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Figura 5  
Papel de RH na construção de uma organização competitiva: responsabilidades 
compartilhadas. 
Fonte: Ulrich, D. (1998). Os campeões de recursos humanos: inovando para obter os melhores 
resultados. (p. 62). São Paulo: Futura.  
Dentro de cada quadrante os profissionais de RH e gestores de linha atuam, cada 
qual com sua responsabilidade, para atingimento das metas estabelecidas, para que 
a organização cumpra seus objetivos. No papel de parceiro estratégico, o RH e 
gestores de linha compartilham a responsabilidade, meio a meio, visando estruturar 
uma arquitetura que dê suporte e supere as necessidades da empresa. Cabe aos 
gestores de linha transformar o planejamento escrito em ações; e à GRH aprender a 
gerar novas oportunidades por meio do diagnóstico organizacional (Ulrich, 1998). 
 
Como especialista administrativo, o RH conta com o trabalho da área de tecnologia 
da informação, por meio de sistemas apropriados (20% da responsabilidade); e 
também com profissionais externos, terceirizados, que prestam serviços à empresa 
(30% da responsabilidade). Para atingir o objetivo, que é a busca por excelência nos 
processos, o RH precisa mostrar seu trabalho por meio da tecnologia e das pessoas, 
criando valor e instrumentos de acessibilidade para realizar serviços comuns em RH 
e mensurar custos e qualidade de seus resultados. Ao gestor de linha cabe o apoio 
na reestruturação de todos os processos, com o objetivo de facilitar e agilizar suas 
operações e, consequentemente, criar valor (Ulrich, 1998). 
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Foco no cotidiano/operacional 
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4 

Gerente de Linha 

RH 

3 Consultor Externo 

RH 5 

5 Gerente de Linha 
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2 RH 

Gerente de Linha 
6 

2 
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Como interlocutor dos funcionários, os profissionais de RH precisam garantir o 
equilíbrio entre demanda de trabalho e recursos disponíveis para realizar tais 
atividades, sendo responsáveis por 20% das atividades. Os funcionários precisam 
enxergar possibilidades, por meio de processos de aprendizagem, para atender às 
demandas e gerenciar suas necessidades (20%). O gerente de linha é fundamental 
no cumprimento desse papel, identificando as carências dos funcionários e como 
supri-las (60% da responsabilidade). A gestão da demanda versus recursos e a 
promoção de atividades instigantes são atribuições importantes desse papel que 
devem ser assumidas pelos gestores de linha. A GRH deve dar o suporte ao trabalho 
dos gerentes de linha, assegurando atenção e providências para atender às 
necessidades das pessoas (Ulrich, 1998). 
 
Como agentes de mudança, os profissionais de RH e gestores de linha devem ser 
autoridades na teoria e prática dos processos de mudança, compartilhando 30 e 40% 
das responsabilidades, respectivamente. Cabem aos consultores externos 30% da 
responsabilidade pelos processos de mudança na organização. Em especial, os 
gestores de linha precisam aprender um modelo de mudança para trabalhar o 
desenvolvimento de uma mentalidade comum e o alinhamento da cultura atual à 
almejada. O RH deve ser exemplo de transformação, começando dentro do próprio 
setor. Ferramentas (como a lista de checagem piloto) são essenciais para o 
cumprimento desse papel e poderão servir para auxiliar RH e gestores de linha a 
alcançar seus objetivos (Ulrich,1998).  
 
A empresa Hewlett-Packard (HP) empregou o modelo de múltiplos papéis, aplicando 
a reengenharia em todos os processos e redefinindo os papéis de RH. 
Compartilhando a responsabilidade da gestão de pessoas com os gestores de linha, 
o RH conseguiu melhorar a relação de pessoal de RH e número de funcionários, 
passando de 1/53 para 1/80, mantendo a mesma qualidade dos serviços (Ulrich, 
1998). Segundo Ulrich (1998, p. 53), tais alterações fizeram também com que “os 
funcionários de recursos humanos da HP conhecessem os resultados que deles eram 
esperados, suas responsabilidades, deveres e as imagens que devem projetar na 
organização”. A empresa Clorox também aplicou o modelo de múltiplos papéis para 
identificar ações do pessoal de RH e alcançou desempenhos em nível internacional. 
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Determinou resultados acima das possibilidades e estabeleceu comportamentos para 
que o RH conseguisse alcançar seus resultados. Tanto a HP quando a Clorox 
reconheceram papéis, práticas e atribuições necessárias para trabalhar os quatro 
papéis visando a que o RH criasse valor para as empresas (Ulrich, 1998). 
 
Alguns estudos (Alcântara, 2014; Barros, Penha, Silva, Silva & Gomes, 2017; 
Coutinho, 2004; Gomes, 2008) utilizaram o modelo dos quatro papéis em setores 
econômicos distintos em empresas brasileiras.  
 
No setor têxtil, Coutinho (2004) avaliou o desempenho da área de RH na percepção 
dos gestores de linha, dos operários do chão de fábrica e do próprio RH, por meio de 
uma pesquisa quantitativa descritiva. Para o papel de parceiro estratégico, o RH 
atribuiu 38,2 pontos; os gestores de linha 30,2; e os funcionários 35,5. No papel de 
especialista administrativo, o gestor de linha não considera que o RH tenha papel 
influente nos resultados administrativos operacionais ou excelência na execução das 
práticas administrativas, tendo pontuado o RH com 30,9, enquanto o próprio RH se 
pontuou com 35,1 e os funcionários com 34,6.  
 
O papel intérprete das necessidades apresentou a menor variação entre os 
respondentes. O nível operacional avaliou o RH com 35,8 pontos, o RH se avaliou 
com média 32,3, enquanto os gestores avaliaram com média 30,2. No papel de agente 
de mudanças, observou-se que o nível operacional e o RH têm uma visão muito 
próxima, com médias de 35,8 e 34,4, respectivamente. Os gestores avaliaram com a 
média de 30,5, indicando que o RH esteve distante dos processos de mudança, 
exercendo atividades burocráticas que emperravam o processo de mudança. 
Portanto, o resultado foi significativa diferença entre a percepção da qualidade da 
gestão de RH pelos componentes do próprio grupo de funcionários de RH e a do grupo 
de gerentes e supervisores. 
 
Pesquisa no setor automotivo, na Itaipu Máquinas e Veículos, localizada em 
Contagem, conduzida por Gomes (2008) teve como objetivo analisar a percepção de 
funcionários sobre o trabalho do RH, baseado no modelo de múltiplos papéis. Foi 
realizada pesquisa quantitativa por meio de questionários estruturados e pesquisa 
documental. Foram enviados 433 questionários e obteve-se retorno de 83, ou seja, 
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19,17%, o que representa baixa taxa de retorno. Os resultados obtidos pela empresa 
(150,17) expõem RH de média qualidade. Os funcionários avaliam o RH no papel de 
parceiro estratégico com média de 38,0; especialista administrativo, com 38,69; 
defensor dos funcionários com 35,43; e agente de mudanças, com 38,05, destacando-
se, portanto, o papel com pior avaliação o de defensor dos funcionários. A área de RH 
sofreu grandes alterações nos últimos seis anos para atender às necessidades da 
empresa, que se expandiu consideravelmente na prestação de serviços de 
manutenção mecânica. 
 
Com o principal objetivo de analisar a contribuição do RH para o alcance dos objetivos 
estratégicos da empresa, Alcântara (2014) realizou pesquisa quantitativa. O estudo 
de caso, em uma empresa do ramo do agronegócio, contou com a aplicação de 
questionário dos múltiplos papéis de RH aos líderes (46 respondentes) e aos 
profissionais de RH (23 respondentes). Os resultados mostram similaridades nas 
expectativas dos respondentes. O papel administração da contribuição dos 
funcionários (defensor dos funcionários) obteve a menor média. Esse resultado 
mostra a inexistência de esclarecimentos e ações voltadas para essa prática, por parte 
do RH. Nos papéis da administração da infraestrutura, administração da estratégia e 
administração da transformação e da mudança, de acordo com os respondentes, o 
RH responde com ações e consegue contribuir com os objetivos organizacionais. A 
conclusão foi de que o RH atua como parceiro estratégico do negócio por ter médias 
satisfatórias, na visão dos respondentes.  
 
Barros et al. (2017) também utilizaram o modelo de Ulrich (1998), aplicando 73 
questionários, sendo 34 em níveis estratégicos e 39 em nível operacional, em 
empresas situadas na microrregião do Alto Paraopeba, Minas Gerais. O artigo mostra 
que ambos os níveis de gestores (tático e estratégico) reconhecem o RH como 
parceiro estratégico (25,35 e 25,55%, respectivamente). Essa concepção de GEP é 
um grande diferencial, principalmente em mercados com grandes concorrências. O 
papel de especialista administrativo teve destaque e recebeu a maior média de todos 
os outros papéis – 26,26% nível tático e 26,42% nível estratégico. Por estar mais 
próximo do dia a dia dos gestores, conferiu mais representatividade. Os motivos que 
levaram à baixa pontuação no papel defensor dos funcionários (23,04% nível tático e 
22,52% nível estratégico) é a dificuldade em realizar as atividades relacionadas e a 
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preocupação com a estratégia organizacional. Todavia, é um ponto que precisa ser 
analisado.  
 
Muitas das empresas pesquisadas estão passando por momentos de mudanças. Esse 
fato pode ter sido substancial para a notória pontuação no papel agente de mudanças 
(25,36% nível tático e 25,50% nível estratégico). Barros et al. (2017) abstraíram que 
existe equilíbrio entre os papéis, que os gestores acreditam na existência de uma GEP 
e que, apesar de o RH estar preocupado com o longo prazo, sua atuação é mais 
focada nas operações corriqueiras. 
 
Concluindo, os estudos realizados a respeito do tema responsabilidades dos gestores 
de linha em uma gestão estratégica de pessoas ressaltaram a compreensão do 
conceito de gestão estratégica de pessoas e sua evolução ao longo dos tempos. Nesta 
dissertação entende-se gestão estratégica de recursos humanos como a atuação em 
múltiplos papéis – parceiro estratégico, especialista administrativo, interlocutor dos 
funcionários e agente de mudança – compartilhados com os gestores de linha, 
visando ao balanceamento dos interesses da empresa e dos empregados, de maneira 
a contribuir para o negócio e gerar valor para a organização (Dutra, 2002; Tanure et 
al., 2007; Ulrich, 1998).  
 
Em consonância com a evolução conceitual em resposta às necessidades da 
organização, a gestão estratégica de recursos humanos desenvolveu diferentes 
modelos, com o intuito de enxergar a realidade organizacional. Neste estudo optou-
se por discutir os modelos de Dutra (2002), Tanure et al. (2007) e Ulrich (1998), pois 
eles descrevem como o RH pode atuar de forma estratégica e relatam a importância 
do gestor de linha. O modelo de múltiplos papéis de RH (Ulrich, 1998) foi escolhido 
como marco teórico, por ser aderente aos objetivos desta pesquisa, ao abordar de 
forma mais detalhada as responsabilidades dos gestores de linha nos processos de 
RH. 
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3 Metodologia 
 
Este capítulo tem como objetivo descrever a metodologia utilizada para a realização 
da pesquisa de campo. Na primeira seção é apresentada a caracterização da 
pesquisa; na segunda, o quadro de referência elaborado a partir dos principais 
conceitos teóricos discutidos no referencial teórico; na terceira, apresentam-se a 
população e amostra; na quarta, a técnica empregada para coleta de dados; e na 
última seção, a técnica utilizada para a análise dos dados. 
 
3.1  Caracterização da pesquisa 

 
Na caracterização da pesquisa são identificados o tipo de pesquisa, a abordagem e o 
método a ser utilizado, a fim de responder aos objetivos propostos pelo estudo. 
Considerando o objetivo do estudo, que é identificar as responsabilidades dos 
gestores de linha na gestão de recursos humanos da empresa Eletro Zema, foi 
realizado estudo de caso, de caráter descritivo e quantitativo, por meio de aplicação 
de questionário aos gestores de linha dessa empresa, complementado pela 
abordagem qualitativa, com a realização de entrevista semiestruturada com o RH da 
empresa e análise de documentos secundários. 
 
Neste trabalho optou-se pelo estudo de caso, por contribuir para a compreensão de 
fatos individuais, organizacionais, políticos e sociais e por possibilitar estudos 
detalhados em ambientes específicos e vivenciar fenômenos por meio de análise e 
busca de solução de problemas retirados da vida real (Godoy, 1995; Yin, 2010).  
 
Optou-se pela pesquisa descritiva, uma vez que se tem como objetivo apresentar 
características de uma população ou fenômeno e estabelecer relações entre variáveis 
(Vergara, 2005), descrevendo o comportamento dos fenômenos a partir da análise de 
dados numéricos (Collis & Husseuy, 2005).  
 
Com a pesquisa quantitativa, propõe-se a mensurar um fato por meio da coleta e 
análise de dados, assim como adotar ferramentas estatísticas para entender esses 
elementos (Collis & Hussey, 2005).  
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Por meio da pesquisa qualitativa busca-se compreender fenômenos não 
quantificáveis e focados em discorrer sobre as relações sociais. É um método 
subjetivo cercado de reflexão e percepção, que busca captar a realidade a partir das 
perspectivas dos participantes (Collis & Hussey, 2005; Gerhardt & Silveira, 2009; 
Godoy, 1995). 
 
A triangulação de métodos quantitativo e qualitativo pode contribuir de maneira 
complementar para melhor entendimento dos resultados obtidos em cada método 
(Minayo & Sanches, 1993).  

 
3.2  Modelo de pesquisa 

 
Em função dos objetivos propostos, optou-se aqui por utilizar o modelo dos múltiplos 
papéis da GRH, proposto por Ulrich (1998), por discriminar as responsabilidades do 
RH e dos gestores de linha (Tabela 8). 
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Tabela 8 
Modelo de pesquisa 

Papel Metáfora Atividade/variáveis 
Administração 
de estratégias 
de recursos 

humanos 

Parceiro 
estratégico  Alcançar metas empresariais  Participar na definição das estratégias empresariais  Ajustar as estratégias de RH à estratégia empresarial  Ajudar a fazer com que a estratégia aconteça  Dedicar-se a questões estratégicas  Participar no planejamento empresarial 

Administração 
da 

infraestrutura 
da empresa 

Especialista 
administrativo  Melhorar a eficiência operacional  Desenvolver processos de RH  Administrar com eficiência os processos de RH  Liderar com eficiência os processos de RH  Dedicar-se a questões operacionais  Conceber e facilitar a execução dos processos do setor de RH 

Administração 
da 

contribuição 
dos 

funcionários 

Interlocutor 
dos 

funcionários 
 Cuidar das necessidades pessoais dos funcionários  Aumentar a dedicação dos funcionários  Elaborar políticas e programas de RH que respondam às 

necessidades pessoais dos funcionários  Ajudar os funcionários a satisfazer necessidades pessoais  Ouvir aos funcionários  Responder aos funcionários 
Administração 

da 
transformação 
da mudança 

Agente de 
mudança  Adaptar-se à mudança  Modelar a mudança de cultura para renovação e transformação  Elaborar processos e programas de RH que aumentam a 

capacidade de mudança da organização  Ajudar a organização a antecipar-se e adaptar-se a questões 
futuras  Apoiar novos comportamentos para manter a empresa 
competitiva  Participar na renovação, mudança ou transformação da 
organização 

Fonte: Ulrich, D. (1998). Os campeões de recursos humanos: inovando para obter os melhores 
resultados. São Paulo: Futura.  
Esse modelo de pesquisa, com respectivos papéis e variáveis, serviu de base para a 
coleta e análise dos dados.  
 
3.3  População e amostra 

 
A população, em pesquisa científica, refere-se ao grupo de pessoas previamente 
selecionadas para serem avaliadas. Já a amostra é um subgrupo dessa população e 
representa o principal interesse da pesquisa (Collis & Hussey, 2005). Como população 
para esta pesquisa, delimitaram-se os gestores de linha da empresa Eletro Zema, que 
estão distribuídos nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, 
São Paulo, Bahia e Goiás. Esses gestores de linha são aqui representados pelos 
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gerentes de loja. A autorização para a realização da pesquisa encontra-se no 
Apêndice B.  
 
Com base nas informações obtidas na empresa, existe o total de 444 gerentes de loja. 
O questionário foi enviado a todos os gerentes, tendo a amostra contado com 138 
respostas válidas, com nível de confiança de 95% e erro amostral de 7% 
(http://www.publicacoesdeturismo.com.br/calculoamostral).  
 
3.4  Técnica de coleta de dados 

 
Foram coletados dados primários que, segundo Collis e Hussey (2005), são aqueles 
que nunca foram coletados, tabulados ou analisados e têm como objetivo responder 
as questões do estudo em curso; e dados secundários, que são os que já foram 
coletados e ordenados e ficam à disposição para atender as necessidades dos 
interessados.  
 
Os dados primários foram coletados por meio de questionário enviado aos gerentes 
de loja e de uma entrevista realizada com duas analistas de RH, atualmente alocadas 
nas áreas de recrutamento e seleção e de desenvolvimento humano. Elas foram 
indicadas pela gerente da área por terem mais de cinco anos de empresa, o que as 
capacita a responder as questões. A proposta inicial era realizar a entrevista com a 
gerente de RH, o que não foi possível, pois ela estava em férias. Para obter 
informações sobre a empresa e sobre a área de GRH, foram coletados dados 
secundários no site da empresa, em documentos.  
 
A entrevista foi conduzida por meio de roteiro estruturado (Apêndice C), elaborado 
como apresentado na Tabela 9, a partir do modelo de pesquisa. As duas profissionais 
entrevistadas não permitiram gravar a entrevista, alegando desconforto. Os dados 
foram então registrados por meio de anotações. 
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Tabela 9 
Estrutura de roteiro de entrevista 

Categoria de análise Perguntas Autores 
Papel parceiro estratégico  
(estratégia) 

Pergunta 1 a 6 Dutra (2002); Tanure et al. (2007); Ulrich (1998); 
Davel & Vergara, 2009; Maximiano, 2002; 
Pacheco, 2009; Ulrich et al., 2011; Jiang et al., 
2012; Wright & Boswell, 2002; Foroni, 2014; 
Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 1988 e Wright & 
Snell, 1991 (como citados em Foroni, 2014).   

Especialista administrativo  
(estrutura - processos)  

Perguntas 7 a 12 Bass, 1994; Dutra (2002); Ulrich (1998); Davel & 
Vergara, 2009; Maximiano, 2002; Pacheco, 2009; 
Ulrich et al., 2011; Limongi-França, 2007. 

Papel interlocutor dos 
funcionários processo 

Perguntas 13 a 17 Bass, 1994; Dutra (2002); Tanure et al. (2007); 
Ulrich (1998); Davel & Vergara, 2009; Maximiano, 2002; Pacheco, 2009; Ulrich et al., 2011; Limongi-
França, 2007; Jiang et al., 2012; Wright & Boswell, 
2002; Foroni, 2014; Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 
1988 e Wright & Snell, 1991 (como citados em 
Foroni, 2014. 

Papel do agente de mudança  
(cultura e pessoas) 

Perguntas 18 a 22  Bass, 1994; Dutra (2002); Tanure et al. (2007); 
Ulrich (1998); Davel & Vergara, 2009; Maximiano, 
2002; Pacheco, 2009; Ulrich et al., 2011; Limongi-
França, 2007; Jiang et al., 2012; Wright & Boswell, 
2002; Foroni, 2014; Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 
1988 e Wright & Snell, 1991 (como citados em 
Foroni, 2014. 

Avaliação do RH Perguntas 23 a 25  Bass, 1994; Dutra (2002); Tanure et al. (2007); 
Ulrich (1998); Davel & Vergara, 2009; Maximiano, 2002; Pacheco, 2009; Ulrich et al., 2011; Limongi-
França, 2007; Jiang et al., 2012; Wright & Boswell, 
2002; Foroni, 2014; Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 
1988 e Wright & Snell, 1991 (como citados em 
Foroni, 2014). 

Gestores de linha Perguntas 26 a 29 Dutra (2002); Tanure et al. (2007); Ulrich (1998) 
Fonte: elaborada pelo autor.  
Para a coleta dos dados por meio do questionário foi enviado e-mail pela área de RH 
da Zema aos gestores, apresentando o projeto e solicitando resposta ao questionário, 
acessado por meio de link que conduzia ao formulário no Google Docs. O questionário 
é composto de três seções (Apêndice D). Na folha de rosto do questionário consta o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com procedimentos éticos 
para a realização de pesquisas com seres humanos.  
 
Na primeira seção encontraram-se 40 questões que visam caracterizar a atuação da 
área de GRH na Empresa Zema, segundo o modelo de múltiplos de papéis. Foi 
utilizado o questionário elaborado por Ulrich (1998), com 10 assertivas sobre cada um 
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dos quatro papéis, avaliadas em escala Likert de cinco pontos, sendo 1 = nunca 
exercida e 5 = sempre exercida. 
 
Na segunda seção, foram apresentadas 24 assertivas, também agrupadas nos 
respectivos papéis, visando identificar as responsabilidades dos gestores de linha na 
GERH na Empresa Zema. Essas assertivas foram avaliadas em escala Likert de cinco 
pontos, sendo 1 = responsabilidade total do gestor de linha; 2 = responsabilidade 
maior do gestor de linha; 3 = responsabilidade compartilhada (50% do gestor de linha 
e 50% do RH); 4 = responsabilidade maior do RH; e 5 = responsabilidade total do RH, 
de maneira a identificar as responsabilidades. 
 
A seção 3 do questionário refere-se à identificação do respondente – sexo, faixa etária, 
estado civil, último curso que concluiu, há quanto tempo está na empresa e número 
de funcionários do setor do qual é gestor. 
 
Antes da aplicação do questionário, foi realizado pré-teste com 23 gestores de linha 
atuantes em empresas de grande, médio e pequeno porte, alunos do Mestrado 
Profissional de Administração da Fundação Pedro Leopoldo, para verificar o 
entendimento das questões. Três respondentes sinalizaram a existência de questões 
muito parecidas, o que não foi alterado, em função de se seguir o questionário 
recomendado por Ulrich (1998).  
 
3.5  Técnica de análise de dados 

 
Os dados foram tabulados em tabela Excel e exportados para programa estatístico 
adequado ao tratamento e análise dos dados, realizado pela empresa Quadrivium 
Academic Inteligence. 
Foi realizada a análise quantitativa de dados seguindo o modelo proposto na 
dissertação, no qual não há relação de dependência entre as variáveis do estudo. 
Todas as variáveis são qualitativas e usam escalas nominais ou ordinais. Por essa 
razão e considerando os objetivos da pesquisa, foram utilizadas técnicas de análise 
adequadas a cada objetivo específico (Collis & Hussey, 2005; Hair, Black, Babin, 
Anderson, & Tatham, 2009). 
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Para identificação do perfil dos respondentes foram elaboradas tabelas com 
estatísticas descritivas. Para caracterização da GRH e das responsabilidades dos 
gestores, utilizou-se estatística descritiva com a média, o desvio-padrão e o 
coeficiente de variação percentual (CVP). Este coeficiente é a razão entre o desvio-
padrão e a média, multiplicada por 100. É fundamental para validar o valor da média, 
visto que ele mensura a variação relativa dos dados em relação a essa média. Dessa 
forma, um CVP muito alto significa que há muita dispersão relativa e que, por isso, o 
valor da média deve ser considerado com cuidado, sem ser tratado como definitivo e 
absoluto.  
 
Para o cálculo da média das questões relativas aos múltiplos papéis do RH, foi 
utilizado o crivo de correção apresentado na Tabela 10. A média corresponde à 
somatória de todas as respostas a cada questão, dividida pelo número de 
respondentes. Cada papel corresponde a um valor máximo de 50 pontos (10 questões 
na escala de cinco pontos). 
 
Tabela 10 
Crivo de correção múltiplos papéis do RH 

Parceiro Estratégico Especialista 
Administrativo 

Interlocutor dos 
Funcionários Agente de Mudança 

Questão Média  Questão Média Questão Média Questão Média 
1 - 2 - 3 - 4 - 
5 - 6 - 7 - 8 - 
9 - 10 - 11 - 12 - 

13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19 - 20 - 
21 - 22 - 23 - 24 - 
25 - 26 - 27 - 28 - 
29 - 30 - 31 - 32 - 
33 - 34 - 35 - 36 - 
37 - 38 - 39 - 40 - 

Total - Total - Total - Total - 
Fonte: Ulrich, D. (1998). Os campeões de recursos humanos: inovando para obter os melhores 
resultados. São Paulo: Futura.  
Segundo Ulrich (1998), quanto maior a pontuação, maior a qualidade da atuação do 
RH em relação ao papel. Para avaliar a qualidade geral da atuação do RH na empresa, 
utiliza-se o somatório do total das respostas dadas a cada papel, que correspondente 
a 200 pontos, classificando-se a qualidade da atuação do RH, conforme: 
 

a) Alta qualidade acima de 160 pontos; 
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b) média qualidade: de 90 a 160 pontos; e 
c) baixa qualidade abaixo de 90 pontos 

 
Para identificar a percepção dos gestores de linha em relação às suas 
responsabilidades na GRH, foi utilizado o crivo de correção, agrupando-se as 
respectivas porcentagens em três possibilidades de resposta: 1 e 2 = G - 
responsabilidade do gestor de linha; 4 e 5 = RH - responsabilidade do RH; e 3 = C - 
responsabilidade compartilhada - 50% do gestor de linha e 50% do RH, de acordo 
com cada papel, como apresentado na Tabela 11. 
 
Tabela 11 
Crivo de correção: responsabilidades dos gestores de linha 

Parceiro  
Estratégico 

Especialista 
Administrativo 

Interlocutor dos 
Funcionários 

Agente  
de Mudança 

 G   RH C  G   RH C  G   RH C  G   RH C 
41 - - - 42 - - - 43 - - - 44 - - - 
45 - - - 46 - - - 47 - - - 48 - - - 
49 - - - 50 - - - 51 - - - 52 - - - 
53 - - - 54 - - - 55 - - - 56 - - - 
57 - - - 58 - - - 59 - - - 60 - - - 
61 - - - 62 - - - 63 - - - 64 - - - 

Total - - - Total - - - Total - - - Total - - - 
Fonte: elaborada pelo autor.   
Esse resultado pode ser comparado à proposição de Ulrich (1998) em relação às 
responsabilidades do RH e dos gestores de linha, tal como discutido anteriormente no 
subitem 2.4.2 e apresentado na Tabela 12.  
 
Tabela 12 
Responsabilidade compartilhada entre RH e gestores de linha 

Responsáveis Parceiro 
estratégico 

Especialista 
administrativo 

Interlocutor dos 
funcionários 

Agente de 
mudança 

RH 50% 50% 20% 30% 
Gestor de linha 50% 30% 60% 40% 

Fonte: Ulrich, D. (1998). Os campeões de recursos humanos: inovando para obter os melhores 
resultados. São Paulo: Futura.  
Concluindo a seção, a Tabela 13 traz a síntese da metodologia empregada nesta 
pesquisa. 
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Tabela 13 
Síntese da metodologia 

Objetivos Autores Técnica de coleta 
de dados 

Técnica de 
análise dos dados 

Descrever as políticas e 
práticas de GRH da Eletro 
Zema  
 

Dutra (2002); Tanure et al. 
(2007; 2010); Ulrich (1998) Dados primários 

secundários e 
entrevista 

semiestruturada  

Análise 
documental e 

análise de 
conteúdo 

Caracterizar o perfil dos 
gestores de linha da 
Eletro Zema 

Alcântara (2014); Coutinho 
(2004); Fonseca (2007) 

Questionário - 
Seção 3 

 
Estatística 
Descritiva 

 
Identificar a percepção 
dos gestores sobre a 
atuação da GRH da 
Eletro Zema, segundo os 
múltiplos papéis do RH 

Alcântara (2014); Barros, et 
al. (2017); Coutinho (2004); 
Gomes (2008); Ulrich 
(1998) 

Questionário – 
Seção 1 

 
 

Estatística 
Descritiva 

 
 

Caracterizar a atuação 
dos gestores em relação 
à GRH da Eletro Zema  

Alcântara (2014); Barros, et 
al. (2017); Coutinho (2004); 
Gomes (2008); Ulrich 
(1998) 

Questionário - 
Seção 2 

 
 

Estatística 
Descritiva 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor.  
A próxima seção apresenta e discute os resultados obtidos na pesquisa. 
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 
 
Este capítulo trata dos resultados oriundos da análise da entrevista realizada e da 
análise de dados quantitativos, por meio de estatística descritiva e multivariada do 
questionário. A primeira seção descreve as políticas e práticas da GRH da Eletro 
Zema; na segunda seção, caracteriza-se o perfil dos gestores de linha da empresa, a 
partir do questionário aplicado; na terceira, a percepção dos gestores sobre a GRH, 
segundo os múltiplos papéis; por fim, caracteriza-se a atuação dos gestores em 
relação à GRH da Eletro Zema. 
 
4.1  Políticas e práticas da GRH na Eletro Zema 

 
A Eletro Zema é uma das empresas do Grupo Zema, composto pelas empresas Zema 
Petróleo, Soluções Econômicas, Zema Fashion, Autopeças Zema, Auto Zema 
Concessionária de Veículos e Consórcio Zema. O grupo, que já tem 95 anos de 
existência, foi fundado em 1923 por Domingos Zema, na cidade de Araxá, estado de 
Minas Gerais. Encontra-se na terceira geração, em passagem para a quarta, estando 
na transição da gestão familiar para a gestão profissionalizada. Romeu Zema, bisneto 
do fundador do grupo, atualmente é o presidente do Conselho Administrativo do Grupo 
Zema. O grupo conta com um chief executive officer (CEO) profissional e quatro 
diretorias focadas nos diferentes negócios, como apresentado na atual estrutura 
organizacional, na Figura 6: 
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 Figura 6 
Estrutura organizacional grupo Zema. 
Fonte: dados da área de RH, 2018.  
A estrutura corporativa na qual se encontra a área de RH presta serviços a todas as 
empresas do grupo. Essa área e as Lojas Zema, destacadas em negrito na figura, são 
foco desta dissertação. O Conselho de Administração reúne-se bimestralmente e 
conta com a participação de cinco conselheiros externos à empresa. Em consenso, 
eles aprovam ou não os pedidos dos setores e apresentam suas demandas para as 
diferentes áreas. Um conselheiro, ex-integrante do Grupo Pão de Açúcar, comumente 
demanda tarefas ao RH, que dentro das possibilidades busca atender. A família 
atualmente não interfere diretamente na gestão dos negócios. Ricardo Zema, hoje 
com 75 anos de idade, começou a trabalhar na empresa com 14 anos de idade e foi 
por quase 30 anos seu presidente. Responsabiliza-se somente por uma loja de peças, 
localizada na cidade de Araxá, fundada quando ainda era jovem e pela qual tem o 
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maior apreço. Romeu Zema, filho de Ricardo Zema, participa atualmente somente do 
Conselho, tendo sido diretor geral da empresa por 25 anos, e foi em sua gestão que 
ocorreu a expansão do grupo.  
 
O grupo está passando por um processo de reestruturação e profissionalização desde 
setembro de 2016, quando o CEO César Chaves assumiu a sua presidência. Com 
visão inovadora e focada em resultados e com o apoio da Fundação Dom Cabral, ele 
está buscando definir metas de longo prazo. Essas metas foram repassadas para o 
Conselho de Administração, que ainda está avaliando as propostas apresentadas pelo 
presidente – “Ainda não foi validada as estratégias. Está em fase de aprovação pelo 
conselho” (Entr. RH). Cinco pessoas externas à empresa fazem parte desse conselho, 
que a cada dois meses se reúne para orientar e solicitar ações aos diversos setores 
do Grupo Zema (Entr. RH).  
 
A gestão familiar tinha como marca a proximidade com as pessoas, a simplicidade, 
honestidade, o respeito e dedicação ao trabalho. Essa base sustentou a missão, 
visão, valores e compromisso da empresa e atualmente está no site do Grupo Zema 
(Entr. RH), conforme demonstrado na Figura 7, e que atualmente está no site do 
Grupo Zema. 
 

 Figura 7  
Missão, valores, visão e compromisso do grupo Zema. 
Fonte: http://www.grupozema.com.br/site/ver.aspx?id=191&emp=1. 
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Em março de 2018 houve uma revisão e novos valores foram validados. Esses valores 
deverão nortear o comportamento dos colaboradores pelos próximos anos: 
transparência, construir pessoas, ser simples, trabalho e coragem com energia e ética. 
Tais alterações possivelmente darão sustentação às novas propostas estratégicas, 
ainda em fase de aprovação, e ao novo modelo de gestão, que já tem demonstrado 
maior foco nos resultados e na inovação (Entr. RH). 
 

Estamos em um processo de reestruturação. Tivemos apoio da Fundação Dom 
Cabral para definir projetos a longo prazo. Temos um novo CEO, com uma 
visão mais voltada a resultado e inovação. Estamos passando de uma empresa 
conservadora para inovadora e com foco maior nos resultados para se manter 
viva no mercado (Entr. RH). 

 
A Eletro Zema, foco desta investigação, foi fundada em 1976, com sua primeira loja 
inaugurada em Araxá (MG). Atualmente, conta com mais de 400 lojas espalhadas nos 
estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo e Mato Grosso do 
Sul, atuando no varejo de móveis, eletroeletrônicos, confecções, ferramentas, pneus 
e brinquedos (http://www.grupozema.com.br/site/ver.aspx?id= 9&emp=1). Na cidade 
de Araxá funciona o Centro de Distribuição e Apoio (CDA), a parte administrativa do 
Grupo Zema, uma loja EletroZema, um posto de combustível e uma concessionária 
de veículos. 
 
A empresa tem como estratégia expandir suas lojas para cidades pequenas que não 
tenham lojas de eletroeletrônico. A partir de estudos realizados pela área de expansão 
que avalia a possibilidade de novos entrantes (concorrentes diretos) pelos próximos 
anos, define-se pela abertura ou não da filial em determinada cidade. Essa forma de 
conduzir o negócio, que foi um marco da gestão familiar até então, pode sofrer 
alterações com a nova proposta estratégica, que se encontra em fase de estudo (Entr. 
RH). 
 

Não sabemos se a Eletro Zema vai continuar expandindo apenas para cidades 
pequenas. Com essa proposta de pensar a longo prazo e ter estratégias 
traçadas, muita coisa pode mudar, inclusive essa ideia de atuar apenas em 
cidades pequenas. Esse pensamento era inquestionável na gestão anterior 
(Entr. RH). 
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A cultura da Eletro Zema tem como marca o jeito simples e a proximidade com as 
pessoas, tanto em relação aos seus empregados como ao público externo (clientes e 
fornecedores). Essa maneira de tratar as pessoas é um dos diferenciais oferecidos 
pela rede. Essa cultura é o marco da gestão anterior, uma gestão familiar que prezava 
as relações com todos os envolvidos com a empresa e com a comunidade. Por atuar 
em cidades pequenas, nas quais a maioria das pessoas se conhece, o diferencial era 
ser simples e afetivo (Entr. RH).  
 
A Eletro Zema é representada no organograma do grupo na diretoria Lojas Zema 
subordinada ao CEO, que por sua vez é subordinado ao Conselho de Administração. 
Está organizada em 12 gerências regionais e cada regional é responsável, em média, 
por 37 lojas, totalizando 444 filais. Todas as lojas estão localizadas no interior dos 
estados de atuação e mais de 80% das filiais encontram-se em cidades com até 30 
mil habitantes e que não possuem concorrentes diretos. São lojas pequenas e as 
equipes atuantes, na sua maioria, contam com até 10 colaboradores. Mais de 70% 
das lojas Eletro Zema estão localizados no estado de Minas Gerais (Entr. RH).  
 
O gerente de loja é responsável pelo recebimento de mercadorias, pela organização, 
manutenção e bom funcionamento dos equipamentos alocados no espaço físico, pela 
venda de mercadorias e pelo cumprimento de metas estabelecidas pela empresa. 
Deve ainda acompanhar o número de inadimplentes e de mercadorias em garantia 
que são enviadas para consertos e reparos. É responsável pela gestão das pessoas, 
buscando promover ambiente satisfatório para que a equipe tenha condições de 
executar os trabalhos estabelecidos e alcançar as metas. Para realizar a gestão de 
sua equipe, o gerente conta com o auxílio do RH, centralizado na cidade de Araxá-
MG (Entr. RH). 
 
Para dar apoio ao trabalho dos gestores nas 444 lojas, a área de RH, que é 
subordinada à estrutura corporativa, conta com 18 colaboradores organizados em 
diferentes setores, como apresentado no organograma da Figura 8: 
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Figura 8  
Organograma da área de RH. 
Fonte: dados de pesquisa.  
As áreas são organizadas de maneira independente, sendo cada setor responsável 
por suas atribuições, mas as informações são compartilhadas - caso algum 
colaborador necessite de uma informação de determinada subárea, ele não precisa 
necessariamente falar com o especialista que trabalha especificadamente no setor em 
questão (Entr. RH).  
 
O RH e gerentes de loja não participam efetivamente da construção das estratégias 
da empresa, porém estão sempre a postos para contribuir com aquilo que é 
determinado. O RH busca colaborar com a expansão do negócio, estando próximo 
dos colaboradores, fortalecendo e disseminando a cultura da empresa, de maneira 
que ela se reflita no atendimento aos clientes. Para transformar as demandas em 
ações, cada subárea é responsável por analisar sua condição atual e por verificar a 
possibilidade de atendê-las.  
 
Uma vez que os novos objetivos estratégicos ainda não foram apresentados, o RH 
busca definir suas estratégias de acordo com as necessidades externas, ou seja, 
quando percebe que precisa se adequar às mudanças ou a partir de solicitações do 
Conselho de Administração. “Prestamos atenção no que o mercado está demandando 
e aí agimos para não ficarmos de fora. O Conselho também solicita algumas 
atividades que procuramos atender” (Entr. RH). 
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Por exemplo, o plano de sucessão atual surgiu devido ao falecimento de um gerente 
regional, momento em que se percebeu que não havia alguém preparado para 
assumir o cargo. Assim, o RH iniciou o plano de sucessão para preparar potenciais 
sucessores para assumir cargos de diretores e gerentes. Esse plano de sucessão tem 
dois níveis: o primeiro, chamado de nível potencial, no qual são identificados 
colaboradores que atuam como gerentes e que tenham condições de assumir cargos 
de diretoria. O segundo nível é chamado de nível talento, no qual analistas, 
supervisores e coordenadores são preparados para possivelmente assumir cargos de 
gerência. Atualmente, o plano de sucessão conta com a participação de 20 
colaboradores. Esse plano de sucessão está em andamento há mais de um ano e três 
colaboradores participantes foram promovidos (Entr. RH). 
 
Todo ano, o RH lança projetos com temas diferenciados. Esse ano o tema é “Projeto 
Mão na Massa”, cujo objetivo é que as equipes apresentem pontos que precisam ser 
melhorados, revisados e/ou aperfeiçoados em qualquer área. O próprio RH avalia 
cada projeto, a possibilidade de implantação e o impacto dessas mudanças. 
 
Outro exemplo de projeto é o de melhoria da qualidade de vida, que foi solicitado pelo 
Conselho de Administração. O RH respondeu, desenvolvendo o projeto de 
acompanhamento de gestação. As colaboradoras gestantes são acompanhadas 
mensalmente, por meio de médicos especializados, e o recém-nascido, na saída do 
hospital, recebe da Eletro Zema uma bolsa e um sapato. Durante o período de 
gestação, a colaboradora precisa se ausentar da loja, nos horários de atendimento 
médico, para fazer os acompanhamentos necessários. “Sem a colaboração do gestor 
da loja, ficaria impossível prosseguir com o projeto” (Entr. RH). 
 
Não existem indicadores de RH formalizados, mas o Conselho posiciona-se 
verbalmente sobre os trabalhos desempenhados pelo RH, nas reuniões que 
acontecem a cada dois meses. Os colaboradores, independente do cargo, sempre 
agradecem o apoio e disposição despendidos para atender e buscar soluções, 
principalmente em casos sociais e/ou de saúde. O setor de benefícios atua muito 
próximo dos colaboradores, em casos que afetem o bem-estar social. Se for preciso, 
o RH faz contato direto com hospitais, clínicas, assistentes sociais da cidade para 
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apoiar o colaborador em casos de saúde. Dessa forma, o RH consegue obter alguns 
indicativos do seu trabalho (Entr. RH). 
 
Uma vez que o RH é centralizado em Araxá, suas diversas propostas e atividades são 
disseminadas para os gerentes das lojas por meio dos canais de comunicação, como 
telefone, e-mail, skype e o Diário Oficial Zema (DOZ), veiculado via E-mail corporativo. 
Cabe aos gerentes de loja apoiar e executar as propostas vindas do RH, pois somente 
com o auxílio dos gerentes é possível realizá-las (Entr. RH). 
 

Os gerentes precisam “comprar” a ideia. Tudo que existe em gestão de pessoas 
hoje na empresa é devido aos gerentes acreditarem no que propomos. Sem o 
apoio deles, nada estaria funcionando, pois exercem uma gestão de pessoas 
muito autônoma. Vários processos de gestão de pessoas são executados pelo 
gerente sem a interferência do RH (Entr. RH). 

 
Como existem mais de 400 lojas com equipes formadas, em média, por 10 
colaboradores, espalhadas em pequenas cidades do interior de Minas Gerais e de 
outros estados, distantes da área de RH, os gerentes de loja são efetivamente 
responsáveis pela execução dos processos de RH. Esses mecanismos de 
comunicação são essenciais, pois possibilitam o suporte da área de RH às lojas (Entr. 
RH). 
 
O departamento pessoal é responsável pela contratação e também por realizar o 
cálculo das férias e da folha para pagamento aos colaboradores. A programação de 
férias é realizada e enviada pelo gerente de loja até novembro do ano que antecede 
as férias. Caso ocorra alguma alteração de data de algum colaborador da loja, o 
gerente deve informar ao departamento pessoal até o dia 10 do mês anterior às férias 
daquele colaborador (Entr. RH).  
 

A programação de férias é enviada para todas as filiais anualmente, o gerente 
deve preencher a programação de todos os colaboradores e enviar de volta ao 
departamento pessoal. Com a programação ok, o sistema é alimentado. Caso 
ocorra alguma alteração da data agendada, o gerente deve informar por E-mail 
até o dia 10 do mês anterior ao gozo das férias. Com as férias já calculadas o 
recibo é enviado para a filial, o colaborador assina e devolve para o DP (Entr. 
RH). 
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A folha de pagamento é realizada por duas analistas de pessoal. O gerente da loja é 
responsável pelo lançamento e conferência das comissões dos consultores, a partir 
do cálculo realizado pelo departamento pessoal por meio de sistema. Outras 
informações como falta, gratificação, horas extras, são enviadas pelo gerente, via E-
mail, ao departamento pessoal, que faz o lançamento manual para cálculo do sistema. 
O departamento pessoal confere a folha de pagamento e passa, até o dia 30 do mês 
anterior ao pagamento, para o setor financeiro, que faz a programação e realiza o 
pagamento em conta bancária dos colaboradores até quinto dia útil (Entr. RH). 
 

O gerente é responsável pelo lançamento e conferência das comissões. O DP 
efetua o cálculo. Informações como faltas, horas extras, gratificações são 
informadas por e-mail pelo gerente, para que seja feito o lançamento manual 
pelo DP. A conferência do cálculo da folha de pagamento é feita pelo DP (Entr. 
RH). 

 
A área de recrutamento e seleção, composta por dois assistentes, é responsável pelo 
controle dos programas de estágio, de jovem aprendiz, de pessoas com deficiência, 
pela integração e acompanhamento do clima organizacional. O processo de 
recrutamento e seleção das quatro empresas Zema, localizadas em Araxá, incluindo 
o CDA, é obrigatoriamente realizado pelo RH. Esse processo inclui o envio ao RH, por 
parte do gerente, de uma requisição de pessoal, na qual consta o perfil requisitado e 
todas as informações necessárias para realização do processo seletivo. Com isso, o 
RH inicia o processo seletivo divulgando a vaga, captando os currículos, realizando 
dinâmicas e testes específicos e finalizando com a entrevista. Geralmente, três 
candidatos são enviados ao gerente para realização de entrevista e opção por um dos 
candidatos. Para as lojas de Araxá, o processo de contratação de aprendizes também 
é obrigatoriamente realizado pelo RH. Duas vezes por ano, o RH realiza o processo 
seletivo para contratação de 40 jovens aprendizes e os aloca nos setores e lojas (Entr. 
RH). 
 
Para as demais lojas, situadas fora de Araxá, a área de recrutamento e seleção serve 
de apoio, quando solicitado pelo gerente. Existem procedimentos formalizados para 
todas as atividades, com a descrição do passo a passo do processo seletivo. Como a 
grande maioria dos gerentes eram consultores (vendedores), eles já têm 
conhecimento dos procedimentos da empresa e, de maneira autônoma, conduzem o 
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processo seletivo. Esse processo, geralmente, se resume em divulgação da vaga, 
análise de currículo e entrevista. É pratica comum a contratação de pessoas por meio 
de indicações, uma vez que nas cidades pequenas todos se conhecem (Entr. RH). 
 
Para legalizar a contratação, o gerente de loja solicita todos os documentos 
necessários, de acordo com o procedimento de admissão, e os envia para o 
departamento de pessoal, que conta com uma assistente e uma auxiliar para realizar 
esse processo. O gerente também é responsável por acompanhar possíveis 
alterações no cadastro do colaborador e informar ao departamento de pessoal. 
 

O gerente acessa o procedimento de admissão, providencia todos os 
documentos necessários para contratação e envia ao departamento pessoal. 
Após a contratação ser efetuada, o contrato é enviado para o gerente colher 
assinatura do novo colaborador e enviar de volta ao DP. Todas as atualizações 
cadastrais referentes à informação de colaborador são feitas a partir de 
informações passadas pelo gerente. O gerente é responsável por cobrar dos 
colaboradores todas as informações cadastrais atualizadas (Entr. RH). 

 
O processo de contratação do jovem aprendiz acontece somente quando o gerente 
de loja recebe a notificação do fiscal do Ministério do Trabalho. Neste caso, existe um 
procedimento que descreve em detalhes todas as orientações para contratação do 
jovem aprendiz e a responsabilidade pela contratação é inteiramente do gerente de 
loja (Entr. RH).  
 
Para a contratação de estagiário e de pessoas com deficiência, também existem 
procedimentos internos que orientam os gerentes. O gerente regional deve estar 
ciente da contratação que é realizada pelo gerente, seguindo rigorosamente as 
determinações legais (Entr. RH).  
 
O processo de integração é diferente para os colaboradores admitidos em Araxá. De 
três em três meses, acontece no CDA o treinamento introdutório para os admitidos na 
cidade de Araxá, com a participação dos diretores (Entr. RH). Todos os admitidos 
devem fazer os dois cursos introdutórios, on-line - um aborda a história da empresa, 
localidades de atuação, os segmentos e outras informações sobre os negócios; o 
outro apresenta o código de conduta, os valores e direcionamento de 
comportamentos. 
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O acompanhamento do clima é realizado somente quando ocorrem reclamações, 
junto à Ouvidoria, que mereçam ser tratadas. Mensalmente, a Ouvidoria, que faz parte 
do setor de auditoria, avalia as ligações que ocorreram durante o mês em reunião com 
o comitê, do qual a gerente de RH participa. Caso identifiquem que alguma 
reclamação deva ser averiguada, o RH entra em contato com o gerente regional 
responsável pela loja, informa o fato e realiza a avaliação de clima. É realizado um 
diagnóstico da situação e elaborado um plano de ação que visa tratar o fato em 
comum acordo com o gerente regional. O acompanhamento e execução do plano de 
ação é realizado pelo gerente regional, com o apoio do RH, quando necessário (Entr. 
RH).   
 
O próprio RH também realiza a entrevista de desligamento para todo o grupo. Uma 
auxiliar de RH, por meio de um roteiro de entrevista semiestruturado, realiza o 
procedimento via telefone, informando os principais aspectos ao gerente da loja e ao 
regional. Fatos que ferem os princípios da empresa como roubo, furto, assédio, dentre 
outros, são passados à diretoria que, juntamente com o regional, aborda a situação. 
Todo mês é realizado o cálculo da rotatividade e a cada três meses o índice é enviado 
por E-mail ao gerente regional responsável. O cálculo considera o número de 
colaboradores demitidos no mês, somado ao número de admitidos, dividido por dois; 
esse resultado é dividido pelo número de colaboradores ativos do mês anterior. No 
ano passado, a rotatividade foi de 37,5% e cerca de 80% dos desligados fizeram a 
entrevista de desligamento. Nesta área também é realizado o trabalho administrativo 
do setor de RH, como lançamento de notas fiscais de viagem, apuração de custos 
com treinamentos, compra de material de escritório, dentre outras (Entr. RH). 
 
O gerente de loja tem autoridade para dispensar o colaborador, exceto aqueles que 
tenham mais tempo na empresa, quando é necessário o aval do gerente regional. 
Existe um procedimento com todas as informações sobre como proceder em caso de 
desligamento. O gerente comunica o desligamento ao departamento de pessoal e 
encaminha, por E-mail, todos os documentos necessários, para a realização dos 
cálculos. O gerente da loja realiza a rescisão e envia a documentação para o 
departamento pessoal, que se encarrega de arquivá-la (Entr. RH). 
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O gerente normalmente entra em contato, comunica a demissão, então ele é 
orientado a consultar o procedimento de rescisão. Todos os documentos 
necessários são preenchidos pelo gerente e enviados por e-mail para a rescisão. 
Com todos os documentos recebidos a rescisão é calculada, e os documentos 
necessários para a homologação são enviados para o gerente fazer o acerto 
com o colaborador (Entr. RH). 

 
A área de benefícios, composta por duas analistas de RH, é responsável pela gestão 
do plano de saúde, de uma empresa terceira contratada para tal, pela administração 
do plano odontológico, pelo seguro de vida, por parcerias com academias e farmácias 
e pelo Projeto Nascer Bem – projeto destinado às colaboradoras gestantes -, além de 
apoio social ao colaborador e à família. Cabe ao gerente informar os valores e as 
assistências dos planos aos novos colaboradores, além de organizar e enviar à área 
de benefícios toda a documentação para inclusão (Entr. RH).  
 

Esses benefícios e projetos fazem valer nossa cultura, de buscar proximidade 
com as pessoas. Eles nos oportunizam estar mais próximos dos colaboradores 
nos momentos mais delicados da vida, como problemas de saúde. Nem sempre 
a pessoa debilitada é o colaborador, como nossos planos também têm cobertura 
para esposa(o) e filhos, comumente buscamos apoio para os familiares. E 
também apoiamos nos momentos de alegria, como no nascimento do(a) filho(a) 
(Entr. RH). 

 
Está em fase de estudo, pela área de benefícios, um projeto que tem como objetivo 
aproximar as famílias e integrar os colaboradores, que terão a oportunidade de 
conhecer o Centro de Distribuição e Apoio (CDA), onde se concentram todos os 
setores administrativos e a parte logística da empresa.  
 
A área de carreira, composta por duas analistas, atua a partir das descrições de 
cargos, que são validadas anualmente, para realizar adequações necessárias aos 
cargos e promoções dos colaboradores. Para essa validação, o formulário contendo 
a descrição detalhada das atividades e responsabilidades do cargo é enviado ao 
gerente de loja, via E-mail. O gerente de loja tem a responsabilidade de verificar se 
são necessárias alterações. Esse documento é utilizado pelo gerente para 
contratação, transferências e promoções. Caso o gerente de loja perceba que 
determinado colaborador tem interesse e competência para atuar em outra função, 
ele informa ao gerente regional que, por sua vez, faz contato com o RH para verificar 
as possibilidades legais. Cabe ao RH garantir, por meio do cálculo de médias das 12 
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últimas remunerações, que o colaborador não terá perda salarial com a promoção. 
Caso seja confirmado, o RH registra a mudança do cargo no sistema. Não existe 
avaliação de desempenho estruturada, cabendo ao gerente de loja acompanhar e 
avaliar, de maneira subjetiva, as possibilidades de progressão na carreira (Entr. RH). 
 
A área de desenvolvimento humano organizacional, composta por dois analistas, é 
responsável por projetos de treinamentos in loco, pelo suporte ao projeto Zema 4.0, 
pelo programa Zema Potencial e pela administração dos treinamentos a distância, que 
estão na plataforma de uma empresa terceira.  
 
Anualmente, a área de desenvolvimento humano realiza um levantamento de 
necessidades de treinamento, geralmente nos meses de outubro e/ou novembro, 
averiguando se os gerentes do CDA demandam algum treinamento. Para solicitar o 
treinamento, o gerente preenche um formulário, enviado pelo RH, no qual constam: o 
tema; a atividade de capacitação; se é um curso, congresso, pós-graduação, entre 
outros; a justificativa; o grau de prioridade; o público-alvo; e o investimento. O RH 
analisa a proposta com a diretoria e informa ao gerente se a solicitação será realizada 
no próximo ano. No caso de treinamento aprovado, o RH busca um profissional 
externo, caso não tenha dentro da empresa; ao final, os participantes preenchem uma 
pesquisa de satisfação. Sendo positiva, o gerente acompanha se aconteceu a 
mudança; caso contrário, o RH busca justificar a ineficiência do processo na diretoria 
e tenta um novo investimento.  
 
No caso das lojas, é responsabilidade do gerente acompanhar o desempenho e, se 
for necessária a realização de algum treinamento específico, comunicar ao gerente 
regional que faz contato com o RH para avaliar a possibilidade de apoio. Para as lojas, 
o treinamento são todos realizados a distância (Entr. RH).  
 

Os treinamentos disponíveis para os gerentes de loja são somente a distância, 
disponíveis na plataforma EAD [ensino a distância]. Nesta plataforma, existem cursos como: combate à lavagem de dinheiro, oratória, Excel básico, liderança, 
autoconhecimento, dentre outros. Existe uma empresa terceira responsável pela 
inclusão dos cursos na plataforma (Entr. RH).  
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O projeto denominado Zema 4.0 Simplicidade e Inovação visa disseminar a 
metodologia desenvolvida por uma consultoria para obtenção de melhores resultados 
financeiros, por meio da melhoraria do atendimento, aumento do ticket médio e, 
consequentemente, das vendas da Eletro Zema. Para tal, foram treinados pela 
consultoria 13 colaboradores Zema, que são responsáveis por aplicar o método em 
lojas que necessitem melhorar o desempenho. Cabe ao gerente regional indicar as 
filiais mais críticas de sua região para ser implantado o método. Um dos 13 atuantes 
treinados, acompanhado pelo gerente regional, realiza o trabalho na loja. Após o 
trabalho, o colaborador apresenta os pontos críticos, o que foi realizado e os 
resultados colhidos à área comercial e ao RH. Inicialmente, são trabalhadas as lojas 
mais críticas, porém o objetivo é disseminar o método em todas as lojas (Entr. RH). 
 
O Programa Talento Potencial, específico para Eletro Zema, visa formar 
colaboradores para promoção a gerente de loja. Anualmente, cerca de 30 
colaboradores (consultores de venda, caixa, crediarista, coordenadora administrativa) 
são indicados pelo gerente de loja, com o aval do gerente regional. Durante três meses 
esses colaboradores realizam treinamentos. Inicialmente, os treinamentos são no 
CDA, em sala de aula, em temas como liderança, comunicação, autoconhecimento, 
etc. Eles visitam lojas como clientes ocultos e são treinados na metodologia Zema 4.0, 
dentre outros. Posteriormente, é realizado treinamento em uma loja indicada pelo 
gerente regional, no qual ele é treinado na função - procedimentos do caixa e crediário, 
caso seja consultor de clientes; ou em vendas, caso o colaborador seja caixa ou 
crediarista. Após essa fase, o futuro gerente acompanha a rotina do gerente da filial 
(Entr. RH).  
 

No segundo mês desse treinamento eles conhecem toda a rotina de um gerente 
de loja. Como trabalhar as metas, os resultados, vão até as rádios fazerem 
propaganda e divulgar os produtos, fazem reuniões com a equipe, trabalham a 
parte de gestão de pessoas, como envio de documentos e contratação de 
pessoas (Entr. RH). 

 
No último mês, eles viajam dois dias com o gerente regional, para conhecer o seu 
futuro superior na hierarquia e, durante uma semana, os multiplicadores do projeto 
Zema 4.0 repassam, na prática, como funciona o método, para que ao assumir a filial, 
o futuro gerente já inicie sua gestão aplicando a metodologia. Por fim, eles retornam 
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ao CDA para realização da avaliação de todas as etapas do treinamento. Todos os 
colaboradores envolvidos no treinamento enviam suas avaliações ao RH e, caso ele 
não tenha conseguido absorver o treinamento, retorna à sua antiga filial e ao seu cargo 
de origem. Se aprovado, ele cobre férias de gerentes da sua região e, comumente, 
depois de uns quatro meses, ele assume uma filial (Entr. RH). 
 
A área de Tecnologia da Informação oferece total apoio à área de RH. Está em fase 
de teste a implantação de um sistema único que será capaz de integrar todas as áreas 
da empresa. A integração do RH e departamento pessoal em um único sistema dará 
condições de sistematizar suas atividades e subsetores como recrutamento e seleção, 
rotatividade e desenvolvimento humano, que atualmente realizam grande parte do seu 
trabalho em planilha eletrônica. Poderão ter informações das lojas e, 
consequentemente, estar mais próximo dos gerentes. As duas áreas - tecnologia da 
informação e RH - estão trabalhando para criar um sistema corporativo que conecte 
as pessoas (espécie de um facebook), cujo objetivo é aproximar as pessoas e divulgar 
fatos e acontecimentos nas lojas e no centro administrativo (Entr. RH). 
 
A partir da descrição dos processos e atividades realizados pela área de RH da Eletro 
Zema, pode-se concluir que esse RH apresenta características de um RH 
funcionalista (Bass, 1994; Davel & Vergara, 2009; Dutra, 2002; Maximiano, 2002; 
Pacheco, 2009; Ulrich et al., 2011). Existem diferentes funções – departamento de 
pessoal, recrutamento & seleção, benefícios, rotatividade, carreira e desenvolvimento 
humanos – executadas por equipes diferentes, por meio de procedimentos mais 
arcaicos e com pouca tecnologia ou acesso às modernas práticas de GERH. Em 
função da estratégia da empresa, de expandir suas lojas para cidades pequenas, onde 
não haja concorrência, a opção pela delegação das atividades e funções de RH aos 
gerentes das mais de 440 lojas foi a saída encontrada pela área de RH. Por meio de 
procedimentos que discriminam o passo a passo das diferentes funções, o gerente 
das lojas é o responsável e executa as funções básicas de recrutamento e seleção, 
de treinamento, de acompanhamento do desempenho da sua equipe, reportando-se 
ao RH, localizado em Araxá.  
 
Essa estrutura do RH na Eletro Zema, comparada à evolução da GRH, remete ao 
modelo burocrático, com foco no cumprimento da legislação trabalhista e à fase 
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denominada administrativa, baseada no paradigma taylorista fordista, com o foco na 
seleção, treinamento e desenvolvimento do empregado (Dutra, 2002; Limongi-França, 
2006). Reportando-se à análise de Dutra (2002) sobre as três fases da abordagem 
funcionalista, os dados indicam que o RH da Eletro Zema pode ser categorizado na 
fase operacional, com foco em captação e treinamento. As informações coletadas nos 
documentos secundários e nas entrevistas com as analistas de RH indicam que o RH 
da empresa não atingiu ainda a chamada fase gerencial ou a fase estratégica (Dutra, 
2002).  
 
O foco dado pelas entrevistadas nas atividades do RH e na descrição de seus 
procedimentos pelos gerentes de loja não permitiu detectar a existência de políticas 
que pudessem nortear as práticas de RH. As diferentes práticas e sua execução pelos 
gerentes de loja parecem constituir o centro da atenção da área, não tendo sido 
explicitado o que há por trás dessa ação. As políticas representam a elaboração de 
um programa, a cola entre a estratégia e a execução, enquanto as práticas são a 
operacionalização desses programas (Dutra, 2002). A partir de políticas da GERH 
pode-se, posteriormente, elaborar as práticas para sua execução (Jiang et al., 2012; 
Wright & Boswell, 2002). No caso da Eletro Zema, há predomínio das práticas 
anteriormente às definições das políticas de GRH. 
 
Observa-se que o grupo Zema está passando pela transição da gestão familiar para 
uma gestão profissionalizada, o que pode levar à alteração da atual estratégia de 
negócio. Mesmo que anteriormente a estratégia não fosse formalizada, parece que 
era clara a opção de expansão dos negócios para cidades de pequeno porte, sem 
concorrência, com autonomia de gestão para os gerentes de loja. Com contratação 
do novo CEO, profissional de mercado, buscou-se um direcionamento mais 
formalizado. Entretanto, o fato de a estratégia ainda estar em análise pelo Conselho 
de Administração e de não ter tido a contribuição dos vários atores organizacionais, 
contradiz o que advoga a teoria (Foroni, 2014; Jiang et al., 2012; Wright & Boswell, 
2002).  
 
Para construir uma GERH seria preciso interação e o envolvimento dos vários 
parceiros (acionistas, funcionários, dirigentes), que a estratégia não fosse restrita à 
alta direção e fosse disseminada para os demais níveis hierárquicos (Dutra, 2002; 
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Faroni, 2014; Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 1988 e Wright & Snell, 1991 como 
citados em Faroni, 2014).  
 
A forma como a área de RH da empresa se estruturou, com a autonomia dos gerentes 
de loja, implicou a real responsabilização desses gerentes pela execução das práticas 
de RH. Efetivamente, e orientados por procedimentos passo a passo, esses gerentes 
são os executores da GRH. Entretanto, pode-se questionar a efetiva parceria com a 
área de RH, uma vez que foram relatados os procedimentos burocráticos das funções 
e não uma situação de compartilhamento e suporte para a gestão estratégica de 
pessoas, como descrito por Dutra (2002), Tanure et al. (2007) e Ulrich (1998). 
 
Tais constatações serão confirmadas e/ou refutadas pelos resultados apresentados 
nas seções seguintes; na próxima sessão busca-se caracterizar o perfil dos gerentes 
de loja (gestores de linha) da Eletro Zema.  
 
4.2  Caracterização do perfil dos gestores de linha da Eletro Zema 

 
Apresenta-se, nesta seção, o resultado da amostra de 138 questionários válidos, 
respondidos por gerentes de loja da Eletro Zema, cuja população é constituída por 
444 gerentes. A Tabela 14 apresenta o perfil da amostra. 
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Tabela 14 
Perfil dos respondentes 

 n % 
Sexo Feminino 29 21,0 
 Masculino 109 79,0 
Faixa Etária Até 25 anos 7 5,1  De 26 a 30 anos 33 23,9 
 De 31 a 35 anos 39 28,3 
 De 36 a 40 anos 31 22,5 
 De 41 a 45 anos 20 14,5 
 De 46 a 50 anos 5 3,6 
 De 51 a 55 anos 2 1,5 
 Acima de 55 anos 1 0,7 
Estado Civil Casado 97 70,3 
 Separado(a)/divorciado(a) 3 2,2 
 Solteiro(a) 32 23,2  União estável 6 4,4 
Último curso concluído Especialização 10 7,3 
 Graduação 35 25,4 
 Segundo grau 70 50,7 
 Outro 23 16,7 

Fonte: dados da pesquisa  
A amostra é composta por 79% dos respondentes do sexo masculino e 21% do sexo 
feminino. Essa maioria de homens foi também encontrada por Coutinho (2004) e 
Gomes (2008) - 88,3% e 89%, respectivamente.  
 
A faixa etária está concentrada entre as idades 26 a 45 anos, com 123 respondentes 
(89,2%). As pessoas com idade até 25 anos e acima de 46 anos representam 10,8% 
do total de 138 respondentes. A pesquisa de Barros et al. (2017) também obteve 
números expressivos na faixa de idade entre 26 e 35 anos (69,3%).  
 
No tocante ao estado civil, 70,3% dos respondentes estão casados e 23,2% solteiros; 
separados (as) /divorciados (as) são 2,2%; e em situação de união estável, 4,4%.  
 
Em relação ao nível de escolaridade, 50,7% possuem segundo grau completo; 25,4% 
são graduados; e 7,3% especialistas. Ressalta-se que 16,7% dos respondentes 
marcaram nível de escolaridade “outro”, indicando que não possuem nem o segundo 
grau, o que é uma situação de alerta em se tratando de uma amostra de respondentes 
com cargo gerencial.  
A Tabela 15 demonstra os dados referentes às características ocupacionais dos 
respondentes: 
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Tabela 15 
Características ocupacionais 

 n % 
Cargo ocupado Gerente 132 95,7 
 Outro 6 4,4 
Tempo que atua neste cargo Há menos de um ano 5 3,6 
 De 1 a 5 anos 55 39,9 
 De 6 a 10 anos 41 29,7 
 De 11 a 15 anos 27 19,6 
 De 16 a 20 anos 4 2,9 
 Acima de 21 anos 6 4,4 
Tempo em que está na empresa 
 

Até 11 meses 3 2,2 
De 1 ano a 1 ano e 11 meses 4 2,9 

 De 2 anos a 4 anos e 12 meses 20 14,5 
 De 5 anos a 9 anos e 12 meses 52 37,7 
 De 10 anos a 19 anos e 12 meses 52 37,7 
 Acima de 20 anos 7 5,1 
Número de subordinados Até 5 21 15,2 
 De 6 a 10 65 47,1 
 De 11 a 20 46 33,3 
 De 21 a 30 5 3,6 
 Acima de 80 1 0,7 
Estado no qual trabalha atualmente 
 

Bahia 4 2,9 
Espírito Santo 4 2,9 

 Goiás 7 5,1 
 Mato Grosso do Sul 1 0,7 
 Minas Gerais 98 71,0 
 São Paulo 24 17,4 
Total   138 100,0 

Fonte: dados da pesquisa.  
Como o questionário foi enviado a gerentes de loja, somente seis pesquisados 
responderam “outro” para o quesito cargo. Esses seis respondentes são, 
possivelmente, coordenadores administrativos que, em função de possível ausência 
do gerente de loja, são responsáveis pelas atribuições do gerente e, assim, 
responderam o questionário. 
 
Em se tratando de tempo de atuação no cargo, 89,2% estão no cargo de um a 15 
anos, sendo: 39,9% de um a cinco anos; 29,7% de seis a 10 anos; e 19,6% de 11 a 
15 anos; apenas 3,6% estão no cargo há menos de um ano; e 7,3% há 16 anos ou 
mais. Observa-se que 43,4% dos respondentes estão no cargo há menos de cinco 
anos e 56,6% assumiram essa posição há mais de cinco anos. Portanto, a grande 
maioria dos gerentes possui conhecimentos consideráveis de suas responsabilidades 
na empresa, o que reforça os resultados obtidos nesta pesquisa. 
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Os gerentes de loja têm estabilidade na empresa: apenas 5,1% estão na empresa há 
menos de dois anos. A grande maioria, 89,9% dos respondentes, está na empresa há 
mais de dois anos e menos de 20 anos, sendo: 14,5% de dois a quatro anos e 12 
meses no cargo; 37,7% de cinco a nove anos e 12 meses; e 37,7% entre 10 e 19 anos 
e 12 meses. Apenas 5,1% estão há mais de 20 anos na empresa. Dessa forma, 
considera-se que a grande maioria dos gerentes possui conhecimento da cultura 
organizacional e dos papéis do RH, bem como conhece as propostas de gestão de 
recursos humanos da organização.  
 
O maior percentual de respondentes é responsável por lojas com seis a 10 
funcionários (47,1%); 15,2% por lojas com até cinco funcionários; 33,3%, 11 a 20 
funcionários; e 4,3% dos gerentes são responsáveis por lojas com mais de 21 
subordinados. Portanto, a grande maioria (95,6%) gerencia lojas com até 20 
funcionários. Dos 138 respondentes válidos na pesquisa, 71% estão no estado de 
Minas Gerais; 17,4%, em São Paulo; 2,9% na Bahia e Espírito Santo; 5,1% em Goiás; 
e 0,7% em Mato Grosso do Sul. Minas Gerais é o estado brasileiro com maior número 
de lojas Eletro Zema - mais de 300 lojas -, o que demonstra coerência dos dados da 
pesquisa. 
 
Concluindo, a pesquisa com os gerentes de loja da Eletro Zema revelou que a maioria 
dos respondentes são homens, casados, entre 31 e 35 anos idade, com segundo grau 
completo, atuam no cargo entre um e cinco anos, estão na empresa há mais de cinco 
anos, gerenciam loja com mais de seis e menos de 10 funcionários, localizadas no 
estado de Minas Gerais.  
 
Tais dados indicam que a empresa tem grande responsabilidade na formação 
profissional desses gerentes. A maioria, possivelmente, exercia o cargo de consultor 
de clientes (vendedor) e foi promovida por meio de processos internos existentes na 
empresa. Essas informações corroboram dados da pesquisa de Alcântara (2014), que 
também encontrou expressivo número de gestores formados na empresa. Sua 
pesquisa revelou que 52% de gerentes estão há mais de 12 anos na empresa e 76% 
dos pesquisados possuíam idade entre 25 e 45 anos. 
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Vale ressaltar que a porcentagem de 16,7% de gerentes que não concluíram o 
segundo grau acende um sinal de alerta para a empresa. Esse dado diverge das 
informações obtidas nas pesquisas de Alcântara (2014), que apuraram que 90% dos 
pesquisados com cargo gerencial possuíam graduação. Gomes (2008) obteve 65% 
dos respondentes, sem diferenciar nível hierárquico, com ensino médio completo; e 
Coutinho (2004) detectou 64% das pessoas pesquisadas também com segundo grau 
completo, ressaltando que 90% exerciam cargos em níveis operacionais. 
 
Por outro lado, a opção do grupo de atuar em cidades do interior com equipes enxutas 
e em lojas de pequeno porte pode não demandar pessoal com formação educacional 
mais expressiva ou ainda a dificuldade de se encontrar pessoal qualificado.  
 
Há ainda de se destacar que no Brasil, segundo pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), em 2016, 49% da população brasileira, com 25 anos ou 
mais, não possui ensino fundamental completo (http://datasebrae.com.br/populacao-
do-interior/#escolaridade). Os resultados da pesquisa do Sebrae (Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), em 2014 revela que 72% da população do 
interior brasileiro possui até o ensino fundamental. Na capital e regiões metropolitanas 
o número é de 56%. Com o ensino médio completo, o número é de 20% para as 
pessoas do interior e 29% para as pessoas da capital e regiões metropolitanas 
(http://datasebrae.com.br/populacao-do-interior/#escolaridade). 
 
Após identificar o perfil demográfico e profissional dos gerentes de loja da Eletro 
Zema, na próxima seção registra-se a percepção dos gestores sobre a atuação da 
GRH da Eletro Zema, segundo os múltiplos papéis. 
 
4.3  Percepção dos gestores de linha sobre a atuação da GRH da Eletro Zema, 

segundo os múltiplos papéis do RH 
 
Neste item são apresentados os resultados obtidos na pesquisa que, por meio de um 
questionário aplicado aos gerentes de loja (gestores de linha), visou responder ao 
terceiro objetivo específico desta dissertação, que é identificar a percepção dos 
gestores de linha sobre a atuação da GRH da Eletro Zema, tendo como base os 
múltiplos papéis propostos por Ulrich (1998).  
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O questionário aplicado indica, por meio de pontos obtidos nas respostas em cada 
questão, a percepção dos funcionários quanto ao trabalho desenvolvido pelo RH. 
Atribuiu-se pontuação à escala nominal de 1 = nunca a 5 = sempre. A somatória das 
notas atribuídas a cada papel, por respondente, pode atingir o valor de 50 pontos e os 
quatro papéis, 200 pontos. Segundo Ulrich (1998), quanto maior a pontuação, maior 
a qualidade da atuação do RH em relação ao papel. Para avaliar a qualidade geral da 
atuação do RH na empresa, utiliza-se a média da somatória do total das respostas 
dadas a cada papel, que correspondente a 200 pontos, classificando-se a qualidade 
da atuação do RH como de alta qualidade com pontuação acima de 160; como média 
qualidade: de 90 a 160 pontos; e como baixa qualidade abaixo de 90 pontos. 
 
Tabela 16 
Percepção dos gestores de linha sobre os múltiplos papéis do RH 

Parceiro estratégico Especialista 
administrativo 

Interlocutor dos 
Funcionários 

Agente de 
mudança 

Questão Nota Questão Nota Questão Nota Questão Nota 
1 3,5 2 4,1 3 4,4 4 4,2 
5 4,4 6 4,6 7 4,1 8 4,0 
9 4,3 10 4,5 11 4,2 12 4,2 

13 4,0 14 4,3 15 4,4 16 4,1 
17 4,2 18 3,9 19 3,7 20 3,9 
21 3,6 22 3,7 23 4,0 24 3,5 
25 3,7 26 4,3 27 4,1 28 4,0 
29 3,9 30 3,9 31 4,4 32 4,1 
33 4,1 34 4,0 35 4,1 36 4,0 
37 3,6 38 3,8 39 3,9 40 4,2 

Nota total 39,2  41,1  41,2  40,4 
Média 3,9  4,1  4,1  4,0 

Desvio-padrão 0,3  0,3  0,2  0,2 
CVP 8,2  6,6  5,5  5,7 

Fonte: dados da pesquisa.  
A somatória da nota total atribuída a cada papel resultou 161,9 pontos, o que indica 
que, de maneira geral, os gerentes avaliaram que o RH da Eletro Zema apresenta alta 
qualidade. As médias sinalizaram uma avaliação homogênea (notas relativamente 
iguais) entre os papéis. Na prática, as notas totais exibiram uma divisão mais ou 
menos igual dos quatro papéis, com ligeira predominância para o interlocutor dos 
funcionários e especialista administrativo.  
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Em relação ao papel de parceiro estratégico, os gerentes atribuíram nota total de 39,2, 
a menor comparada aos outros papéis. A questão Q1 – o RH ajuda a organização a 
alcançar metas empresariais (3,5) obteve a menor nota do questionário. A percepção 
sobre as questões Q1 (menor nota) a Q5 – o RH participa no processo de definição 
das estratégias empresariais (4,4) – e a Q 9 – o RH garante que as estratégias de RH 
estejam alinhadas à estratégia empresarial (4,3) –, que obtiveram as maiores notas 
no papel de parceiro estratégico, pode indicar que os gerentes acreditam que o RH 
tenha efetiva participação na definição das estratégias da empresa, porém o apoio 
para realmente alcançar tais metas definidas precisa de atenção. 
 
Considera-se que os gestores de linha necessitam compreender a real contribuição 
do RH no papel de parceiro estratégico (Ulrich, 1998). A comparação entre Q17 – o 
RH é visto como parceiro estratégico (4,2) – e a Q21 – o RH dedica tempo a questões 
estratégicas (3,6) – mostra alguma incoerência. Essas questões são complementares, 
pois se o RH é visto como parceiro do negócio, ele precisa dedicar tempo para tal. Há, 
porém, uma diferença de 0,6 ponto na avaliação das questões, sendo a maior 
diferença quando comparada com os outros papéis, na mesma linha de raciocínio.  
 
O coeficiente de variação percentual (CVP) foi o mais alto (8,2). Apesar de não ser 
elevado, tendo como regra o limite de 9%, sinaliza que, em relação aos quatro papéis, 
o de parceiro estratégico teve a maior dispersão nas respostas, o que pode significar 
que o nível de conhecimento dos gerentes, na parceria estratégica, fica aquém dos 
outros papéis. 
 
Comparando-se tais aspectos, que parecem identificar alguma incoerência na 
avaliação dos gerentes em relação ao papel do parceiro estratégico, com as 
informações sobre a atuação da GRH na Eletro Zema, apresentada na seção anterior, 
podem-se levantar algumas indagações. Pela análise dos documentos secundários e 
das entrevistas, a empresa está passando por uma transição da gestão familiar para 
a gestão profissionalizada, não existindo ainda uma estratégia formalizada. A 
proposição do novo CEO, contratado em 2016, ainda está sendo avaliada pelo 
Conselho de Administração. Os diferentes atores organizacionais, incluindo os 
gerentes e o próprio RH, não participaram da elaboração dessa nova estratégia e 



89 
 

ainda não têm conhecimento sobre ela. Dessa maneira, não se pode falar em uma 
atuação estratégica do RH, baseando-se na concepção teórica (Dutra, 2002; Foroni, 
2014; Jiang et al., 2012; Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 1988 como citados em Foroni, 
2014; Ulrich, 1998; Wright & Boswell, 2002). Por outro lado, vigora na empresa até 
então, a estratégia de atuação em pequenas cidades interioranas, nas quais não haja 
concorrência e, nesse sentido, a atuação do RH parece atender às demandas.  
 
No papel de especialista administrativo, os gerentes atribuíram a nota total de 41,1 ao 
RH. Das 10 questões desse papel, seis são iguais ou superiores à nota quatro. As 
questões Q6 – o RH participa no desenvolvimento dos processos de RH (4,6) e Q10 
– o RH garante que os processos de RH sejam administrados com eficiência (4,5) –, 
as maiores notas do questionário sinalizam a preocupação do RH em relação às suas 
atividades e práticas. Os gestores reconhecem os esforços da área ao desenhar as 
propostas e garantir sua eficiência, contribuindo com a empresa. As questões Q22 – 
o RH dedica tempo a questões operacionais (3,7) – e Q38 – a credibilidade da área 
de RH provém de aumentar a produtividade (3,8) – tiveram as menores notas nesse 
papel, o que pode indicar que mesmo estando atento aos seus processos, o RH não 
está ainda contribuindo para aumentar a produtividade das lojas. 
 
Segundo Ulrich (1998), o RH tem 50% de responsabilidade na execução do papel de 
especialista administrativo, seguido de 30% para serviços terceirizados e 20% para a 
área de tecnologia da informação. Cabe ao RH identificar processos ineficientes e 
propor novas maneiras mais simples para realizá-los, fazendo a reengenharia das 
funções clássicas da GRH e englobando não somente as práticas do RH, mas sim de 
toda a organização.  
 
Confrontando esse resultado com a descrição das práticas de GRH da seção anterior, 
observa-se que a área está buscando se estruturar, de acordo com a proposição 
teórica (Ulrich, 1998). Atualmente, o RH conta com a contribuição da área de 
informática, não só com a manutenção dos sistemas existentes e que dão suporte à 
área e aos gerentes de loja, mas também estudando novas ferramentas que 
possibilitem melhores resultados. Duas empresas terceirizadas oferecem atividades 
de treinamento e desenvolvimento: uma oferece cursos a distância para todos os 
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colaboradores; e a outra atende ao Programa Talento Potencial, que visa capacitar 
tecnicamente consultores (vendedores) para assumirem futuras filiais.  
 
Observa-se que, com o desenho simplificado das funções clássicas e a delegação da 
execução aos gerentes de loja, a área de RH da Eletro Zema parece atender às 
necessidades da empresa, na medida em que a nota atribuída ao papel de 
especialista administrativo é uma das maiores, estando a sua média acima de 4,0. 
Como o foco da área está nas práticas de recrutamento e seleção e de treinamento, 
sua ação ainda pode ser considerada restrita.  
 
O papel de interlocutor dos funcionários obteve a maior nota (41,2) e o menor CVP 
(5,5), o que indica menos dispersão nas respostas. O RH teve oito notas iguais ou 
acima de quatro, indicando que das 10 questões do papel, os gerentes estão 
satisfeitos em 80% dos quesitos. As questões Q3 – o RH ajuda a organização a cuidar 
das necessidades dos funcionários –, Q15 – a eficácia da área de RH é medida por 
sua capacidade de ajudar os funcionários a satisfazer necessidades pessoais – e a 
Q31 – o RH trabalha para oferecer assistência para ajudar os funcionários a satisfazer 
as necessidades familiares e pessoas, todas avaliadas com a nota 4,4, contribuíram 
de forma significativa para que o RH tenha atingido nota total 41,2 nesse papel.  
 
A questão Q19 – o RH é visto como defensor dos funcionários (3,7) – foi a que obteve 
a menor nota. Foi destacada no referencial teórico a crítica realizada por Coutinho 
(2004) e Cançado et al. (2005) à expressão “defensor dos funcionários”, por ter uma 
conotação paternalista, indicando a defesa de uma causa. Os autores sugeriram usar 
então a expressão interlocutor dos funcionários. A expressão “defensor dos 
funcionários” na Q19 pode ter sido interpretada pelos gerentes nesse sentido de 
defesa dos funcionários e, de acordo com a nota obtida, isso nem sempre acontece. 
 
A avaliação desse papel salienta que os gerentes de loja reconhecem o trabalho do 
RH no que se refere à proximidade e ao acolhimento aos colaboradores, o que é 
confirmado pelos resultados da entrevista, que enfatizam a abertura e o acesso à área 
de RH que os gerentes. A entrevista identificou a preocupação com o papel 
assistencial do RH, com destaque para o setor de benefícios, que atua muito próximo 
dos colaboradores, intervindo diretamente e fazendo contato com hospitais, clínicas, 
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assistentes sociais da cidade, para apoiar o colaborador e sua família em casos de 
problemas de saúde. O Projeto Nascer Bem, destinado às colaboradoras gestantes, 
foi recomendado como uma ação em resposta à demanda do Conselho, no sentido 
de desenvolver programas de qualidade de vida na empresa.  
 
Tais ações, apesar de aproximarem o RH dos colaboradores, parecem ter caráter 
mais assistencialista e paternalista do que estratégico. Pode-se, por exemplo, 
questionar a relevância do programa de apoio às colaboradoras gestantes em relação 
ao contingente de mulheres existentes na empresa que, nesta amostra, representa 
apenas 20% do total de gerentes de loja. Talvez outro tipo de programa pudesse 
possibilitar melhor qualidade de vida a um número maior de colaboradores. De fato, 
as práticas de RH descritas na entrevista não correspondem ao indicado por Ulrich 
(1998) para esse papel. Nesse papel, o RH deveria estar preparando o gestor para 
ser esse interlocutor e estar atento às necessidades de seus funcionários.  
 
No papel agente de mudança, os gerentes atribuíram nota total 40,4, o que significa 
RH de alta qualidade, sendo 80% das questões com notas iguais ou maiores que 4,0. 
O CVP (5,7) sinaliza dados homogêneos e confiabilidade nas informações, 
sustentando a análise realizada. As questões Q4 – o RH ajuda a organização a 
adaptar-se à mudança –, Q12 – o RH garante que os processos e programas de RH 
aumentam a capacidade de mudança da organização – e a Q40 – a credibilidade da 
área de RH provém de fazer com que a mudança aconteça, todas com nota 4,2, 
colaboraram significativamente para que o RH atingisse nota total 40,2 nesse papel. 
A questão Q24 – o RH dedica tempo a apoiar novos comportamentos para manter a 
empresa competitiva (3,5) – alcançou a menor nota no papel de parceiro de 
mudanças. 
 
Segundo Ulrich (1998), a atuação do RH nesse papel visa auxiliar a empresa a fazer 
frente às mudanças. O RH consegue contribuir quando adota procedimentos capazes 
de alavancar ou sustentar as mudanças vividas, contratando consultorias e 
capacitando os gestores para garantir o processo de transformação. A grande 
quantidade de questões de nota igual ou superior a quatro pode transmitir o atual 
momento vivido pela empresa. Com a mudança na presidência da empresa e as 
demandas do Conselho de Administração, objetivando sanar alguma deficiência, 
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como foi o caso do Projeto de Nascer Bem, pode indicar aos gerentes que o RH atua 
como agente de mudança. Nesse sentido, o RH da Eletro Zema está atuando 
timidamente como parceiro de mudanças, na medida em que apresenta propostas 
quando solicitadas pelo Conselho de Administração ou porventura percebe que é 
preciso mudar, como foi o caso do projeto de sucessão. Por outro lado, o momento 
que a empresa está vivendo, de grandes transformações, uma vez que está buscando 
a transição de empresa familiar para profissionalizada, demandaria atuação proativa 
da GRH, com participação ativa quanto ao novo CEO. A entrevista mostra que a 
Fundação Dom Cabral está auxiliando o CEO, mas não há referência sobre o papel 
da área de RH nessa consultoria. 
 
Comparando-se esses resultados com outras pesquisas que também aplicaram o 
questionário dos múltiplos papéis de Ulrich (1998), observa-se que Coutinho (2004) e 
Gomes (2008) acusaram notas que indicaram RH de média qualidade. A nota 161,9 
nesta pesquisa demonstra que os gestores de linha consideram a GRH da Eletro 
Zema de alta qualidade. Entretanto, esse resultado não necessariamente indica que 
a área de RH da empresa esteja desenvolvida e apresente os quatro papéis de RH 
nos moldes propostos por Ulrich (1998), como foi discutido nesta seção ao se 
confrontar os dados qualitativos com os quantitativos.  
 
De maneira geral, na visão dos respondentes, tendo como base os múltiplos papéis, 
a atual configuração da GRH atende às necessidades do negócio e contribui para os 
resultados, mesmo que atuando como RH funcionalista (Bohlander et al., 2003; Davel 
e Vergara 2009; Milkovich e Boudreau 2009) e estando na fase operacional, conforme 
descrito por Dutra (2002).  
 
A atual estratégia da empresa requer uma relação de proximidade entres os gerentes 
de loja e clientes, independentemente da localização da loja e do nível hierárquico. A 
proposta do RH e sua maneira de conduzir os processos, prezando pela simplicidade, 
pela disseminação da execução das práticas e pela proximidade com as pessoas, 
atendendo a realidade das lojas, baseia-se na chamada abordagem configuracional 
ou cultural, descrita por Mascarenhas (2009), que ressalta a ênfase nos valores e 
crenças que são compartilhados pelas pessoas, referenciando que as políticas e 
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práticas devem ser estruturadas, atentando-se aos costumes compartilhados por 
pessoas de diferentes localidades. 
 
Após identificar os múltiplos papéis exercidos pelo RH na visão dos gestores de linha 
da Eletro Zema, discorre-se na próxima seção sobre as suas atribuições e 
responsabilidades em relação a GRH.  
 
4.4  As atribuições e responsabilidades dos gestores de linha em relação à GRH 

da Eletro Zema 
 
São descritos neste item os resultados obtidos na pesquisa em relação às diversas 
atribuições que podem ser compartilhadas entre o gerente de loja e a área de RH, 
avaliada em escala Likert de cinco pontos, na qual 1 indica responsabilidade total do 
gestor; 2 responsabilidade maior do gestor; 3 responsabilidade compartilhada (50% 
do gestor e 50% do RH); 4 responsabilidade maior do RH; e 5 responsabilidade total 
do RH. Na Tabela 17 refere-se a porcentagem de respondentes em relação às suas 
atribuições para cada um dos quatro papéis, agrupando-se 4 e 5 como 
responsabilidade do RH, 1 e 2 do gerente e 3 como responsabilidade compartilhada. 
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Tabela 17 
Atribuições e responsabilidades dos gestores na GRH 

Parceiro Estratégico Especialista Administrativo 
Questão  % RH  % Gerente Compart. Questão % RH % Gerente Compart. 

41 2,9 75,4 21,7 42 26,8 24,6 48,6 
45 29,7 26,1 44,2 46 67,4 4,3 28,3 
49 5,8 51,5 42,8 50 51,5 17,4 31,2 
53 23,2 34,8 42,0 54 18,1 50,7 31,2 
57 28,3 16,7 55,1 58 63,8 9,4 26,8 
61 2,9 69,6 27,5 62 4,4 60,2 35,5 

Média 15,5 45,7 38,9  38,6 27,8 33,6 
Desvio-padrão 12,9 23,8 12,2  25,9 22,7 7,9 

CVP 83,6 52,1 31,2  67,1 81,8 23,6 
  

Interlocutor dos funcionários Agente de Mudanças 
Questão RH  Gerente Compart. Questão RH  Gerente Compart. 

43 3,6 55,1 41,3 44 13,8 26,1 60,2 
47 11,6 42,0 46,4 48 25,4 21,7 52,9 
51 10,1 46,4 43,5 52 34,1 15,9 50,0 
55 12,3 42,0 45,7 56 15,9 46,4 37,7 
59 9,4 45,7 44,9 60 23,2 15,9 60,9 
63 14,5 42,0 43,5 64 5,8 39,9 54,3 

Média 10,3 45,5 44,2  19,7 27,7 52,7 
Desvio-padrão 3,7 5,1 1,8  9,9 12,7 8,5 

CVP 36,1 11,1 4,1  50,4 46,1 16,1 
Fonte: dados da pesquisa  
Os resultados revelam que, de maneira geral, os gerentes das lojas da Eletro Zema 
avaliaram que os papéis de parceiro estratégico (45,7%) e de interlocutor dos 
funcionários (45,5%) são responsabilidades deles próprios. No papel de especialista 
administrativo, o RH é o maior responsável (38,6%) e como agente de mudança, a 
responsabilidade é compartilhada entre RH e gestores (52,7%). 
 
No papel de parceiro estratégico houve diferença de 6,8% entre responsabilidade dos 
gerentes com 45,6% e responsabilidade compartilhada com 38,9%. De acordo com 
Ulrich (1998), as responsabilidades desse papel devem ser compartilhadas em partes 
iguais entre gestor e RH. As questões Q41 – ajudar a alcançar metas empresariais 
(75,4%) – e Q61 – ajudar a cumprir metas estratégicas (69,6%) – tiveram contribuição 
significativa para que nesse papel a maior responsabilidade ficasse a cargo dos 
gerentes. Isso contribuiu com a análise realizada nos múltiplos papéis do RH, no papel 
de parceiro estratégico, que ressaltou que, na visão dos respondentes, o RH precisa 
contribuir mais significativamente para o alcance das metas da empresa. 
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Como especialista administrativo, a maior responsabilidade é o RH (38,7%), seguida 
da compartilhada (33,6%) e, por último, dos gerentes (27,9%). Ao analisar as questões 
Q46 – participar no desenvolvimento dos processos de RH – e Q58 – conceber e 
facilitar a execução dos processos do setor de RH –, ambas acima de 60% de 
responsabilidade do RH, é possível sinalizar o compromisso do RH na criação e 
execução das práticas existentes na empresa. 
 
De acordo com Ulrich (1998), o RH tem 50% de responsabilidade nesse papel, 
empresas terceirizadas 30% e a área de informática 20%. Pelas entrevistas, 
observou-se que o RH da Eletro Zema conta com a colaboração de empresas 
terceiras para o treinamento à distância dos funcionários e da área de informática 
como suporte para suas atividades. Por outro lado, mais de um quarto dos gerentes 
de lojas (27,9%) sente-se responsável pelo papel de especialista administrativo, ou 
seja, eles enxergam que eles próprios executam as funções de RH, o que se 
contrapõe à proposição teórica  de Ulrich (1998). Tal resultado parece ser confirmado 
pela entrevista, na qual fica claro que quem efetivamente executa as funções de 
seleção e contratação são os gerentes das lojas, seguindo orientações detalhadas da 
área de RH.  
 
Como interlocutor dos funcionários, 44,2% dos gerentes mencionam responsabilidade 
compartilhada e 45,5% responsabilidade deles próprios; o RH tem 10,3% de 
responsabilidade nesse papel. O menor CVP (36,1, 11,1 e 4,1, respectivamente) 
acentua mais homogeneidade das respostas nesse papel.  
 
Teoricamente, Ulrich (1998) ressalta que os gestores de linha têm 60% de 
responsabilidade nesse papel. Cabe ao RH contribuir com 20% e os próprios 
funcionários com os 20% restantes. Mesmo a maioria dos gerentes afirmando que, 
nesse papel, a maior responsabilidade é deles, como sugere Ulrich (1998), parcela 
significativa defende que a responsabilidade é compartilhada com o RH. Isso atesta 
que os canais de acesso ao RH, o suporte oferecido pelo setor aos funcionários e 
suas propostas, que visam mais engajamento das pessoas, são reconhecidos por 
muitos gerentes e mesmo eles resolvendo grande parte das situações, por estarem 
mais próximos das pessoas, o suporte oferecido pelo RH é de grande valia.  
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No papel de agente de mudança os respondentes acreditam que a responsabilidade 
é compartilhada (52,7%), seguida de responsabilidade do gerente (27,7%) e do RH 
(19,7%). Observa-se que as questões Q44 – auxiliar no processo de mudança (60,2%) 
– e na Q60 – participar na renovação, mudança ou transformação da organização 
(60,9%) – indicam que os respondentes acreditam que RH e gerente, em conjunto, 
contribuem com a proposta de mudança da empresa.  
 
Segundo Ulrich (1998), nesse papel os gestores têm 40% de responsabilidade e RH 
e consultor externo 30% cada. Os resultados, porém, sublinham que para a maioria 
dos respondentes, ambos – RH e gestor de linha –, de forma conjunta, são 
responsáveis por serem agentes de mudança. Não foi possível identificar, por meio 
desta pesquisa, contribuição de consultoria externa que esteja auxiliando a Eletro 
Zema no processo de transformação pelo qual ela está passando, apesar de ter sido 
mencionado um trabalho da Fundação Dom Cabral com o CEO. As informações 
reforçam uma atuação tímida da área de RH, que recebe solicitações de mudança do 
Conselho de Administração, elabora algum projeto a ser trabalhado nas lojas e 
repassa aos gerentes, que têm o papel de executá-lo. É importante registrar que a 
empresa está, nesse momento, passando por intensa mudança no seu processo de 
sucessão profissionalizada. A atuação estratégica do RH e seu papel de agente de 
mudança poderiam ser de grande auxílio para a empresa.  
 
Adverte-se que esses resultados em relação às atribuições e responsabilidades dos 
gestores requerem cuidados em sua análise. Apesar de as médias poderem indicar o 
comportamento dos respondentes, os coeficientes de variação percentual relatam que 
esses valores estão muito dispersos. Utilizando como regra que um coeficiente de 
variação percentual acima de 9% seja alto bastante para justificar prudência na 
análise das médias, apenas no papel de interlocutor dos funcionários a opção 
“compartilhada” obteve CVP 4,1%. Todos os demais foram acima dos 9%. Esses 
valores de CVP não invalidam a análise, mas sugerem que as médias não sejam 
consideradas estritamente, pois existe expressiva variação de dados em torno delas. 
Sugerem-se futuras pesquisas utilizando essa escala, buscando sua validação.  
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5 Conclusão 
 
O objetivo desta pesquisa de identificar as responsabilidades dos gestores de linha 
na gestão de recursos humanos (GRH) na Eletro Zema foi alcançado, por meio da 
realização de pesquisa descritiva e quantitativa, com a aplicação de questionário aos 
gerentes de loja da Eletro Zema, complementada pela abordagem qualitativa, com a 
realização de entrevista semiestruturada com o RH da empresa e análise de 
documentos. O modelo da pesquisa adotado, os múltiplos papéis de Ulrich (1998), 
que entende a GRH a partir dos papéis de parceiro estratégico, especialista 
administrativo, interlocutor dos funcionários e agente de mudanças, foi adequado para 
nortear a coleta e a análise dos dados. O questionário foi enviado por E-mail aos 444 
gerentes de loja Eletro Zema, tendo obtido o retorno de 138 respostas válidas.  
 
Os dados analisados por meio de estatística descritiva, com a média, o desvio-padrão 
e o coeficiente de variação percentual (CVP), possibilitaram o diagnóstico do RH na 
empresa pesquisada e contribuíram para o fortalecimento teórico do modelo dos 
múltiplos de papéis de Ulrich (1998).  
 
A análise das políticas e práticas da GRH da Eletro Zema apurou a existência de um 
RH predominantemente funcionalista e operacional. A área de RH da empresa 
estruturada em setores – departamento de pessoal, recrutamento e seleção, 
benefícios, rotatividade, carreira e desenvolvimento humanos – tem atividades e 
práticas executadas por diferentes equipes, formadas por analistas, assistentes e 
auxiliares. O foco dos procedimentos é no cumprimento de normas legais, 
restringindo-se às práticas mais tradicionais e burocráticas de RH. Não existem 
políticas que norteiem as práticas e que promovam o elo entre estratégia e execução, 
que é delegado aos gerentes das lojas. Por meio de procedimentos que discriminam 
o passo a passo das atividades, o gerente das lojas executa as práticas básicas de 
recrutamento e seleção, de treinamento, de acompanhamento do desempenho da sua 
equipe, reportando-se ao RH, localizado em Araxá.  
 
Os dados comprovam, portanto, que o RH da empresa não atingiu ainda a chamada 
fase gerencial, quando a GRH já começa a interferir nos processos da organização e 
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a ser parceiro no desenvolvimento organizacional; ou a fase estratégica, quando a 
GRH assume papel estratégico e o foco é na geração de valor para a organização.  
 
Observa-se que o Grupo Zema está passando por mudanças significativas, de gestão 
familiar para profissionalizada, com a ida do neto do fundador, antigo presidente da 
empresa, para o Conselho de Administração e a contratação de um CEO, profissional 
de mercado. Essa nova administração está em fase de construção, com projetos 
submetidos ao Conselho e ainda não aprovados. Existe uma proposta estratégia de 
longo prazo, formalizada e que está sob análise de viabilidade. Logo, a estratégia de 
atuar em cidades pequenas, interioranas, onde não existam concorrentes diretos 
ainda prevalece e é presente na empresa. 
 
Com mais de 400 lojas espalhadas predominantemente no estado de Minas Gerais, 
mas com várias unidades nos estados de São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Bahia e 
Mato Grosso do Sul, com equipes pequenas, de seis a 10 funcionários, e para atender 
a essa estratégia de expansão, a área de RH da empresa se estruturou para que a 
execução da contratação fosse realizada pelos gerentes de loja, com total autonomia. 
Efetivamente, e orientados por procedimentos passo a passo, esses gerentes são os 
executores da GRH, o que foi confirmado pela percepção sobre as responsabilidades 
dos gestores em relação aos múltiplos papéis da GRH em resposta às perguntas do 
questionário.  
 
Se, de certa forma, existe uma parceria entre RH e gestores, não se pode dizer que 
essa parceria seja estratégica, como descrito na teoria, uma vez que, na prática, ela 
envolve efetivamente os procedimentos burocráticos das funções de GRH. As demais 
funções, como Benefícios, rotatividade, carreira e desenvolvimento humanos são 
executadas pelo próprio RH em relação ao corporativo, localizado em Araxá, e 
descentralizada para lojas, por meio dos canais de comunicação, como telefone, E-
mail, skype e o DOZ. Tem destaque o plano de sucessão, que vem atuando para a 
formação de gerentes e executivos.  
 
À medida que os gerentes de loja têm autonomia na gestão de recursos humanos, 
eles precisam estar bem afinados com a cultura da empresa e com os procedimentos 
de RH, sendo o recrutamento interno uma forma de responder a essa demanda. 
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Talvez essa possa ser uma política da empresa que, entretanto, não foi formalmente 
apresentada na entrevista ou descrita nos documentos analisados. 
 
Portanto, a atuação do RH como disseminador de suas práticas, responsabilizando o 
gerente de loja pela execução e operacionalização das suas atividades, parece 
atender às demandas da Eletro Zema. Nos resultados da avaliação feita pelos 
gerentes de loja sobre os quatro papéis de GRH, o RH precisa contribuir mais para 
alcançar as metas empresariais e não somente repassar e acompanhar as suas 
práticas aos gerentes de loja. Tal resultado é reforçado, uma vez que mais de um 
quarto dos gerentes se considerou responsável pelo papel de especialista 
administrativo. Teoricamente, não é imputada ao gestor responsabilidades nesse 
papel, que se divide entre 50% de responsabilidade do RH, 30% de empresas 
terceirizadas e 20% da área de tecnologia de informação. 
 
Os dados ocupacionais dos respondentes parecem confirmar a política de formação 
e promoção dos gerentes, uma vez que a maioria ocupa o cargo de gerente entre seis 
e 15 anos e somente 19,6% trabalham na empresa há menos de cinco anos. A 
amostra foi composta em sua grande maioria por homens, com idade entre 31 e 35 
anos e casados. Metade da amostra tem segundo grau completo e 16,7% não têm o 
segundo grau, o que pode indicar a necessidade de investir na formação educacional 
dos funcionários.  
 
Em relação à percepção dos gerentes sobre a atuação da GRH segundo os múltiplos 
papéis, de maneira geral eles avaliaram que o RH tem alta qualidade, com nota total 
de 161,9. As notas dadas aos papéis foram semelhantes, significando que o RH atua 
nos quatro papéis, com ligeira distinção para os papéis de interlocutor dos funcionários 
e de especialista administrativo. 
 
Os resultados relativos às responsabilidades dos gestores quanto aos múltiplos 
papéis de GRH confirmaram que os gerentes de loja se enxergam como 
predominantemente responsáveis pela execução dos papéis de parceiro estratégico 
e de interlocutor dos funcionários; atribuem mais responsabilidade ao RH no papel de 
especialista administrativo; e responsabilidade compartilhada com o RH ao papel de 
agente de mudança. Esses resultados reforçam os achados anteriores, que já 
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indicavam que os gerentes de loja são efetivamente responsáveis pela execução da 
GRH na Eletro Zema. 
 
O papel de parceiro estratégico, apesar de ter obtido nota alta (39,2), foi a menor nota 
entre os quatro papéis. Na medida em que a empresa não tem uma estratégia 
formalizada e que a área de RH parece mais preocupada com atividades operacionais 
do que com políticas e práticas que possam contribuir para o negócio da empresa, 
pode-se questionar essa avaliação. Por outro lado, atendendo à necessidade de 
expansão das lojas para pequenas cidades, sem concorrência, a atuação operacional 
da área parece ser adequada. De qualquer maneira, esses gerentes de loja entendem 
a atuação do RH como parceiro estratégico e, dentro de suas possibilidades, o RH 
tem contribuído no desenvolvimento de projetos demandados pelo Conselho de 
Administração e tem buscado disseminá-los, para que os gerentes das lojas os 
executem.  
 
Assim, a delegação da execução das práticas clássicas de GRH – seleção e 
contratação e treinamento – para os gerentes de loja, por meio dos formulários passo 
a passo, talvez possa ser considerada estratégica, uma vez que pode ser uma forma 
de atingir as mais de 400 lojas espalhadas pelo país. Entretanto, deve-se salientar a 
possibilidade de utilização de novas tecnologias e de práticas e técnicas de GRH mais 
modernas, que possam dar mais suporte a esses gerentes na condução de suas 
equipes. 
 
No tocante às atividades do RH no papel de especialista administrativo, os 
respondentes estão satisfeitos, pois 60% das questões atribuídas ao papel estão 
iguais ou superiores às de um RH de alta qualidade. Os gerentes reconhecem os 
esforços da área ao desenhar as propostas e garantir sua eficiência, contribuindo para 
a gestão de suas equipes. Apesar de o RH contar com o apoio do setor de tecnologia 
e com empresas terceirizadas, principalmente para o desenvolvimento do treinamento 
à distância e do Projeto Zema 4.0 Simplicidade e Inovação, existem oportunidades de 
implantação de ferramentas mais sofisticadas, como a gestão por competências, 
gestão do clima organizacional e outras, que poderiam enriquecer a atuação como 
especialista administrativo. 
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O papel de intérprete das necessidades dos funcionários obteve a maior nota, o que 
pode ser indicativo de que os respondentes reconhecem o apoio e a abertura da área 
de RH no atendimento às suas necessidades e às de seus familiares. Por outro lado, 
as práticas de RH, principalmente relativas aos benefícios, incluindo o Projeto Nascer 
Bem, parecem ter caráter mais assistencialista e paternalista do que estratégico, 
muitas vezes característico de empresas familiares. A atuação prescrita para esse 
papel seria a de preparar os gestores para estarem atentos às necessidades de seus 
funcionários, que poderiam ser supridas por meio de programas oferecidos pela área 
de RH, tanto em termos de movimentação, desenvolvimento como valorização, não 
se restringindo aos pacotes de benefícios. 
 
O papel de agente de mudanças o RH obteve 80% das questões com notas iguais ou 
maiores que 4,0, o que quer dizer que os gerentes enxergam o RH atuante nas 
mudanças que estão ocorrendo na empresa. Na realidade, a Eletro Zema está 
passando por fortes transformações na transição para uma gestão profissionalizada, 
mas o RH tem tido papel passivo, uma vez que sua atuação ocorre quando é solicitada 
pelo Conselho de Administração. Apesar de o novo CEO contar com o apoio da 
Fundação Dom Cabral na elaboração do seu projeto de gestão, não se observou 
integração com a área de RH. Esse momento de mudança demandaria a atuação 
proativa da área de RH, tanto no sentido de preservar os traços culturais centrais, 
construídos pela tradição da família gestora, como no sentido de provocar mudanças 
que pudessem contribuir para a profissionalização da empresa.  
 
Algumas limitações podem ser identificadas neste trabalho. Os altos valores do 
coeficiente de variação percentual (CVP) impossibilitam considerar estritamente os 
valores, pois existe expressiva variação de dados. Essa situação não invalida a 
análise, porém o questionário pode ser trabalhado e melhorado. Sugere-se que 
futuras pesquisas busquem validar os questionários - os múltiplos papéis da GRH e o 
de responsabilidades dos gestores.  
 
Estabelece-se ainda como limitação a realização somente de uma entrevista com 
responsáveis por setores de GRH da empresa. Tal limitação pode ter levado a um 
viés mais operacional, uma vez que não foi possível entrevistar a gerente da área. 
Sugerem-se, para futuras pesquisas, entrevistas com diferentes atores da empresa, 
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incluindo diretorias e demais níveis gerenciais, de maneira a se ter uma visão mais 
aprofundada sobre a GRH. 
 
Portanto, há de se entender as peculiaridades desse caso para analisar esse RH. A 
descentralização da execução das atividades básicas da GRH, focadas na seleção, 
contratação e treinamento, por meio de orientações passo a passo, para os gerentes 
de mais de 400 lojas, parece ser uma forma estratégica de atuar, mesmo que não no 
nível de complexidade sugerido pela teoria. A simplicidade e descentralização 
parecem atender ao objetivo da empresa de atuar em cidades pequenas, sem 
concorrência. Nesse sentido, os gerentes de loja se tornam responsáveis, bem como 
se percebem como responsáveis, pela execução das atividades de GRH. Portanto é 
possível compreender os resultados obtidos nesta pesquisa quanto à percepção dos 
gestores de linha em relação à sua atuação nos múltiplos papéis do RH, quando se 
confrontam os resultados da pesquisa qualitativa com a quantitativa.  
 
Pode-se concluir que, apesar de os papéis terem sido avaliados pelos gerentes como 
de alta qualidade, a confrontação do resultado dos questionários com a realidade da 
empresa, por meio da análise dos dados qualitativos, traz aspectos e um desenho que 
diferem do que é considerado teoricamente como a descrição e prescrição desses 
papéis. Somente a análise quantitativa poderia ter levado à conclusão de que o RH 
da Eletro Zema seria compatível com o que há de mais atual na gestão estratégica de 
recursos humanos. Por outro lado, os dados qualitativos trazem informações que 
permitem questionar e dar um significado mais próximo da realidade da empresa 
estudada. Nesse sentido, para estudos futuros, sugere-se a conjugação de técnicas 
quantitativas e qualitativas. Recomenda-se, ainda, que, em estudos quantitativos, 
procure-se “qualificar” o RH investigado, adicionando questões que permitam melhor 
caracterizar a área.  
 
Este estudo traz contribuições para a empresa estudada, na medida em que 
apresenta uma análise e um diagnóstico da sua área de GRH. Tal análise poderá 
permitir uma reflexão e o avanço da área, no sentido de definir estratégias e políticas 
que contribuam para o processo de transformação e de profissionalização da 
empresa. Traz também contribuições para a academia, uma vez que apresenta um 
novo instrumento para a análise das responsabilidades dos gestores na GERH. 
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Reforça ainda a importância da triangulação de métodos, de se utilizar os métodos 
quantitativos e qualitativos, permitindo um olhar crítico sobre a realidade estudada. Os 
resultados da pesquisa permitem também uma reflexão sobre o que é gestão 
estratégica de recursos humanos: seria estratégica uma atuação complexa, 
estruturada com ferramentas e técnicas modernas, como o prescrito nos múltiplos 
papéis da GERH? Ou poderia ser considerado estratégico um RH funcionalista, 
simples e descentralizado, que atendesse às demandas da empresa? Mesmo não se 
podendo generalizar os resultados deste estudo para outras realidades, a 
possibilidade da generalização teórica contribuiu para o conhecimento científico sobre 
o tema gestão estratégica de recursos humanos. 
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Apêndices 
 
Apêndice A – Aderência do Projeto à Linha de Pesquisa 
 
Núcleo de Estudos sobre Organizações e Gestão de Pessoas 
Linha de Pesquisa: Gestão de Pessoas – perspectivas teóricas e práticas 
Coordenação: Vera L. Cançado 
 
Descrição: “Esta pesquisa visa identificar e analisar como empresas brasileiras estão 
atuando na gestão de pessoas. Para tal, abordam-se os diversos temas de gestão de 
pessoas sob diferentes perspectivas teóricas. Com foco na perspectiva da 
objetividade (paradigma positivistas ou funcionalista), pesquisa-se a gestão de 
pessoas (ou de recursos humanos - GRH) como: função empresarial, com temas 
ligados a: a) funções operacionais, como recrutamento e seleção; treinamento e 
desenvolvimento; avaliação de desempenho; recompensas, etc.; b) temas ligados à 
gestão estratégica de pessoas; c) temas mais recentes, como competências, capital 
humano, gerações e carreira, etc. Na perspectiva do paradigma interpretativista e 
fenomenológico, abordam-se temas como a subjetividade no trabalho, identidade, 
sofrimento e prazer no trabalho, poder nas organizações, assédio moral, etc. Para o 
desenvolvimento da pesquisa empírica, serão realizados diversos estudos de caso e surrveys, fruto de dissertações de mestrado. Como metodologia, adota-se a 
triangulação de dados quantitativos e qualitativos, bem como a de dados secundários 
e primários. Os resultados esperados são: desenvolvimento de modelos de diagnóstico, modelos de gestão de pessoas; metodologias para intervenção 
organizacional”. 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700163H6#ProjetosPe
squisa. 
 
Produção acadêmica: 
Batista e Cançado, 2017; Sant’ana, Sarsur, Nunes e Cançado, 2017; Guimarães, 
Cançado e Lima 2016; Andrade, 2013; Araújo e Cançado, 2013; Batista, 2013; 
Cançado, Lima, Muylder e Castanheira, 2013; Cançado, Mesquita, Cruz e Guimarães, 
2011; Cançado, Quirino e Sarsur, 2011; Cançado e Santos; 2014; Castro e Cançado, 
2009; Chaves, 2012; Domingos, 2014; Duarte, 2011; Ferreira, 2011; Ferreira, 2014; 
Guimarães, 2013; Martins, 2013; Máximo, 2011; Mota, 2011; Oliveira, 2013; Rosa, 
2014; Sales, 2012; Salvador e Cançado, 2013; Santos, 2010; Souza, 2012a; Souza, 2012b; Souza, 2014; Tanure, Cançado, Duarte e Muylder, 2009; Tanure et al., 2010; 
Tanure, Cançado e Sales, 2012. 
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Apêndice B - Autorização para realização do estudo  
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Apêndice C 

 
Entrevista semiestrutura – Gestão de Recursos Humanos 

 
Pessoa entrevistada: 
Nome:  
Cargo: 
Grau de instrução: 
Breve histórico profissional:  
Quanto tempo na empresa:  
Principais atividades:  
Fale um pouco sobre a história do grupo -  
Em qual empresa seria mais adequado desenvolver a pesquisa? Por quê?  
História dessa empresa -   
 
Organização  Como é realizada a gestão estratégica da empresa?   Documento de planejamento? Possível o acesso?  Descreva a estrutura da empresa - solicitar organograma da empresa.  Como são organizados os processos de trabalho?  Que tipo de tecnologia utiliza?   Principais produtos?   A que tipo de público atende?   Quais diferenciais são oferecidos?  Faça uma breve descrição da cultura organizacional  Cite aspectos positivos na gestão desta empresa  Quais as principais dificuldades?  

Categoria de 
análise 

Perguntas 
Papel parceiro 

estratégico (estratégia) 
1. O RH participa da definição das estratégias da empresa? Como 

acontece?  2. Como o RH define as suas próprias estratégias? Planejamento? Algum 
documento que eu possa ter a copia? 3. Como é realizado o diagnóstico de GRH?  

4. Como o RH garante que a estratégia empresarial está sendo atingida?  5. Existem indicadores que medem os resultados do RH? Quais? Como funciona? 
6. Como os gestores de linha atuam na execução das estratégias de RH? 

Especialista 
administrativo (estrutura - 

processos) 

7. Como está estruturada a GRH? Solicitar organograma (observar se 
atuam como consultores internos GRH; centro de serviço?) 8. Quantas pessoas no RH por cargo? 

9. Quais são os processos executados pelo RH? Descrever cada um – documentos?  10. Atividades de RH terceirizadas? Quais? 
11. Como a área de Tecnologia da Informação atua para auxiliar o trabalho do RH? 
12. Como os gestores de linha atuam na execução dos processos de RH? 
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Papel interlocutor dos 
funcionários processo 

13. Como a GRH atua visando aumentar o envolvimento e a capacidade dos empregados? 
14. Como e por meio de que as pessoas, principalmente das unidades locais, são ouvidas pelo RH? Existem canais formais de escuta sobre 

as necessidades e problemas dos empregados? Descreva (avaliação de competências? Pesquisas de motivação? Etc.) 15. Como o RH garante que as necessidades das pessoas serão 
atendidas? 16. Como a GRH garante/faz a intermediação dos interesses dos 
empregados frente aos interesses da empresa? 17. Como os gestores de linha atuam na escuta às necessidades dos empregados? 

Papel agente de mudança 18. Descreva as principais mudanças que ocorreram nos últimos cinco anos na empresa. 
19. A empresa já passou por algum processo de mudança organizacional (estruturado)? Descreva 
20. Qual o papel da GRH na administração da cultura/da mudança da empresa? 21. Como são gerenciados os processos de mudança na empresa? Qual a 

contribuição da GRH como agente de mudanças? 22. Como os gestores de linha atuam nos processos de mudança da 
empresa? 

Avaliação do 
RH 

23. O RH dedica a maior parte do tempo realizando que tipo de atividade? 
24. Quais a principais dificuldades enfrentadas pela GRH? 25. E quais os maiores desafios enfrentados pela GRH? 

Gestores de linha 26. Quantos gestores de linha (aqueles que trabalham diretamente com os operacionais)?  27. Como são envolvidos pelo RH para realizar a gestão de pessoas?  
28. Quais os maiores desafios dos gestores de linha para gerenciar as suas equipes? 
29. Como a GRH os auxilia na solução desses problemas? 
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Apêndice D 
 

Questionário – Gestão de Recursos Humanos 
 

 
Caro colaborador 
 
 
Meu nome é Fernando Gonçalves e sou aluno do Mestrado Profissional em 
Administração da Fundação Pedro Leopoldo. Solicito sua colaboração para responder 
este questionário, que é parte de minha pesquisa para a dissertação de mestrado, 
cujo objetivo é identificar as responsabilidades dos gestores em relação à gestão 
estratégica de recursos humanos.  
 
Esclareço que os dados serão tratados de forma agregada, sem a identificação dos 
respondentes, que a empresa não terá acesso ao banco de dados e que receberá os 
resultados em forma de relatório, resguardando-se o sigilo ético. 
 
Sua participação é muito valiosa!   
 
Muito obrigado.  
 
 
Eu aceito livremente participar nesta pesquisa, cujo objetivo é identificar as 
responsabilidades do gestor na gestão estratégica de recursos humanos. Estou ciente 
de que não haverá a identificação do entrevistado, garantindo confidencialidade, privacidade e anonimato. Estou ciente, também, de que posso recusar a participar ou 
retirar-me em qualquer fase da pesquisa, sem que isso me traga alguma penalização.  
 
Eu concordo com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que teve o objetivo 
de informar e esclarecer sobre a pesquisa e a sua participação? 
 
(   ) Sim (   ) Não  

 
 
Aluno: Fernando Gonçalves 
Mestrando MPA/FPL E-mail: 
fernando.goncalves89@hotmail.com 
Tel.: (34) 98856-5164 
 
 

 
  

Orientadora: Profa. Dra. Vera L. Cançado  
Professora Titular MPA/FPL 
E-mail: vera.cancado@fpl.edu.br 
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Papéis do RH 
 
As questões seguintes exploram os diversos papéis que o RH pode exercer na 
empresa. Levando em conta o setor de RH de sua empresa, assinale, de acordo com 
a escala abaixo, a opção que melhor caracterize as atividades EFETIVAMENTE 
EXERCIDAS PELO RH. Caso a atividade não seja exercida, marque “não exercida”. 
 

NE Nunca Quase nunca Às vezes Quase Sempre Sempre 
 
 NE Nunca Quase 

nunca 
Às 

vezes 
Quase 
sempre Sempre O RH ajuda a organização a... 

1. Alcançar metas empresariais        
2. Melhorar a eficiência operacional       
3. Cuidar das necessidades pessoais dos funcionários        
4. Adaptar-se à mudança       
O RH participa no(a) 
5. Processo de definição das estratégias empresariais       
6. Desenvolvimento dos processos de RH       
7. Aumento da dedicação dos funcionários        
8. Modelagem de mudança de cultura para renovação e 

transformação       
O RH garante que... 
9. As estratégias de RH estejam ajustadas à estratégia 

empresarial       
10. Os processos de RH sejam administrados com 

eficiência       
11. As políticas e programas de RH respondam às 

necessidades pessoais dos funcionários       
12. Os processos e programas de RH aumentem a 

capacidade de mudança da organização        
A eficácia da área de RH é medida por sua capacidade de... 
13. Ajudar a fazer com que a estratégia aconteça       
14. Liberar com eficiência os processos de RH       
15. Ajudar os funcionários a satisfazer necessidades 

pessoais       
16. Ajudar uma organização a antecipar-se e adaptar-se a 

questões futuras       
O RH é visto como... 
17. Parceiro estratégico        
18. Especialista administrativo       
19. Defensor dos funcionários       
20. Agente de mudanças       
O RH dedica tempo a... 
21. Questões estratégicas        
22. Questões operacionais       
23. Ouvir e responder aos funcionários       
24. Apoiar novos comportamentos para manter a empresa 

competitiva       
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O RH participa ativamente em... 
25. Planejamento empresarial        
26. Conceber e facilitar a execução dos processos do setor 

de RH       
27. Ouvir e responder aos funcionários       
28. Renovação, mudança ou transformação da organização       
 
O RH trabalha para... 
29. Ajustar as estratégias de RH à estratégia empresarial        
30. Monitorar processos administrativos       
31. Oferecer assistência para ajudar os funcionários a 

satisfazer necessidades familiares e pessoais       
32. Remodelar comportamento para a mudança 

organizacional       
 
O RH desenvolve processos e programas para... 
33. Encadear estratégias de RH para realizar a estratégia 

empresarial       
34. Processar eficientemente documentos e transações       
35. Cuidar das necessidades pessoais dos funcionários       
36. Ajudar a organização a se transformar       

 
A credibilidade da área de RH provém de... 
37. Ajudar a cumprir metas estratégias       
38. Aumentar a produtividade       
39. Ajudar os funcionários a atender às suas necessidades 

pessoais       
40. Fazer com que a mudança aconteça       

Fonte: Ulrich, D. (1998). Os campeões de recursos humanos: inovando para obter os melhores 
resultados. São Paulo: Futura.   
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Responsabilidades dos gestores de linha 
 
As questões abaixo tratam de diversas atribuições que podem ser compartilhadas 
entre você, gestor e a área de RH. Pensando na forma como você atua na empresa, 
procure identificar o grau de responsabilidade do GESTOR e o da área de RH para 
cada uma das atribuições, sendo:  
 
1 = responsabilidade total do gestor;  
2 = responsabilidade maior do gestor;  
3 = responsabilidade compartilhada (50% do gestor e 50% do RH);  
4 = responsabilidade maior do RH; e  
5 = responsabilidade total do RH. 
 

Responsabilidade Total 
Gestor 

Maior 
Gestor 

Compar-
tilhada 

Maior 
RH 

Total  
RH 

41. Ajudar a alcançar metas empresariais       
42. Ajudar a melhorar a eficiência dos processos operacionais      
43. Atender às necessidades dos funcionários       
44. Auxiliar no processo de mudança      
45. Participar na definição das estratégias empresariais      
46. Participar no desenvolvimento de processos de RH      
47. Participar no aumento da dedicação e comprometimento dos 

funcionários       
48. Participar na mudança de cultura para renovação e 

transformação      
49. Ajudar a fazer com que a estratégia aconteça      
50. Liberar com eficiência os processos de RH      
51. Ajudar os funcionários a satisfazer necessidades pessoais      
52. Ajudar a organização a antecipar-se e adaptar-se a questões 

futuras      
53. Dedicar-se a questões estratégicas       
54. Dedicar-se a questões operacionais      
55. Ouvir aos funcionários      
56. Apoiar novos comportamentos para manter a empresa 

competitiva      
57. Participar no planejamento empresarial       
58. Conceber e facilitar a execução dos processos do setor de 

RH      
59. Responder aos funcionários      
60. Participar na renovação, mudança ou transformação da 

organização      
61. Ajudar a cumprir metas estratégias      
62. Ajudar a aumentar a produtividade      
63. Ouvir e responder aos funcionários      
64. Ajudar a fazer com que a mudança aconteça      
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Nas próximas questões, marque a opção com x que melhor descreva seu perfil 
ou da empresa 
 
1. Sexo 

(   ) Masculino (   ) Feminino 
2. Faixa etária 
 

(   ) Até 25 anos (   ) De 41 a 45 anos 
(   ) De 26 a 30 anos (   ) De 45 a 50 anos 
(   ) De 31 a 35 anos (   ) De 51 a 55 anos 
(   ) De 36 a 40 anos (   ) Acima de 55 anos 

 
3. Estado civil 

(   ) Solteiro(a) (   ) Separado(a)/Divorciado(a) 
(   ) Casado(a) (   ) Viúvo (a) 
(   ) União estável   

 
4. Último curso que você concluiu 
(   ) Doutorado (   ) Graduação 
(   ) Mestrado (   ) 2º Grau 
(   ) Especialização (   ) Outro 

 
5. Cargo ocupado: 
(   ) Encarregado (   ) Gerente 
(   ) Supervisor (   ) Outro 

 
6. Há quanto tempo atua neste cargo?   

(   ) Há menos de um ano (   ) De 11 a 15 anos  
(   ) De 1 a 5 anos (   ) De 16 a 20 anos  
(   ) De 6 a 10 anos (   ) Acima de 21 anos  

 
7. Tempo que está na empresa: 
 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Até 12 meses 
De 1 ano a 1 ano e 12 meses 
De 2 anos a 4 anos e 12 meses 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

De 5 anos a 9 anos e 12 meses 
De 10 anos a 19 anos e 12 meses 
Acima de 20 anos 

 
8. Indique o número de empregados subordinados a você: 
 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Até 5 
De 6 a 10 
De 11 a 20 
De 21 a 30 
De 31 a 40 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

De 41 a 50 
De 51 a 60  
De 61 a 70 
De 71 a 80 
Acima de 80 

 
9. A loja em que você trabalha, no momento, está localizada em qual estado brasileiro?  

(   ) Minas Gerais (   ) Mato Grosso do Sul 
(   ) Goiás (   ) São Paulo 
(   ) Espírito Santo (   ) Bahia 
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Muito obrigado 
 
 
 
 
 
 
 

Sinta-se à vontade para fazer qualquer comentário  


