Gestão autônoma da produção: os benefícios da implantação
numa empresa multinacional do setor de pneumáticos
Francisco Antonio Ferreira Avila
UFRRJ
mgfavila@yahoo.com.br

Rodrigo Carlos Marques Pereira
UFF
rodrigomarques@vm.uff.br

RESUMO
Este trabalho tem o objetivo de avaliar os resultados de um programa de implantação do
gerenciamento semi-autônomo (GSA) de grupos no sistema de produção de uma indústria de
pneumáticos no Rio de Janeiro. Foram revisados conceitos, fundamentos e indicadores sobre a
autonomia e o GSA. Além disso, foi realizado um estudo de caso onde foi possível avaliar o grau de
autonomia alcançado e os indicadores de desempenho. Foi escolhido um setor de uma planta, no qual
o GSA se encontrava implantado e funcionando. Foram aplicados questionários aos funcionários e ao
chefe direto em janeiro de 2007, abordando questões ligadas a autonomia e recuperados indicadores.
Através da pesquisa realizada foi possível comprovar que o setor analisado implantou o GSA de
forma madura e consolidada, estando as equipes em condição de conduzir seu trabalho do dia a dia
com muito pouca participação do chefe e os benefícios para a empresa puderam ser comprovados por
seus indicadores setoriais.
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1. INTRODUÇÃO
A busca cada vez maior pelo fornecimento de produtos de melhor qualidade ao
mercado, ao melhor preço e oferta, tornou-se imperativo para a sobrevivência das empresas,
devido ao ambiente cada vez mais competitivo entre elas. Para isso, um número significativo
de empresas no Brasil vem questionando a forma como o trabalho direto é organizado. Novas
técnicas de gestão da produção, as quais quebram antigos paradigmas da organização do
trabalho e do papel dos recursos humanos, tem atraído a atenção de empresários e executivos.
O modelo do posto de trabalho, no qual a lógica de projeto e de operação da produção
tem como base uma seqüência rígida de tarefas, desempenhadas por trabalhadores
praticamente fixos a tais postos, começa a ser substituído por outras abordagens, que
introduzem maior flexibilidade na organização do trabalho, redefinem o papel de cada um no
processo produtivo e, por conseqüente, nas respostas deste processo ao mercado.
A partir da década de 70, por força da já forte concorrência e pelo desenvolvimento de
novas tecnologias, surgiram novos modelos de gestão da produção. Como resultado positivo,
tem-se experiência das empresas que adotaram o modelo preconizado predominantemente
pela indústria automobilística japonesa. Cabe ressaltar que este modelo trouxe um diferencial
no que tange ao tratamento dos recursos humanos na empresa, passando as pessoas a serem
consideradas nas decisões estratégicas da empresa e consequentemente influindo na sua
competitividade. A implantação destes novos modelos de gestão da produção envolve
dificuldades devido à grande mudança na cultura organizacional, as quais podem gerar forças
contrárias às inovações, e que precisam ser neutralizadas através de um programa
metodológico de implantação bem elaborado e conduzido.
Este artigo foi desenvolvido a partir da pesquisa realizada em uma indústria
multinacional do ramo pneumático onde foi implantada uma nova organização das

responsabilidades do trabalho nas linhas de produção. A planta estudada tem por característica
a alta dependência da mão de obra direta nos seus resultados. Este trabalho contempla a
revisão bibliográfica da gestão do trabalho autônomo na produção, a verificação da aplicação
dos conceitos da gestão autônoma na empresa, avaliação dos resultados obtidos, assim como
um balanço comparativo de ganhos através de seus indicadores.
Neste contexto, este trabalho apresentou uma análise, com base na experiência
observada, dos benefícios obtidos ao mudar a filosofia de organização do trabalho clássica por
uma abordagem moderna, onde as pessoas são consideradas como capital mais importante da
empresa e passam a ter poder de decisão em suas atividades cotidianas. Buscaram-se então as
respostas as seguintes questões de pesquisa:
A autonomia está implantada no setor em coerência com o previsto na literatura?
Quais são os benefícios para a empresa trazidos por uma implantação de GSA?
2. ABORDAGEM DA GESTÃO AUTÔNOMA
2.1. CONCEITO
Neste tópico serão definidos os princípios críticos da gestão autônoma, que no
contexto deste trabalho, o tema é também tratado como gestão semi-autônoma (GSA), e serão
abordados os benefícios e limitações; descritos a metodologia, pressupostos e fatores críticos
de sucesso da implantação de um sistema de gerenciamento semi-autônomo; revistos os
indicadores de desempenho; além do impacto da autonomia na estrutura organizacional.
Inicialmente, a gestão autônoma pode ser conceituada como uma forma de
organização da produção, por meio das idéias de Agostinho (2003):
Indivíduos autônomos, capazes de aprender e de se adaptarem, cooperam entre si
obtendo vantagens adaptativas. Tal comportamento tende a ser selecionado e
reproduzido, chegando ao ponto em que estes indivíduos cooperativos se unem
formando um agregado que também passa a se comportar como um indivíduo e
assim por diante. Diz-se, então, que o sistema resultante se auto-organiza, fazendo
emergir um comportamento global cujo desempenho também é avaliado por pressões
de seleção presentes no ambiente.

Esta forma de gestão possui princípios críticos como a autonomia, a cooperação, a
agregação e a auto-organização. Nessas quatro propriedades, o esforço gerencial deve ser
concentrado para criar condições propícias ao desenvolvimento do desempenho autônomo
desejado.
a) Autonomia
De acordo com as idéias do autor supramencionado, o princípio da autonomia
estabelece que a maior parcela dos membros da organização, seja incluída no papel de
tomadores de decisão, orientando-se por sua própria capacidade de julgamento que será
enriquecida pelo que apreendem do ambiente a seu redor em seu cotidiano.
A diminuição do controle clássico hierárquico traz vantagens à organização quais
sejam: a) na redução dos níveis hierárquicos, b) aumento da criatividade na busca de soluções,
pois antes inibida, agora ela é estimulada; c) desenvolvimento do aprendizado dos indivíduos
baseado na observação de seus erros e acertos, d) redução dos erros, já que as decisões agora
participativas levam em conta a visão de todos os membros da equipe, e e) melhoria das
soluções dos conflitos internos, já que estes podem ser resolvidos de imediato pelos membros
diretamente envolvidos, evitando que incidentes ganhem vulto, o que poderia minar o
ambiente de trabalho.

b) Cooperação
Segundo Agostinho (2003), o princípio da Cooperação estabelece que a direção da
organização deve empenhar-se em gerar as condições propícias para que relações
colaborativas surjam naturalmente no interior da organização, sem a necessidade de
mecanismos autoritários.
A cooperação pode surgir sem a presença da autoridade central ou de forças coercivas
desde que a direção da empresa gere condições para que os indivíduos trabalhem de forma
continuada, desenvolvendo companheirismo, cumplicidade e uma relação de reciprocidade. A
reciprocidade é o principal elemento para o desenvolvimento da cooperação. Tanto a
cooperação quanto a não cooperação podem ser retribuídos. Na observação do
comportamento do colega, um indivíduo ajusta seu comportamento e suas ações.
c) Agregação
Segundo Agostinho (2003), agregação é o processo pelo qual um sistema se torna
mais do que um conjunto de partes, uma equipe mais do que um simples agrupamento de
pessoas. Deste processo surgem capacidades e competências que não se poderia atribuir aos
integrantes da equipe individualmente.
O princípio da Agregação estabelece que as fronteiras de um agregado - seja ele uma
equipe, um setor, um departamento ou assim por diante - definem o universo de ação
autônoma. Portanto, dentro dos limites do agregado, os indivíduos têm autonomia para se
organizarem, para definirem mutuamente suas funções e para atrair, selecionar e desligar seus
pares.
É importante que um agregado (uma equipe) conheça os objetivos globais da
organização e a maneira pela qual se espera que sua participação venha contribuir para essa
conquista. Quanto mais clara for a compreensão por parte dos funcionários de seus papéis nas
equipes na conquista dos objetivos globais da empresa, maior será a disposição para
contribuir. Daí a importância do papel das hierarquias responsáveis por levar aos diversos
níveis hierárquicos o desdobramento dos objetivos globais da empresa, esclarecendo a
importância e o papel de cada um neste processo.
d) Auto-organização
Para Agostinho (2003), o princípio da auto-organização estabelece que a direção da
organização deve garantir que o retorno dos resultados das ações das equipes autônomas seja
reportado aos atores de forma compreensível e que estes sejam capazes de ajustarem seus
comportamentos.
Grupos que trabalham em gestão autônoma têm a ação de cada indivíduo orientada no
dia-a-dia por poucas regras simples e locais. O objetivo destas regras não é coibir a
autonomia, mas sim garantir certo padrão de funcionamento entre as equipes da empresa.
Estabelecida uma comunicação eficiente e estrutura mínima - composta por regras de conduta,
procedimentos gerais, objetivos globais e um padrão de relações, a ação de cada indivíduo nos
diversos níveis de agregação de uma organização é orientada por seu próprio julgamento.
A autonomia tem que ser legitimada pela direção, fazendo com que mesmo que haja
limites para a ação autônoma, ligados às competências individuais, as pessoas devem perceber
que dentro destes limites são livres para se auto-organizar e agir.
2.2. BENEFÍCIOS E LIMITAÇÕES
Segundo Agostinho, a grande vantagem está na capacidade que as empresas que
integram a gestão autônoma em suas organizações adquirem de se adaptar mais facilmente a

mudanças cada vez mais freqüentes de contexto. Essas mudanças de contexto estão ligadas às
crises ou oportunidades, as mudanças sociais, políticas, econômicas e tecnológicas (2003).
Esta flexibilidade para adaptação às mudanças é fruto dos benefícios da gestão
autônoma de adaptabilidade, diversidade, aprendizado, redução de erros e solução de
conflitos, já descritos no tópico 2.2.
O melhor funcionamento dos grupos reduz os desperdícios, aperfeiçoa o uso de
recursos humanos (redução de efetivo) e materiais, diminui as perdas de produção e geração
de refugo; diminui a necessidade de supervisão hierárquica, permitindo a redução dos níveis
hierárquicos (ganho de efetivo) e a concentração da atenção dos líderes em questões
estratégicas de seus setores e departamentos.
Quanto ao potencial de desenvolvimento da autonomia nos grupos, Agostinho (2003)
não considera a possibilidade de autonomia absoluta. A autonomia é limitada não por forças
coercivas externas ao grupo, mas pelos limites de julgamento que seus membros tenham em
certas ações. Se para certas ações falta ao grupo informação, habilidade para discernir ou
interesse em decidir, é sinal que este grupo alcançou seu limite de autonomia. A partir daí,
essas ações são orientadas a outro nível hierárquico.
2.3. METODOLOGIA E FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DA IMPLANTAÇÃO DE
UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO SEMI-AUTÔNOMO
2.3.1

Considerações preliminares

Por se tratar de uma mudança profunda na organização, a implantação do GSA deve
ser conduzida de forma metodológica, onde alguns pressupostos e fatores críticos de sucesso
devem ser bem analisados antes do início deste processo. A compreensão do papel da alta
direção, o conhecimento do presente e a visão do futuro desejado, são apenas os pontos de
partida para a longa mudança que se espera com o GSA.
Segundo Marx (1998), um processo de planejamento para implantação de uma
mudança parte da boa compreensão da realidade da empresa em relação ao que se quer
mudar, devendo-se em seguida visualizar a situação futura desejável, assim como o conjunto
de passos e pré-requisitos para alcançá-la. No caso do GSA, este planejamento deve ser
flexível para sofrer alteração de rotas ao longo da trajetória de mudanças organizacionais
necessárias. Este processo é muitas vezes sujeito a rearranjos e reavaliações contínuas no
tempo.
Quanto ao papel da alta direção, para Marx (1998), ele se faz presente no primeiro
passo para a implantação do GSA, através da definição das grandes metas e pela criação de
um grupo ou comitê de coordenação, responsável por dirigir o processo desde o início. A
primeira missão deste grupo é buscar o consenso de toda a alta direção, sobre os benefícios e
riscos do projeto. Busca-se um compromisso de todos, sem o qual o projeto não resultará em
sucesso, já que implica em mudanças profundas na cultura organizacional da empresa.
Para Marx (1998), consolidando-se o consenso da alta cúpula, ocorre o desdobramento
do projeto para os níveis gerenciais e operacionais. Deve-se partir da elaboração de um
diagnóstico bastante detalhado da organização, onde diferentes visões sobre o assunto devem
ser exaustivamente discutidas, na busca também do compromisso de todos. O diagnóstico
deve contemplar o desempenho operacional, o processo produtivo, análise das interfaces das
áreas de apoio com a fábrica, estrutura e dinâmica organizacionais, bem como aspectos
comportamentais ligados na relação operários, supervisão e gerência. A partir deste novo
compromisso sobre viabilidade, objetivos e dinâmica do processo de implantação do GSA,

forma-se um grupo de projeto, responsável pelo detalhamento do projeto organizacional. Este
grupo pode ser independente ou configura-se como uma expansão do grupo de coordenação e
deve encarregar-se do tratamento de questões como:
•

Consideração dos princípios de gestão por processo;

•

Mudanças no processo produtivo (layout, a aquisição de equipamentos e/ou outros
dispositivos que facilitem a autonomia dos grupos);

•

Definição de áreas-piloto e formato dos grupos;

•

Processo de seleção dos componentes;

•

Programa de treinamento (técnico, comportamental);

•

Autonomia dos grupos (o que cada equipe pode/deve ou não fazer);

•

Discussão dos níveis hierárquicos, novos papeis e responsabilidades (lideranças,
apoios, dinâmicas de relacionamento);

•

Sistemas de apoio (avaliação, remuneração, comunicação entre outros); e

•

Etapas e cronograma de implantação.

O grupo de projeto deve ser multidisciplinar envolvendo áreas como produção,
manutenção, RH, qualidade e sistema de informação. É fundamental que todos os
componentes do grupo tenham assumido o compromisso com a implantação do GSA.
De acordo com Marx (1998), as áreas pioneiras para implantação do GSA devem ser
escolhidas com o objetivo de que sejam bem sucedidas em sua experiência, possuindo
pressupostos que aumentem suas chances de se tornarem um espelho para difusão desta
organização para o restante da empresa.
2.3.2. Fases do processo de implantação
Segundo Osborn et alli. (1990) apud Roberto Marx (1998), as fases de introdução do
GSA são o resultado do contínuo investimento em treinamento de habilidades técnicas,
administrativas, e de comunicação interpessoal.
O desenvolvimento das habilidades técnicas visa capacitar os membros do grupo
tecnicamente nos processos aos quais estes são responsáveis. Por outro lado, o
desenvolvimento das habilidades administrativas visa formar os membros do grupo nas
tarefas anteriormente realizadas pelos chefes, tais como elaboração de relatórios,
monitoramentos, avaliação de processos, entre outros.
O desenvolvimento de habilidades de comunicação interpessoal visa capacitar os
membros do grupo a tratar, em seu dia-a-dia, seus problemas e conflitos, internos e em
relação às suas interfaces, sem a necessidade da interferência de sua chefia.
Podem-se identificar cinco estágios ou fases distintas de implantação como se
descreve a seguir:
a) Estágio inicial - compreende o momento da escolha dos grupos, do treinamento e de
definição das fronteiras de atuação. Nesta fase deve-se estabelecer todo o modo
operante do funcionamento em GSA, contemplando assim a definição das
responsabilidades diárias, indicadores de desempenho (qualidade, produção entre
outros), necessidade de registro de informações, procedimentos de trabalho. Nesta fase
o treinamento dos membros do grupo é de extrema importância para capacitá-los a
absorver novas tarefas e responsabilidades. O treinamento da chefia e da gerência,

nesta etapa, nas técnicas de GSA facilita a transição de seus papéis de chefes a
coordenadores/facilitadores;
b) Estágio da confusão - caracteriza-se pela fase de adaptação ao novo modo de
funcionamento, onde surgem as dúvidas, as incertezas sobre o futuro da nova
organização. É a fase mais crítica. O papel da coordenação é fundamental, pois os
grupos precisam de muito suporte para que conquistem a autonomia. O estágio inicial
deve ser muito bem estruturado, com regras claras e estrutura de suporte totalmente
disponível, para minimizar a confusão deste momento;
c) Estágio dos grupos centrados no líder - caracteriza-se pelos indivíduos centrados em
um componente da equipe que seja líder nato. Nesta fase o funcionamento do GSA,
que ocorre num prazo de até um ano, começa a ser mais natural, onde as fronteiras de
atuação dos grupos e supervisores começam a ficar cada vez mais nítidas, e as
soluções dos problemas do dia-a-dia são cada vez mais rapidamente encontradas. O
risco desta etapa é que o papel de líder do grupo fique monopolizado;
d) Estágio dos grupos fechados em si próprios - compreende a fase onde estes se julgam
excessivamente auto-suficientes, deixando de contribuir e interagir com o resto da
organização. O grupo pode passar a esconder problemas locais, deixando de tratá-los
para o bem do resultado global. O papel dos facilitadores/coordenadores novamente se
mostra importantíssimo na correção destas eventuais distorções; e
e) Estágio da maturidade - representa a chegada a uma relativa estabilidade nas relações
internas e externas de cada grupo. Neste momento, os grupos estão cientes e discutem
a relação entre seu trabalho, as estratégias e o desempenho da empresa. Entendem e
participam cada vez mais das modificações dos modos operantes de seu trabalho, das
fronteiras ou composição do grupo. Esta etapa traz novos desafios à gerência que
necessita discutir e convencer os grupos de que devem incorporar decisões, até então
pouco vinculadas ao ambiente fabril. Por outro lado aumenta a velocidade dos
processos decisórios, agilizando as mudanças freqüentes impostas nos tempos
modernos. Por outro lado, essas mudanças freqüentes dificultam o progresso na
direção da maturidade. Vale lembrar que nível de maturidade é bastante discutível e
pouco preciso.
Estes estágios devem ser considerados como mera referência para o planejamento de
aplicações de GSA, mais servem para reforçar para todos que a implantação é um processo
longo e contínuo.
Não se deve esquecer que a aplicação do GSA precisa estar fundamentada no aspecto
comportamental e na criação de uma infra-estrutura técnica e organizacional que permita a
transformação. A mudança da postura comportamental não será possível sem que todo o
contexto esteja afinado com os objetivos desejados.
2.3.3

Fatores críticos de sucesso

Na visão de Marx (1998), no processo de projeto e implantação do GSA, deve-se ter
atenção com os seguintes fatores críticos de sucesso:
a) O compromisso com a implantação do GSA deve existir entre a direção, gerência e
funcionários antes de começar o processo. Sem o compromisso de todos, o projeto
será um fracasso;
b) Grupos de coordenação e projeto devem ser criados desde o início do processo. A
implantação tem que ser metodológica;

c) Conhecer profundamente a organização como ela se apresenta antes da mudança para
suprir a organização dos meios necessários para a mudança;
d) Reorganizar a estrutura produtiva (layout, fronteiras organizacionais, fluxos de
informação e dispositivos técnicos), se necessário, para que os grupos possam praticar
a autonomia;
e) Considerar o processo de implantação do GSA como de médio e longo prazo, não se
deixando tentar pelo desejo de avançar muito rápido nas etapas, sem que estas estejam
consolidadas;
f) Criar e disponibilizar indicadores que permitam medir o avanço da autonomia e os
ganhos obtidos para a empresa com a adoção do GSA;
g) Investir em uma mudança da estrutura de cargos e salários, de forma a um só tempo
sinalizar o compromisso da empresa com a mudança e estimular formalmente um
comportamento e postura que se espera dos funcionários;
h) Estabelecer um processo de descentralização de decisões claro, evolutivo e sustentado,
afim de que haja espaço para que a autonomia possa ser conquistada e reconhecida;
i) Garantir que novas mudanças, que venham após a implantação do GSA, venham
sempre acompanhadas de recursos de formação, informação e tempo disponível para
que as mesmas possam ser convenientemente assumidas. Para realizar mudanças com
sucesso, os meios devem estar disponíveis para realizá-las;
j) Considerar que o GSA não é apenas um instrumento de redução de pessoal,
ressaltando sempre todos os outros benefícios envolvidos nesta mudança tais como:
flexibilidade, qualidade, disponibilidade de equipamentos, rapidez de lançamento de
novos produtos, entre outros; e
k) Não negligenciar a preparação do corpo gerencial para as novas e fundamentais
atribuições e posturas na empresa, particularmente a função de elo entre as decisões
estratégicas da alta direção e o piso de fábrica.
Logo, observa-se da visão de Roberto Marx sobre os fatores críticos de sucesso, que
toda a organização e cultura organizacional têm que ser revista para que o GSA se implante
com sucesso e que este processo deve se desenvolver de forma metodológica e bem
acompanhada.
2.4. ESTRUTURA HIERÁRQUICA
Segundo Marx (1998), com a implantação do GSA, naturalmente ocorre pelo menos a
supressão de um posto de trabalho, visto que as decisões do dia-a-dia passam a ficar a cargo
dos próprios grupos. A estrutura que comportava um chefe por grupo, a partir do GSA, possui
um coordenador/facilitador para vários grupos. A eventual supressão de outros postos de
trabalho ocorrerá à medida que os grupos progridam na autonomia e na gestão de seus dia-adia, necessitando cada vez menos de apoio. O posto de coordenador/facilitador, surgida com
a estrutura GSA, desempenha o rol de funções que continua a ser necessário, embora sem
atribuições hierárquicas. Dentre estas funções destacam-se:
•

Consultoria técnica - a qual compreende o fornecimento de assistência aos grupos em
relação à informação sobre produtos e processos; e

•

Facilitação - a qual tem por finalidade promover a melhoria dos processos de
comunicação dos grupos entre eles e destes com as áreas de apoio e o ambiente externo

(fornecedores de material, de serviços, clientes). Deve também colaborar no treinamento
do pessoal nos aspectos de comunicação e de inter-relacionamento pessoal.
Em suma, o coordenador é responsável por suprir os grupos de todos os meios para
que a autonomia se desenvolva e os objetivos de desempenho definidos sejam alcançados.
3. METODOLOGIA UTILIZADA E ESCOLHA DA EMPRESA ESTUDADA
Neste trabalho foi utilizado o estudo de caso como principal modalidade de pesquisa,
sendo escolhida uma empresa alvo onde se avaliou o grau de autonomia alcançado nas
equipes de produção após a aplicação de um processo de desenvolvimento da mesma,
permitindo não só conhecer os sucessos e ganhos para a empresa e seus funcionários, mas
também extrair desta experiência informações que possam contribuir a outras empresas que
queiram se lançar em programas semelhantes.
Segundo Yin (2005), os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se
colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle
sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos
inseridos em algum contexto real. Neste estudo foi empregada a técnica de pesquisa
questionário, o qual foi aplicado junto aos operários e ao chefe direto do setor estudado, pois
“geralmente os questionários cumprem pelo menos duas funções: descrever as características
e medir determinadas variáveis de um grupo social” (RICHARDSON, 1999).
A empresa foi escolhida em razão de a mesma estar em fase de implantação do GSA
em sua fábrica que produz pneus de carga (pneus para ônibus e caminhão), câmaras de ar e
protetores de câmara de ar, e pelo fato desta implantação vir ocorrendo de forma
metodológica. Outro aspecto importante, levado em conta no momento da escolha, foi o fato
desta empresa se caracterizar por forte dependência da intervenção direta dos operadores para
produzir, o que poderia ser um aspecto complicador neste processo de mudança. Sua posição
de empresa líder de mercado fortalece ainda mais a relevância desta pesquisa.
O setor escolhido para estudo é o setor responsável pela fabricação de câmaras de ar e
protetores de câmaras, por ter sido o setor pioneiro do programa de implantação do GSA e por
ser o setor em estágio mais avançado de autonomia, segundo critérios da empresa. A razão de
ter sido escolhido como setor pioneiro foi o fato de ser pequeno, com cerca de 26
funcionários, ter um processo de fabricação composto por poucas etapas, um bom clima
organizacional e resultados estáveis.
Conforme as idéias de Martins (2006) sobre a coleta de dados, verifica-se que “quando
a abordagem metodológica ou o tipo de estudo envolver análises de dados e informações, o
investigador deverá escolher uma técnica para coleta de dados necessários ao
desenvolvimento e conclusões de sua pesquisa”. Neste caso, a coleta de dados é resultado da
pesquisa através dos documentos disponibilizados pela empresa (material institucional,
procedimentos, referenciais e indicadores), das respostas dos dois tipos de questionários
fechados, ou seja, de múltipla escolha, realizados em janeiro de 2007, quais sejam: a)
questionário aplicado aos operários do setor pioneiro do programa, e b) questionário aplicado
ao chefe do setor pioneiro da planta. Os questionários apresentavam basicamente as mesmas
perguntas com a finalidade de confrontar as visões dos funcionários e do chefe sobre a
maturidade da autonomia alcançada. Responderam ao questionário 16 funcionários dos 26
que trabalham no setor. As perguntas abordaram o tema grau de autonomia. Da tabulação dos
resultados dos questionários, aplicados nos operários, no gerente de setor, e indicadores
industriais antes e durante a implantação do GSA; obtiveram-se as respostas as seguintes
questões básicas de pesquisa:

A autonomia está implantada no setor em coerência com o previsto na literatura?
Quais são os benefícios para a empresa trazidos por uma implantação de GSA?
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Torna-se necessário esclarecer que as respostas dos dois modelos de questionários,
aplicados no setor responsável pela produção de câmaras de ar e de protetores de câmaras,
foram fundidas na tabulação das respostas, pois apresentavam o mesmo conteúdo e seqüência.
O objetivo destes dois questionários era avaliar o grau de autonomia alcançado pelo setor e
sua coerência com a literatura a este respeito além de confrontar as visões dos funcionários e
de seu chefe direto sobre a realidade GSA implantada no setor estudado. Ao final deste
capítulo encontram-se também os indicadores do setor estudado para avaliação dos ganhos
mensuráveis alcançados com a aplicação do programa GSA na empresa.
4.1. Resultados dos questionários
Quanto ao tema avaliação da autonomia no setor estudado, foram formuladas seis
perguntas que se encontram tabuladas a seguir.
Tabela 01. Avaliação do nível de autonomia no tratamento dos problemas diários
01. Os problemas do dia a dia são tratados pela própria equipe?
Resposta
Freqüência Percentual Resposta do
Operadores
(%)
chefe
A) Nunca.
B) Muito raramente.
C) De vez em quando.
D) Quase sempre.
2
12,5
X
E) Sempre.
14
87,5
Não respondeu.
Total
16
100
De acordo com a tabela 01, 87,5% dos funcionários consideram que os problemas do
dia a dia são tratados pelas equipes. Já o chefe, juntamente com 12,5% dos respondentes
considera que quase sempre resolvem os problemas do dia a dia. O chefe esclareceu que a
autonomia ainda não está implantada em todas as áreas da empresa, ficando ainda alguns
assuntos ligados a fornecedor interno e cliente interno a serem tratados pelo chefe e técnico.
Tabela 02. Avaliação do nível de autonomia no tratamento de problemas diversos
02. Quantas vezes, em média, a chefia precisa intervir no funcionamento
da equipe para a solução de problemas diversos?
Freqüência Percentual Resposta do
Resposta
Operadores
(%)
chefe
A) Todos os dias.
B) De duas a quatro vezes por semana.
1
6,25
C) Uma vez por semana.
D) Uma vez por quinzena.
E) Uma vez ou menos por mês.
Não respondeu.
Total

1
14

6,25
87,5

16

100

X

Esta pergunta visava avaliar o nível de confiança do chefe em sua equipe na solução
dos problemas diversos, ou seja, de só intervir em caso de real necessidade. As respostas desta
pergunta demonstram que existe muito pouca presença do chefe na resolução de problemas
diversos, já que 87,5% dos funcionários e ele próprio afirmam que a necessidade de
intervenção da chefia para este fim é igual ou menor que uma vez por mês.
Tabela 03. Avaliação do nível de autonomia para tratamento de problemas diversos
03. Quantas vezes, em média por mês, a equipe precisou pedir ajuda a chefia?
Resposta
Freqüência
Percentual Resposta do
Operadores
(%)
chefe
A) Todos os dias.
1
6,25
B) De duas a quatro vezes por
semana.
C) Uma vez por semana.
D) Uma vez por quinzena.
1
6,25
E) Uma vez ou menos por mês.
13
81,25
X
Não respondeu.
1
6,25
Total
16
100

Esta pergunta, ao contrário da anterior visava perceber a dependência dos funcionários
de seu chefe no seu trabalho. Novamente 81 % das respostas confirmam a necessidade de
pedir ajuda ao chefe igual a uma vez ou menos por mês.
Tabela 04. Avaliação do nível de autonomia na gestão das ausências
04. A gestão de ausências (férias, compensações) é realizada em clima
harmônico entre os membros da equipe, sem interferência da chefia?
Resposta
Freqüência Percentual
Resposta
Operadores
(%)
do chefe
A) Nunca.
1
6,3
B) Muito raramente.
C) De vez em quando.
2
12,5
D) Quase sempre.
4
25
X
E) Sempre.
9
56,2
Não respondeu.
Total
16
100
A tabela 04 mostra que 56% dos respondentes afirmam que nunca ocorre interferência
da chefia na gestão das ausências. Somados aos 25% que afirmam que quase sempre não há
necessidade da dita interferência, pode-se concluir que existe um bom nível de autonomia
também nesta questão, corroborando com a opinião do chefe.

Tabela 05. Avaliação do nível de comunicação entre equipes nas passagens de turno
05. Quantos problemas devidos à falta de comunicação na passagem de
equipe houve nos últimos 30 dias?
Resposta
Freqüência Percentual Resposta do
Operadores
chefe
A) Nenhum.
10
62,5
B) Um.
2
12,5
C) De dois a cinco.
4
25
X
D) De seis a dez.
E) Mais de dez.
Não respondeu.
Total
16
100
O objetivo desta pergunta era avaliar o nível de entrosamento entre as diferentes
equipes. Nesta questão existe uma diferença entre as visões dos funcionários e do chefe.
62,5% dos funcionários afirmam não ter havido nenhuma falha na passagem de horário,
enquanto 25% dos mesmos e o chefe afirmam terem ocorrido de duas a cinco falhas nos
últimos 30 dias. O chefe afirmou que esta diferença no resultado pode ser devida a falta de
visão global dos problemas das equipes, as quais só enxergam suas interfaces.
Tabela 06. Avaliação do relacionamento fornecedor cliente
06. Você conhece seus clientes, fornecedores (setores que se relacionam imediatamente)
e as suas expectativas?
Resposta
Freqüência Percentual Resposta do
Operadores
chefe
A) A equipe não tem outro contato que o chefe
1
6,25
direto para tratar dificuldades da equipe cuja
causa esteja ligada a outros setores.
B) A equipe é procurada ou procura setores
5
31,25
fornecedores ou clientes para tratar algumas
dificuldades do dia a dia, porém a maioria destes
assuntos ainda é tratada pelo chefe.
C) A equipe trata com seus fornecedores e
2
12,5
X
clientes todas as dificuldades do dia, porém todas
as negociações de mudança de procedimentos
são feitas pelo chefe.
D) A equipe trata quase todos os assuntos com
6
37,5
seus fornecedores e clientes, ficando apenas a
negociação de assuntos mais polêmicos e
delicados a cargo do chefe.
E) A equipe é capaz de tratar e negociar qualquer
1
6,25
assunto com seus fornecedores e clientes.
Não respondeu.
1
6,25
Total
16
100

A concentração das respostas dos operários entre as respostas B e D pode indicar que
globalmente a resposta mais apropriada seja a C o que corrobora com a opinião do chefe.
Logo existe o contato com os fornecedores e clientes para solucionar dificuldades do dia a
dia, porém mudanças de procedimentos ainda são encabeçadas pelo chefe. Indagado sobre
este assunto, o chefe afirmou que se incentiva este contato, mais como nem todas as áreas da
empresa estão com o programa de autonomia implantado, o assunto quase sempre não
progride sem que o chefe e o técnico tenham que atuar.
As questões 01 e 03 buscavam descobrir o grau de dependência das equipes do chefe
nas decisões operacionais do dia a dia. A questão 02 buscava avaliar também o grau de
confiança do chefe em suas equipes no tratamento dos problemas operacionais do dia a dia.
Nos tópicos 2.5, “Estrutura Hierárquica”, e 2.6 “Organização do Trabalho e da Produção”,
descrevem-se os novos papeis da chefia direta e dos funcionários das equipes.
As respostas obtidas nestas questões dos questionários, respondidas pelo chefe e pelas
equipes, mostram que as equipes trabalham autônomas no seu gerenciamento diário, ou seja, a
chefia interferindo muito pouco no dia a dia das equipes.
A questão 04 visava verificar a maturidade das equipes no tratamento do tema
administrativo gestão de ausência tais como férias e compensações de faltas acordadas. As
respostas das equipes e do chefe conduzem a conclusão que muito raramente ocorre a
necessidade de interferência do chefe para resolver impasses.
A questão 05 objetivava verificar o entrosamento entre as equipes, avaliando o nível
de problemas originários por falha de comunicação na passagem de serviço entre as mesmas.
Conclui-se das respostas a essa questão que existem alguns problemas neste tema. Dentro do
exposto, pode-se considerar que este seja um ponto a melhorar, já que na busca pelo
desenvolvimento da autonomia, a passagem de serviço entre equipes é muito importante para
o bom andamento do trabalho.
A questão 06 tinha como foco, avaliar a capacidade das equipes em tratar assunto fora
de seu perímetro com setores fornecedores ou clientes. Conclui-se do pesquisado, quanto a
este assunto, que o fato de que nem todos os setores fornecedores ou clientes estejam
trabalhando com autonomia, gera a necessidade da intervenção do chefe quando há
necessidade de mudança de algum procedimento.
4.2. Apresentação dos indicadores do setor estudado antes e depois da implantação do GSA
Neste tópico são apresentados alguns indicadores, disponibilizados pela empresa,
referentes ao setor pesquisado, para avaliação dos ganhos mensuráveis da aplicação do GSA.
Estes indicadores apresentados nos tópicos a seguir, medem o nível de refugo, produtividade e
segurança do trabalho. Observa-se melhoria nos três indicadores.
4.2.1. Indicador de refugo
Este indicador exprime o percentual de peso refugo frente ao peso total produzido de
câmaras de ar e protetores de câmaras a cada ano, de 2003, ano em que começou a
implantação das ORs até 2006. O gráfico 01 representa este indicador.
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Gráfico 01. Percentual de peso refugo gerado – 2003 a 2006
Observa-se redução no refugo nos dois produtos produzidos pelo setor. Vale lembrar
que o setor escolhido já possuía um bom nível de qualidade, o que não permitiu melhorias
mais expressivas.
4.2.2. Indicador de produtividade
Este indicador exprime o número de homens hora necessários para produzir uma
tonelada de produto. Este indicador está representado no gráfico 02 do ano de 2003 ao ano de
2006.
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Gráfico 02. Número de homens hora por tonelada de produto – 2003 a 2006
Observa-se um aumento contínuo da produtividade (redução do homem hora por
tonelada produzida) até 2005. A piora em 2006 frente a 2005 deveu-se a redução da produção
de câmaras e protetores de câmaras, resultado do crescimento do mercado de pneus que não
usam câmaras e protetores e recuo do mercado dos pneus com câmara.

4.2.3. Indicador de número de acidentes de trabalho por ano
Este indicador exprime o N° de acidentes de trabalho, com ou sem afastamento da
atividade, por ano de 2003 até 2006. Este indicador reflete a conscientização quanto à
segurança alcançada com o GSA, o que é comprovado nos números expressos no gráfico 03.
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Gráfico 03. Número de acidentes de trabalho por ano – 2003 a 2006
5. CONCLUSÃO
Através da pesquisa realizada foi possível comprovar que o setor analisado implantou
o GSA de forma madura e consolidada, estando as equipes em condição de conduzir seu
trabalho do dia a dia com muito pouca participação do chefe em suas decisões, conforme
previsto na literatura. Os resultados positivos alcançados, expresso nos indicadores setoriais
apresentados no tópico 4.2 comprovam os benefícios alcançados para a empresa. A empresa
vislumbra fazer progredir a autonomia não só no setor estudado, mas em toda a planta. Vale
ressaltar que o setor estudado foi escolhido como pioneiro por apresentar características
favoráveis ao sucesso do programa, tais como já possuir uma estabilidade de resultados, de
quadro de funcionários os quais eram maduros e antigos de empresa, e bom clima
organizacional, o que facilitou o processo de implantação. A maior contribuição deste
trabalho para a ciência é apresentar uma experiência de implantação do GSA que pode servir
de inspiração a outras empresas. Os resultados desta pesquisa devem ser confirmados em
novos estudos nesta empresa em outros setores, quando estes estejam em estágios de maior
avanço no progresso da autonomia, para confirmar se seu programa de implantação de GSA é
eficaz em outras áreas onde haja diferentes processos e ambientes.
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