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1) Cenário do Setor 

• Parque industrial: 

• 17 empresas  associadas a Abividro 

• 7 grandes vidrarias não associadas 

• Vidrarias manuais de pequeno porte 

 

• Formação Técnica da Mão de Obra 

• Não existem cursos de nível técnico ou superior específicos para a 
área 

• A mão de obra é formada pelas empresas  

 



1) Cenário do Setor 

• Mudança nas características das Empresas 

 

• DISSOLUÇÃO de Grandes conglomerados (Saint-Gobain), Cisper, 
Pilkington  

• Saint-Gobain = SG, Verallia, Cpic (ex Vetrotex) 

 

• Vidrarias em expansão no interior (Vidroporto) e outros estados 
(Vivix) 

 

 



1) Cenário do Setor 

Mudança nas características das Empresas 

 

•  Grandes clientes (AMBEV) = produzem o próprio vidro 

• Outros materiais concorrentes = Pet, lata, alumínio 

 

• A cultura da empregabilidade X carreira 

• Jovens X carreira rápida  

• A mão de obra vidreira requer um tempo maior de desenvolvimento e 
aprimoramento (formação prática calcada na longa experiência) 

 



 

A Busca constante da produtividade: 

 “Fazer MAIS e melhor com MENOS” é o melhor caminho para evitar  

 

a busca da “Redução de custo a qualquer custo” 

 

 

 

2) Redução de Custos x Produtividade 



2) Redução de Custos x Produtividade 

QUEM PRODUZ RESULTADO? 

 

 

 

 

 

 

Processo 
contínuo de 

Produtividade 

Processo 
pontual de 
redução de 

custos 



2) Redução de Custos x Produtividade 

QUEM PRODUZ RESULTADO? 

 

 

 

 

 

 

Produção Comercial 



Em qualquer processo  a busca da produtividade: 

 

1. Matéria-Prima 

2. Máquinas e equipamentos 

3. Fontes e consumo de energia e água 

4. Almoxarife (peças, moldes, insumos, etc) 

5. Método, fluxo do processo 

6. Recursos Humanos 

 
 
 

 
 
 
 

2) Redução de Custos x Produtividade 

QUEM PRODUZ RESULTADO? 

 

 

 

 

 

 



7.   Instalações físicas da operação 

8.   Estratégia Comercial e distribuição 

9.   Compliance 

10. Comunicação 

11. Relação com Cliente e mercado concorrente 

12. Stakeholders 

13. Recursos Financeiros 

14. Contabilidade 

15. Gestão de custos 

 

 

 

 

 

2) Redução de Custos x Produtividade 
QUEM PRODUZ RESULTADO? 

 

 

 

 

 

 



Gestão de Pessoas: 
Histórico 
  

 

 

 

 

 

2) Redução de Custos x Produtividade 

Contratação por 
indicação, sob a 

responsabilidades 
dos gestores da 

produção 

Processo de 
seleção, RI, caráter 

“paternalista” 

RH de Resultado 



• FERRAMENTAS – Maximização dos RECURSOS HUMANOS 

1. Definição de perfis 

2. Processos de seleção 

3. Programas de treinamento e desenvolvimento 

4. Avaliação de desempenho 

5. Remuneração e reconhecimento 

6.  Gestão de passivos trabalhistas 

  

 

 

 

 

 

2) Redução de Custos x Produtividade 



7. Planos de ação preventivo – Saúde, Segurança do Trabalho 

Ambiente e instalações trabalho 

8. Planos de ação preventivo – redução das apólices de seguro 

9. Revisão dos contratos de benefícios – baixando sinistralidade 

10. Gestão de remuneração – diminuição dos % de horas extras 

11. Comunicação 

 

 

 

 

2) Redução de Custos x Produtividade 



Do Financeiro para o RH: 

“E se a gente formar a mão-de-obra e eles forem para o 
concorrente?” 

 

 

   Do RH para o Financeiro: 

  “E se a gente não formar e eles ficarem?” 

3) Treinamento e Desenvolvimento 



3) Treinamento e Desenvolvimento 

 

Gestão do Conhecimento 

Know How  

 Experiência Prática 

 

 

Continuidade 
da Empresa 



3) Treinamento e Desenvolvimento 

1. Mapeamento do processo 

2. Definição dos pontos chaves e os pré requisitos de cada posto 
(Habilidade, conhecimento e atitudes) 

3. Mapear os ocupantes de cada posto (se há gap – se é necessário 
treinamento) 

4. Quem são os multiplicadores – estão formados, sabem treinar 

5. Considerar as posições de Polivalência e Policompetência 

 

 

 

 



Impactos positivos: 

• aumento e melhoria da produtividade,  

• redução de custos,  

• agentes motivadores comprovados,  

• ferramenta estratégica, 

• desenvolvimento dos colaboradores através de sua reeducação constante,  

• investimento em treinamento e desenvolvimento humano é um excelente 
redutor  

1. de tempo perdido com retrabalho,  
2. horas-extras. 

 

 

 

3) Treinamento e Desenvolvimento 



• Impacto negativos de não fazer: 

 

• ineficiência da mão-de-obra 

• uso de pessoal que não o adequado para a tarefa 

• inexistência de pessoal treinado para substituir o pessoal em férias  

• falta de pessoal nessa faixa de mercado, onerando o custo de 
contratação 

• padrão em horas muito apertado, válido apenas para pessoal de 
extrema habilidade, do qual a empresa possua talvez um único 
elemento 

 

 

3) Treinamento e Desenvolvimento 



• O Fator humano é o principal gerador de sustentabilidade por meio da 
inovação e da criatividade. 

• Investir nas pessoas, nas suas lideranças e processos de gestão de pessoas é 
um dos maiores investimentos na competitividade e sustentabilidade da 
empresa, uma vez que hoje esse é o grande diferencial. 

• Esse é o fator que realmente define o sucesso ou o fracasso de uma empresa. 

• O sucesso de uma empresa está cada vez mais relacionado com a qualidade 
de seus profissionais, uma vez que todas as outras vantagens competitivas 
estão cada vez mais acessíveis a todos que atuam no mercado.  

 

 
“O capital humano é o principal diferencial competitivo das organizações bem sucedidas.” 

Idalberto Chiavenatto 

3) Treinamento e Desenvolvimento 



4) Comunicação e Liderança = Engajamento 

A valorização do capital humano estimula o envolvimento das pessoas nos 
processos organizacionais, sendo este, realmente, o grande diferencial 
competitivo das empresas no século XXI. 

 

Comunicar é ser transparente. É mostrar as coisas boas quando elas 
existem e falar claro dos problemas quando eles começam a aparecer. 

• Ninguém gosta de ser o último a saber e se confiamos na equipe temos que 
comunicar a ela o que está havendo.  

• Esta é uma competência na qual nunca estaremos totalmente prontos (ou 
competentes). Há sempre o que melhorar. 

• Dizer algo na reunião e achar que todos já estão comunicados costuma ser um 
grande engano .  
  



Alguns fatores podem causar a baixa produtividade do trabalho, em 
sua grande  maioria ligados à falta de interesse e baixa motivação 
do funcionário para realizar seu trabalho e não propriamente 
ligados a uma real incapacidade física ou falta de competência.  

Exemplos: 
• a carência de satisfação de algumas necessidades básicas, 

• não considerar que seu trabalho seja útil,  

• dificuldades de relacionamento na equipe de trabalho,  

• Estilo de liderança inadequado à equipe.  

 

4) Comunicação e Liderança = Engajamento 



A Pirâmide de Maslow 
 

Abraham Maslow desenvolveu uma hierarquia das necessidades em que 
elencou, da base para o topo, as necessidades dos seres humanos.  

• É muito conhecida e usada 
no estudo da motivação.  

 

• Normalmente não é 
totalmente explorada. 

4) Comunicação e Liderança = Engajamento 



• As pessoas podem e devem ser vistas como 
parceiros organizacionais, uma vez que são 
fornecedoras de conhecimentos, 
habilidades, capacidades e representam, 
acima de tudo, seu Capital Intelectual. 

 

4) Comunicação e Liderança = Engajamento 

• O fator humano é o maior, melhor, mais difícil e o único meio de se 
alcançar resultados, em qualquer empreendimento. 

• Toda e qualquer organização é feita por pessoas, e seus objetivos e 
propósitos destinam-se, principalmente, às pessoas. São, em essência, 
pessoas trabalhando para pessoas. 

 



Recursos Tangíveis (financeiros, 

processos, estoque etc.) 

Capital Intelectual 

 (Fator Humano) 



Como estimular o engajamento: 

• Ambiente de trabalho alicerçado na confiança mútua e de respeito 
humano 

• Deixar clara a importância do trabalho e do seu respectivo valor  

• Reuniões periódicas dos dirigentes e do pessoal nos diferentes graus 
de hierarquia, nas quais se debatem os problemas da empresa com 
franqueza e sem demagogia 

• Sistema justo e transparente de promoção e de remuneração  

• Desenvolvimento contínuo das pessoas e suas competências 

• Possibilidade de participação efetiva, com ideias e inovações. 

 

 

4) Comunicação e Liderança = Engajamento 



"Você pode comprar o tempo de um Homem;  
você pode comprar a presença física de um Homem em determinado lugar;  

você pode igualmente comprar certa atividade muscular, pagando-a por hora 
ou por dia;  

mas você não pode comprar entusiasmo;  
você não pode comprar iniciativa;  

você não pode comprar devoção de corações, de espíritos, de almas;  
essas virtudes você terá que conquistá-las".  

 (S.B. Scott). 

4) Comunicação e Liderança = Engajamento 



4) Comunicação e Liderança = Engajamento 

•Foco: “Como as organizações encontram, 

focam e mantêm colaboradores de talento?” 

•25 anos de pesquisa, 80 mil executivos de 

400 empresas 

•Conectado ao sucesso do negócio 

(motivação e produtividade) 

•Identificaram as 12  perguntas-chave que 

mostraram que “pessoas de talento precisam 

de grandes gerentes” 



4) Comunicação e Liderança = Engajamento 
Produtividade Faturamento Lucros Satisfação do 

Cliente 

Sabe o que é esperado X X X X 

Materiais e equipamentos X X 

Oportunidade para fazer o que eu faço melhor X X X 

Ter sido elogiado nos últimos sete dias X X X 

Supervisor se importa comigo X X X X 

Encoraja desenvolvimento X X 

Conversou comigo sobre o progresso X X 

Minha opiniões parecem ser consideradas X X X 

Missão de minha companhia X 

Comprometido com a qualidade X X 

Bom amigo no trabalho X X 

Oportunidade para aprender e crescer X 



O Papel da Liderança 

• Interagir, administrar bem os conflitos, comunicação, delegar, 
orientar, saber cobrar e ser cobrada, dar feedback.  

• Desenvolver pessoas, de forma a ter sempre gente preparada para 
os desafios. 

• Entender de gente, ou seja, ter consciência do que as motiva e 
saber usar isso, respeitando os valores das pessoas e da 
organização. 

• O líder formador de equipes é aquele que, conhecendo 
profundamente de gente, irá colocar em cada função a pessoa mais 
adequada. 

 

4) Comunicação e Liderança = Engajamento 



 



5) Plano de contingência para momentos de crise 
 

Eventualmente, as opções de ganhar produtividade por meio da 
adequada gestão do fator humano se esgotam. 

Para esses momentos, deve-se acionar um plano de 
contingência, efetuando cortes mais radicais de custos em todos 
os aspectos que não afetem a sobrevivência da empresa e sua 
operação. 

O fator humano, quando corretamente engajado, é 
extremamente valioso, pois pode trazer ideias e soluções 
efetivas que levarão à diminuição de custos. 

Ações conjuntas no sentido de economia em geral normalmente 
têm muitos frutos, evitando problemas maiores. 



Além do uso estratégico do fator humano, pode-se ter de lançar mão 
de outras possibilidades, com envolvimentos dos sindicatos: 

• Férias coletivas; 

• Redução de jornada; 

• Suspensão provisória de contrato de trabalho; 

• Momento ideal para reciclagem e capacitação das pessoas chaves e 
potenciais 

• Realocação de mão-de-obra 

• Revisão de serviços terceirizados 

• Desligamentos como última alternativa 

5) Plano de contingência para momentos de crise 
 



6) Desligamentos como última alternativa 

Redução de pessoas deve ser feita de forma estratégica, inteligente, 
com critérios que considerem os fatores de desempenho, os humanos 
e os de sustentabilidade do negócio. 
 

Considerar:  
• Custos dos desligamentos 

• Custo de perda de mão-de-obra qualificada 

• Migração dos talentos para a concorrência 

• Custos de nova seleção quando da retomada 

• Impactos na motivação e confiança dos que ficam (fuga de talentos) 

• Impactos na imagem da empresa no mercado, em clientes, fornecedores e 
como empregadora. 

 



6) Desligamentos como última alternativa 

Fatores:  
• Definir Quem – quando  

• Avaliar risco social 

• Avaliar e quantificar possibilidade de PDV e recondução ao 
mercado de trabalho (impactos na imagem  interna e externa e no 
clima interno) 

• Considerar os postos chaves 

• Desenvolver ações de motivação e apoio para os que ficam 

• Comunicar ampla e estrategicamente (colaboradores, sindicato, 
clientes, fornecedores, imprensa, associações de classe etc.) 

 



Efeitos de Curto Prazo 

 

• Crise de identidade na empresa 

• Ansiedade e defesa 

• Orientação forte / diretiva 

• Pressão sobre as gerências 

• Processos questionados 

• Clientes e negócio negligenciados 

• Queda da produtividade 

• Foco exagerado no “custo” 

• Risco de acidentes do trabalho, 

stress etc. 

Efeitos de Longo Prazo 

 

• Perda dos melhores colaboradores  

• Perda de talentos e potenciais  

• Perda de significado e foco, sem 

visão, identidade e motivação 

• Frustração / regressão / estagnação 

(glorificação dos velhos tempos) 

• Degradação do desempenho (falta 

de motivação) 

6) Desligamentos como última alternativa 



Fase de muito estresse 

• O medo norteia o comportamento das gerências e dos empregados: 

• Posições questionadas 

• Perda da reputação, sentimento de pertença e reconhecimento 

• Regras de avaliação questionadas 

• Rupturas em relacionamentos e lealdades  

• Pressão na alta gerência para resultados. Demais níveis: “defesa do território” 

• Alto potencial de conflitos em processos, estruturas, métodos, informática etc. 

• Maior o período de incerteza, maior a possibilidade de perda de talentos e 

memória institucional 

• Potencial de conflito destrutivo e perda de produtividade 

6) Desligamentos como última alternativa 



Comunicação redifinida e particularmente importante para: 

• Mostrar a liderança: contato e interação 

• Aceitar a incerteza e providenciar orientação 

• Evitar os sentimentos de perda de controle 

• Assegurar a participação 

• Gerar comunicados claros e sensatos 

• Tornar os procedimentos transparentes / garantir a transferência do conhecimento 

• Estar aberto a questões / preocupações / sugestões / sentimentos de partida 

• Aconselhamento individual e pessoal / coaching 

• Comunicação intensiva com executivos 

• Estabilizar os bons colaboradores pessoalmente 

6) Desligamentos como última alternativa 



6) Desligamentos como última alternativa 

Oportunidades:  
• Reforçar a comunicação e a proximidade com os colaboradores que ficaram 

• Gestão dos talentos que ficaram, por meio de acompanhamento, 
desenvolvimento e reconhecimento 

• Revisão de processos, tornando-os mais enxutos e eficientes 

• Higienização da estrutura, resolvendo problemas de desempenho que  
normalmente se arrastam em tempos de “vacas gordas” 

• Motivação dos que ficaram, ao perceberem que empenho, bom 
desempenho e qualificação são reconhecidos nesse momento  

• Reforçar a imagem da empresa no mercado,  junto a clientes, fornecedores e 
como empregadora. 

 



Conclusão 

O fator humano é preponderante 
para a gestão de uma empresa, 
otimização de custos, ganhos de 
competitividade e inovação. 

 
Ter uma visão e uma ação abrangentes e multifatoriais da 
gestão de pessoas, incluindo os aspectos de desenvolvimento, 
engajamento, comunicação e motivação, é fator decisivo para 
enfrentar os desafios econômicos e de mercado com sucesso. 
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