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Resumo: O artigo retrata a investigação e o levantamento das habilidades a serem 
desenvolvidas em um programa de capacitação e desenvolvimento contínuo para 
encarregados da produção. O trabalho foi realizado em uma empresa de grande porte 
localizada no interior do Estado de São Paulo. Nesta etapa, para a investigação de tais 
habilidades, entrevistas e questionário foram realizados, junto aos encarregados de 
produção, seus subordinados e superiores e equipes de trabalho ligadas à produção. Os 
resultados foram ao encontro com a literatura existente, mostrando que os encarregados da 
linha de produção possuem conhecimentos e habilidades técnicas para atuar, mas 
demonstram certa fragilidade em lidar com pessoas, tendo dificuldade em motivar sua 
equipe de trabalho. 
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1. Introdução 
A educação vem se tornando elemento estratégico na articulação dos negócios, sendo 

um dos fatores essenciais para que as organizações consigam ter vantagens econômicas e 
competitivas no mercado, já que o cenário atual é caracterizado por acirradas competições e 
acentuadas transformações tecnológicas. 

Educar e capacitar possibilitam as organizações estarem preparadas constantemente 
para as mudanças rápidas, característica do processo de globalização. As dificuldades e os 
problemas que surgem no dia a dia, por essa dinamicidade do mercado, pressionam por 
soluções inovadoras; já não basta mais solucionar os problemas aplicando de forma 
mecanizada aquilo que já existe nas literaturas (reproduzindo), se faz necessário, utilizar a 
criatividade, o potencial de desenvolvimento e a aprendizagem das pessoas para criar algo que 
solucione o problema de forma eficiente em uma realidade particular que a empresa esta 
inserida.  

Quando há a possibilidade de aprendizado contínuo e valoriza-se a capacidade de 
desenvolvimento e aprendizagem do ser humano, as soluções são construídas e não 
meramente reproduzidas, daí a grande vantagem competitiva, que faz a diferença (STÉFANO, 
2005). 

Educar é um dos recursos que antecede qualquer que seja o investimento da empresa, 
já que não adianta investir em tecnologia, em novas teorias, na criação de produtos, se as 
pessoas não estiverem preparadas para lidarem e aplicarem estas mudanças na prática. Dessa 
forma, qualquer que seja o investimento realizado deve-se iniciar pela educação, através de 
políticas educativas. 

Há diferentes formas de se educar dentro das organizações, como os programas de 
treinamento e desenvolvimento (T&D) e a educação contínua. Segundo Eboli (2002), programas 
de desenvolvimento são compreendidos como abrangentes e de longo prazo, incluindo ações 
que visam a aprendizagem teórico-pratica dos trabalhadores, sendo a tônica a implementação 
de novas habilidades e conhecimentos. 
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Por educação entendem-se as ações empregadas que são voltadas para formar as 
pessoas para sua vida e para o mundo, seja nas atitudes sociais, seja na relação organização 
sociedade e no desenvolvimento de pessoas talentosas e críticas (Eboli, 2002). Programas de 
educação estão voltados para a formação de atitudes, o querer fazer, pela transmissão de 
valores que orientem a postura profissional, privilegiando a análise, síntese e avaliação de 
situações. 

Atualmente percebe-se a valorização da educação continuada, já que há necessidade 
de se obter resultados em longo prazo, fruto de mudanças nas crenças e nos valores da 
organização, ou seja, mudanças na cultura organizacional. 

Desse modo, em uma organização, a capacitação contínua e o desenvolvimento de 
habilidades devem ser foco a todos os profissionais, para que, constantemente, suas atividades 
sejam aperfeiçoadas. Esse investimento educacional deve, principalmente, ser realizado junto 
aos profissionais que possuem grande influência na organização, como é o caso dos 
encarregados de produção. 

A literatura vem mostrando que os encarregados da linha de produção possuem 
conhecimentos e habilidades técnicas para atuar. Compreendem o processo de produção, 
conseguem suprir as exigências de produtividade da empresa, mas demonstram certa 
fragilidade em lidar com pessoas, possuindo dificuldade em motivar sua equipe de trabalho, 
que na grande maioria, são funcionários com pouco nível instrucional que atuam em serviços 
rotineiros e braçal, característico da produção em série (BOOG, 2001). 

As principais demandas de uma empresa são produtividades, redução de custos e 
qualidade no produto, no entanto, para o cumprimento adequado dessas demandas, precisa-se 
de funcionários motivados e bem preparados. Encarregados bem qualificados não apenas 
tecnicamente, mas também preparados para lidarem com pessoas, vêm potencializar esses 
ganhos, pois conseguem liderar adequadamente o seu setor, visando, além da produtividade 
com qualidade, o bem estar dos seus funcionários (BOOG, 2001). 

A empresa para qual o programa de capacitação e desenvolvimento de encarregados 
de produção está sendo planejado, trata-se de uma organização localizada em uma cidade do 
interior do Estado de São Paulo e de grande porte.  

Esta empresa vem objetivando desenvolver seus profissionais, que ocupam cargos de 
liderança para que possam desempenhar satisfatoriamente suas funções, visando além da 
produtividade com qualidade, um clima favorável e saudável profissionalmente, maximizando 
assim os resultados da empresa. Trata-se de um frigorífico, onde seu setor produtivo é 
composto de 10 sub-setores, a saber: matança, carregamento, desossa, miúdos, charque, 
bucharia, expedição, embutidos, graxaria e o corte. É o setor mais populoso da empresa e 
possui em cada sub-setor um ou mais encarregado de produção. 

O referido setor possui aproximadamente 600 funcionários operacionais e 20 
encarregados que têm como principal responsabilidade, coordenar e supervisionar as 
atividades dos sub-setores. 

A elaboração de programas educativos requer minucioso planejamento, incluindo 
etapas que se integram. Em uma dessas etapas, o diagnostico possibilita o direcionamento das 
demais etapas, como o planejamento e a execução. É de suma importância levantar 
primeiramente o que se deseja treinar e desenvolver no programa. 

Considerando o programa aqui descrito, a etapa de diagnostico, teve como principal 
objetivo, identificar e caracterizar a forma como os encarregados dos sub-setores da produção 
vem conduzindo os trabalhadores. Desta forma, identificou-se competências que necessitam 
ser desenvolvidas e ou aperfeiçoadas, caracterizando os pontos fortes e fracos da atuação 
profissional desses indivíduos. 

O presente artigo visa apresentar essa importante etapa do programa de capacitação e 
desenvolvimento que está sendo elaborado. 
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2. Desenvolvimento da fase diagnóstica  
A fase de diagnostico foi realizada em três etapas: na primeira foi elaborado um 

questionário contendo dez itens de comportamentos exigidos para uma boa atuação 
profissional dos encarregados na linha de produção, que foram: autoconfiança; trabalho em 
equipe, liderança, comunicação, domínio técnico, confiabilidade, tomada de decisão, 
desenvolvimento de pessoas, foco no cliente e iniciativa. Os entrevistados deveriam assinalar 
uma em quatro opções (sempre, algumas vezes, raramente e nunca, atribuindo os respectivos 
valores 4, 3, 2, 1). Os dez fatores de análise citados acima foram selecionados a partir de 
reuniões feitas com os próprios encarregados e com base na literatura existente sobre o 
assunto.  

Após a construção do questionário esse foi respondido por três grupos: (a) os próprios 
encarregados (uma autoavaliação da prática profissional), (b) por 30 funcionários distribuídos 
nos diferentes setores da produção (supervisionados pelos encarregados), que foram 
selecionados aleatoriamente, e tiveram o sigilo dos seus nomes e (c) pelos gerentes industriais 
(supervisores dos encarregados). 

Na segunda etapa, como foi percebida a necessidade do esclarecimento sobre as 
dificuldades dos encarregados e o questionário não permitia essa especificação, redigiu-se e 
aplicou-se entrevistas estruturadas com todos os envolvidos, ou seja, os próprios 
encarregados, os funcionários liderados e os gerentes industriais. As entrevistas também 
foram estendidas a outros profissionais da empresa que tinham relação direta com o setor de 
produção: profissionais da equipe de saúde (fisioterapeuta, fonoaudióloga, médica, enfermeiro 
e assistente social); o controle de qualidade e os técnicos de segurança.  

Dessa forma, ampliou-se a opinião e percepção sobre a atuação dos encarregados, 
permitindo uma análise mais pormenorizada do desempenho profissional desses. 

Na terceira etapa, foi feito o acompanhamento dos encarregados nas suas atividades 
diárias dentro do setor de produção, o que foi discutido e autorizado anteriormente pelos 
encarregados, mas eles desconheciam as datas das visitas. As visitas foram feitas duas vezes 
por semana num período de três meses, pela estagiária de psicologia, uma das autoras do 
programa e teve com o objetivo verificar de perto as dificuldades existentes.  O 
acompanhamento era registrado seguindo um roteiro pré-elaborado de observação. 

As etapas aqui descritas foram implementadas concomitantemente e tiveram duração 
de três meses.  

3. Resultados e análise do diagnostico  
Os resultados foram obtidos pela média aritmética das respostas do questionário 

multiplicado por 100 e pela análise das entrevistas feitas, sendo complementado com as observações 
diretas dos sub-setores da produção. As médias poderiam variar entre o valor 100 a 200 (nunca 
ocorre), ao valor 200 a 300 raramente ocorre e entre o valor 300 a 400 ocorre algumas vezes, o valor 
máximo a ser atingido seria a média 400 (freqüentemente ocorre). A análise das entrevistas foi feita 
com o propósito de especificar e listar as dificuldades e qualidades existentes na prática profissional 
dos encarregados.   

Os resultados obtidos podem ser verificados na FIGURA 1, que descreve a média que os 
fatores avaliados atingiram: 
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 FIGURA 1 – Média dos comportamentos avaliados  

Constata-se que as médias (M) poderiam variar entre 200 a 245, mostrando que, de maneira 
geral os fatores avaliados estavam presentes raramente na atuação profissional dos encarregados 
(valores das médias entre 200 a 300). Médias equivalentes aos valores de 300 a 400 não apareceram 
mostrando que tais fatores não são freqüentes, mas que são vistos, já que a os valores entre 100 a 200 
não foram obtidos (os fatores nunca ocorrem).  

No entanto, avaliando cada encarregado, identifica-se uma discrepância nos valores, 
conforme é verificado na FIGURA 2:  
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FIGURA 2 – Médias atingidas por encarregado  

 Constata-se que há encarregados com valores altos (sujeitos 8, 12, 14, 19 e 20), onde as 
médias obtidas foram igual ou maior ao valor de 350 (o comportamento ocorre algumas vezes), esses 
encarregados mostraram-se com um desempenho profissional adequado e melhor quando comparado 
com os outros profissionais. 

Aqueles com atribuições baixas, os encarregados: 2, 9, e 11, obtiveram médias iguais ou um 
pouco acima do valor 250, aproximadamente, 100 pontos a menos se comparado com os 
encarregados que atingiram os melhores valores. 
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As entrevistas confirmam tais valores quando o encarregado 8 é avaliado como: “ele é o 
melhor encarregado do frigorífico”, “além de conhecimento técnico sabe muito bem liderar o setor”, 
e para o encarregado 2, “o setor que ele coordena parece uma panela de pressão pronta para 
estourar”, “é grande o descontentamento dos funcionários”.  

Em relação à FIGURA 1, dos dez comportamentos avaliados, dois obtiveram medias (M) 
acima de 240 (M: 240 e M: 242), sendo os valores mais altos atingidos, que foram respectivamente: 
domínio técnico e foco no cliente. Esses resultados foram verificados também nas entrevistas através 
da fala dos gerentes industriais: “ninguém mata boi melhor que ele”, “ele conhece a produção toda”, 
“eles produzem visando as diferentes exigências do mercado interno e do externo”, “eles possuem 
uma boa técnica”.  

Nas tomadas de decisões e na elaboração de estratégias priorizam as necessidades e 
exigências dos clientes (foco no cliente), mostrando que além de atingir a produtividade, produzem 
com qualidade. Nas observações diretas da linha de produção os encarregados freqüentemente 
verbalizavam aos seus subordinados: “a carne que você está produzindo a sua família vai comer lá 
fora”, “eu como essa carne e vocês também comem, daí a importância de se ter qualidade”, 
“precisamos atender as exigências do mercado externo”, entre outras.  

Ainda na FIGURA 1, os resultados que obtiveram menor média (equivalente a 215) foram: 
trabalho em equipe (M: 215), comunicação (M: 216), tomada de decisão (M: 216) e desenvolvimento 
de pessoas (M: 222). Percebe-se que todos esses comportamentos envolvem habilidade de se lidar 
com pessoas.  

No item, trabalho em equipe, as dificuldades verbalizadas nas entrevistas e verificadas nas 
observações diretas foram: (a) recusa do encarregado em compartilhar informações necessárias e o 
não treinamento dos seus subordinados, justificado pelo medo de perder o emprego ou por não 
quererem essa responsabilidade; (b) a não colaboração com os outros sub-setores da produção (os 
encarregados verbalizaram que a responsabilidade de cada sub-setor é do encarregado do sub-setor e 
não dos outros, perdendo de vista que os diferentes sub-setores da produção estão intimamente 
ligados, um depende do trabalho do outro) e (c) a não colaboração com as outras equipes de trabalho 
(não liberando os funcionários para fazerem exame médico na data e na hora combinada), 
dificultando o trabalho da equipe de saúde e não colaborando com a cobrança do uso dos 
equipamentos de segurança no seu setor, alegando que a cobrança de uso era responsabilidade dos 
técnicos de segurança e não deles, não percebendo que a segurança é responsabilidade de toda a 
empresa.  

No item comunicação, percebe-se que os encarregados possuem dificuldades em comunicar 
suas idéias e transmitir seus conhecimentos, partem do pressuposto de que o outro funcionário sabe o 
que ele quer ou o que ele esta fazendo sem mesmo ter comunicado isso de antemão. Ainda na 
comunicação a grande queixa dos subordinados aos encarregados foi a comunicação não assertiva, 
eles delegam ordens de forma agressiva (xingam, gritam). 

No desenvolvimento de pessoas, a dificuldade esta no reconhecimento do trabalho dos 
funcionários, na falta de elogios quando os mesmos atingem de forma eficiente os objetivos da 
empresa. A capacidade de aprendizagem ou a motivação dos funcionários para aprender outras 
atividades não são aproveitadas pelos encarregados, não possuem como meta o treinamento e o 
desenvolvimento da sua equipe de trabalho, o que gera um alto índice de insatisfação no setor. 
Verbalizações dos funcionários sobre a falta de valorização do seu trabalho e a baixa motivação 
foram obtidas; os próprios encarregados confirmaram que não sabem como motivar seus 
funcionários e precisavam aprender como se faz. 

Em relação à tomada de decisão foi verificado que os encarregados possuem compreensão 
de que existem diversos caminhos a serem tomados para a solução de um problema ou para melhorar 
o setor, mas tem dificuldades em visualizar quais seriam as conseqüências para o restante da empresa 
se alguns desses caminhos fossem tomados, dificuldade na compreensão do todo. Quando algum 
problema surge de forma inesperada, os encarregados mostram dificuldade em solucioná-los 
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procurando o gerente industrial, pois alegam ter medo de tomar uma atitude que possam trazer 
conseqüências negativas à empresa e serem responsabilizados por isso, então preferem que os 
gerentes industriais fiquem responsáveis por qualquer medida tanto positiva como negativa, 
procurando eximirem-se de certas responsabilidades.  

4. Discussão dos resultados 
Percebe-se que os encarregados possuem conhecimento técnico sobre o setor que coordena 

e utilizam esse domínio na solução dos problemas que surgem para alcançarem a produtividade 
necessária. Tais resultados vão ao encontro com a literatura existente, sinalizando que os líderes da 
produção possuem conhecimentos técnicos e se destacam por isso, o que faz jus ao cargo que 
ocupam, atingindo a produção e a qualidade desejada (BOOG, 2001). 

O foco no cliente é também uma das competências essências para que a empresa possa 
ganhar espaço no mercado consumidor, atendendo suas exigências. A disputa por mercado entre 
empresas concorrentes faz com que os encarregados visem por isso. Percebe-se que essas duas 
habilidades auxiliam na produtividade atingida e na qualidade do produto, fatores fundamentais para 
que a empresa se mantenha competitiva no mercado.  

No entanto uma pergunta se faz pertinente neste contexto: será que somente essas 
competências são suficientes na atuação profissional dos encarregados? Até tempos passados uma 
empresa poderia sobreviver no mercado com apenas essas características, mas hoje, pela acirrada 
competição existente e por maiores exigências, tanto no âmbito pessoal, social e organizacional, isso 
não é suficiente. 

 Os encarregados necessitam mais do que domínio técnico; necessitam de habilidades para 
lidarem com sua equipe de trabalho, uma vez que eles não produzem sozinhos, quem produz são os 
funcionários que trabalham em seu setor. Essas habilidades interpessoais são o que falta na atuação 
profissional dos encarregados da empresa em questão. 

De acordo com a literatura existente, os supervisores, em sua maioria, possuem dificuldades 
para liderar a sua equipe de trabalho, motivar seus funcionários e manter um grau de satisfação 
adequado no setor (Boog, 2001). Essas dificuldades foram diagnosticadas também no frigorífico, já que 
os fatores avaliados como déficits foram: trabalho em equipe, comunicação e desenvolvimento de 
pessoas, competências ligadas diretamente com a habilidade interpessoal.   

Essas dificuldades podem acarretar para a empresa alguns “custos” que quando avaliados, 
podem ser tão altos que não compensam os ‘lucros’ vindos da alta produtividade que o encarregado 
atinge, como por exemplo: a alta taxa de rotatividade dos funcionários no setor, o custo de 
contratação para a reposição dos funcionários descontentes, o custo dos afastamentos por doenças 
ocupacionais, a baixa motivação, o alto índice de acidente de trabalho, entre outros.  

Uma das hipóteses levantadas para a explicação da falta de habilidades interpessoais e dos 
dados obtidos na empresa em questão é que os encarregados atingiram esse cargo por trabalharem 
em torno de 10 a 15 anos na empresa e, por experiência prática, conquistaram os conhecimentos 
técnicos sobre a produção. Eles entraram em cargos de serviços gerais (os mais baixos) e passaram 
para o cargo atual por destacarem-se como bons técnicos. Entretanto não foram preparados para 
liderarem equipes, não sabem motivar e possuem dificuldades em atingir a produtividade levando em 
consideração o bem estar dos seus funcionários, ou seja, não desenvolveram adequadamente a 
competência interpessoal.  

Por essa e outras razões, a empresa detectou a necessidade de se investir em programas 
educacionais, visando suprir essas deficiências de desempenho, em busca de não somente um 
melhor desempenho profissional, mas também, o favorecimento de um clima mais saudável de 
trabalho.  

A partir do diagnostico realizado, iniciaremos as próximas etapas do programa, o 
planejamento, a execução e a avaliação do mesmo, que posteriormente será publicado.   
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