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EDITORIAL 

 

Apresentamos um novo número da Revista do curso de Administração da Faculdade 

Network, com trabalhos versando sobre os mais variados temas. Trata-se de uma significativa 

conquista da instituição, aqui representada por trabalhos de docentes e discentes. A 

diversidade de temas é reflexo do campo de estudos que envolvem a complexa área que 

compõem as organizações. Agradeço aos professores e alunos pela participação, 

envolvimento e dedicação tanto na construção do conhecimento em sala de aulas como fora 

dela. Fato que pôde ser comprovado no recente Workshop realizado em novembro de 2014 

pela Instituição onde a produção científica dos Cursos da Faculdade mostrou-se na 

diversidade de temas e assuntos apresentados no referido evento. 

A todos os envolvidos: professores, avaliadores, revisores, alunos e colaboradores 

nossos reconhecimentos e agradecimentos pela inestimável dedicação garantindo o sucesso 

alcançado.  

Boa leitura. 

 

 

Prof. Dr. Reinaldo Gomes da Silva 

Profa. Me. Tânia Cristina Bassani Cecílio 
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A GERAÇÃO Y ENVELHECEU. 

E AGORA? 
 

Samantha Mendes Ricatto (1) 

 Rogério José Martinelli (2) 

 
 

Resumo 

Este artigo visa abordar algo pouco trabalhado: o amadurecimento de uma geração, em case a 

geração Y.  

Muitos autores, pesquisadores trabalham no perfil da geração Y e sua vinda com toda força 

devido à conjuntura e explosão tecnológica. Sabedores do dinamismo e do impacto dos jovens 

desta geração em nossa sociedade; o artigo busca mostrar os aspectos resultantes do 

amadurecimento destes jovens, os resultados e mudanças deste perfil. 

 

Palavras Chave: Comportamento, Perfil, Resultados, Carreira, Mercado, Gestão. 

 

 

Abstract 

This article aims to address something little explored: the maturing of a generation, in case 

generation Y.  

Many authors, researchers working on the profile of generation Y and its coming with all the 

force due to climate and technological explosion. Knowing the dynamism and impact this 

generation of young people in our society; the article seeks to demonstrate the issues arising 

from the maturation of these young people, the results and changes to this profile. 

 

Keywords: Behavior, Profile, Results, Career, Market, Management. 
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Introdução 
 

As organizações são afetadas pelas rápidas e constantes transformações da sociedade 

e, por isso, é de suma importância a reflexão sobre o comprometimento organizacional, fator 

fundamental no sucesso de uma empresa. 

A necessidade de inovação mais acentuada em produtos e serviços, a mulher ocupando 

maior espaço no mercado de trabalho, a economia global acontecendo a todo vapor, entre 

outros fatores tornam a gestão das organizações cada vez mais dinâmica e desafiadora. 

Outra preocupação nas organizações diz respeito à presença de diferentes gerações 

atuando no mercado. Observar suas particularidades em relação ao seu conjunto de crenças, 

valores, prioridades e principalmente a maneira como se relacionam e de como essas 

diferentes características podem influenciar no ambiente de trabalho torna-se fundamental 

para as organizações. 

A presença das diferentes gerações no mesmo ambiente organizacional, por um lado, 

carrega a positividade em função da diversidade, da integração e vivência de diversas 

perspectivas, mas por outro também pode ser criadora de desequilíbrios e conflitos, dado que 

cada geração estabelece um tipo de relação com o seu contexto. 

Nesse sentido, é de fundamental importância que as organizações estejam atentas ao 

gerenciamento do ambiente interno. 

 Este artigo focará o amadurecimento de uma geração e os impactos destas 

mudanças na visão dos gestores, a geração Y. 

A geração Y gosta de ganhar dinheiro fazendo o que para muitos é um hobby. Esta 

transformação altera o entendimento de carreira, promoção, estabilidade e vínculo 

profissional, aspectos relativos à vida organizacional apreciados pelas gerações anteriores. 

Diante deste cenário, as organizações enfrentam o desafio de lidar com grupos 

heterogêneos, que se formam em decorrência das diversidades no mercado de trabalho. 

 

Revisão Bibliográfica 

Devido ao processo de globalização e as mudanças aceleradas, é importante conhecer 

como cada uma dessas gerações se constituiu na construção de cenário mundial. A 

globalização teve como objetivo principal ajudar os países a buscarem novos mercados e 

novas maneiras de progredir e ter lucro. Iniciou-se depois da Segunda Guerra Mundial, em 

que muitos soldados voltaram para suas casas e com isso muitas mulheres engravidaram 

nascendo assim uma nova geração, chamada Babby Boomers. Hoje, essas pessoas estão com 

mais de 55 anos e se caracterizam por gostarem de um emprego fixo e estável. No trabalho 

seus valores estão fortemente embasados no tempo de serviço, e preferem ser reconhecidas 

pela sua experiência à sua capacidade de inovação. Os Babby Boomers foram os 

competidores, dando tudo para se destacar, deixando as empresas maiores e melhores. 

Já a geração X, surgida em meados da década de 60 e estendendo-se até o final dos 

anos 1970. No meio profissional a geração X é caracterizada atualmente por certas 

resistências em relação a tudo que é novo, além de apresentar insegurança em perder o 

emprego por pessoas mais novas e com mais energia. Um valor chave da geração X é 

conseguir um equilíbrio entre objetivos de carreira e qualidade de vida. 

A geração Y, também chamada geração do milénio ou geração da Internet , é um 

conceito em Sociologia que se refere, segundo alguns autores, como Don Tapscott , à corte 

dos nascidos após 1980 e, segundo outros, de meados da década de 1970 até meados da 

década de 1990 e em pouco tempo de vida já presenciou os maiores avanços na tecnologia e 

diversas quebras de paradigma do mercado de trabalho. 

Em um ambiente tão inovador, a geração Y se individualiza ao apresentar 

características como capacidade em fazer várias coisas ao mesmo tempo, como ouvir música, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Corte_(estat%C3%ADstica)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
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navegar na internet, ler os e-mails, entre várias outras que, em tese, não atrapalham os seus 

afazeres profissionais. Essa geração também apresenta um desejo constante por novas 

experiências, o que no trabalho resulta em querer uma ascensão rápida, que a promova de 

cargos em períodos relativamente curtos e de maneira contínua. 

A geração Y é colaboradora. Criada a basede cooperação, em casa e nos trabalhos 

coletivos escolares, e que fazia quase tudo em grupo. Vêem os pais e colegas como parceiros 

e não como rivais. E criaram uma desenvoltura com as mídias sociais que lhes permitirá 

colaborar com todo o mundo. Lancaster (2010). 

Presenciaram a queda do muro de Berlim, da União Soviética e do socialismo, a 

liberdade de Nelson Mandela na África do Sul, a revolução tecnológica. A geração Y também 

ficou conhecida por ser a geração mais preocupada com o meio ambiente, uma vez que seus 

pais não se preocuparam tanto, eles estão muito interessados em deixar um bom lugar para 

seus filhos viverem. 

 Pela primeira vez em 2013, a geração Y, jovens nativos da Era Digital, se 

tornaram protagonistas de manifestações no Brasil e em todo mundo. Movimentos nascidos 

nas redes sociais, que se dizem apartidários, ganharam as ruas dando vozes a insatisfações 

generalizadas. 

Impaciente, conectados, inovadores, os primeiros a irem à escola com celulares, são 

multitalentosos e estimulados socialmente. 

Segundo Oliveira (2011) é a geração mais bem preparada entre todas as que chegaram 

ao mercado. São jovens altamente bem informados. Familiarizados desde cedo com a internet, 

dominam com facilidade todas as tecnologias disponíveis. São curiosos, hiperativos, 

geralmente pouco preconceituosos, comunicativos e quase sempre ambiciosos. 

Para os jovens Y, o mundo – como a internet – não tem limites. E assim são no 

trabalho. Precisam sempre de novos desafios. Essa vontade, por vezes, traz a tona também 

outras características típicas desses profissionais: tendem a ser imediatistas e autoconfiantes 

em excesso, correndo o risco de se tornar superficiais e um tanto arrogantes. Estão sempre 

ansiosos demais para crescer rápido. 

Foram criados no movimento da valorização da autoestima, acreditam que são capazes 

de conquistar tudo o que quiserem na vida. Os jovens da geração Y são da movimentação de 

autoinflação, é a consequência dos elogios também para o desempenho insuficiente, por isso 

lidam tão mal com os feedback negativos, até culpam os outros pelo erro que não conseguem 

lidar  pois não estão acostumados a errar ou perder segundo Lipkin (2010). 

Estamos diante de um grande problema: o desenvolvimento de uma geração de 

vencedores sem a opção de fracasso que resulta em grande desvantagem para a força de 

trabalho da organização, porque erros e fracassos fazem parte do processo de aprendizagem, 

mas apenas quando se aceita feedback e criticas construtivas. 

Frustram-se porque não querem esperar, querem viver a vida pessoal e profissional 

agora. É claro que existem muitos pontos positivos e é preciso tirar proveito deles. Auto-

estima é uma qualidade boa! Ela se refere a como nos sentimos em relação a nós mesmos e 

em relação ao mundo: 

Autoestima em alta – leva a maior produtividade e maior criatividade; 

Autoestima em baixa – leva a sentimentos de rejeição, inutilidade e incapacidade e, 

pior, leva as pessoas a esconderem seus pontos fracos. 

Nas empresas multigeracionais de hoje, um, um dos maiores conflitos surge quando a 

geração Y fica frustrada com o ritmo glacial das outras gerações. Esta é uma oportunidade de 

aprender uns com os outros e negociar as melhores soluções. Às vezes, a geração Y terá de 

entender que o sistema estabelecido está no piloto automático e que o velocímetro não precisa 

mudar! Em outros momentos, as gerações mais velhas terão de sentar no banco de 

passageiros, deixar a direção nas mãos da geração Y e apertar os cintos para uma jornada mais 

veloz e potencialmente mais eficaz. Lancaster (2010). 
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Aquela conversa sobre mostrar seu valor não é apenas complicada, parece outro 

idioma, o jovem quer subir num ritmo que deixa tonta as outras gerações. As empresas estão 

entre o fogo e a frigideira. Se de um lado, elas querem reter o melhor desempenho, mantendo 

seu processo de aprendizado e crescimento, do outro, os empregados costumam ser mais 

valiosos quando se tornam competentes numa função e a executam durante algum tempo e as 

promoções não tem estoque ilimitado, elas precisam ser distribuídas entre os melhores 

profissionais porque não dá para atender a todo mundo. 

A geração Y não tem paciência para saber como está se saindo. Para ela não dá para se 

concentrar em comprovar a competência. Essa Geração está acostumada a aprender os 

elementos necessários e depois seguir adiante. Lancaster (2010). 

O significado é a busca pelo emprego que significa alguma coisa, esta geração quer ter 

uma vida boa graças a um trabalho que tenha valor e contribua para empresa, o país ou a 

comunidade, por isso eles buscam se identificar com a missão e os valores da empresa. 

Uma característica comum que pode ser encontrada nos profissionais desta geração é o 

interesse pessoal e de crescimento que está acima dos interesses coletivos. Isso faz com que 

mudem de emprego com facilidade se o mesmo não está lhes satisfazendo pessoalmente e 

profissionalmente. Para esta geração é fundamental trabalhar no que lhe dá prazer.Os 

membros dessa geração começam a trabalhar com grandes expectativas de realização e 

sucesso, nem sempre é o que eles esperam e acabam mudando de emprego. 

Em algumas organizações, a geração Y já se encontra exercendo cargos de liderança. 

Geralmente, a geração Y é composta por jovens que apresentam uma vontade de aprender e 

não se adaptam a situações de hierarquias, mas tendem a valorizar os trabalhos em grupos. 

Mostram-se individualistas quando o assunto é alcançar os seus objetivos se, principalmente, 

têm pressa em ascender e consolidar-se profissionalmente. 

Segundo Oliveira (2011) a geração Y por ser um grupo de mudança, é aquela que não 

se prende à empresa na qual está atuando profissionalmente, pois quando esse grupo não 

recebe respostas às suas necessidades de ascensão imaginada, buscam outros ambientes de 

trabalho, o que ajuda a provocar um aumento do grau de rotatividade. 

As empresas percebem que os instrumentos clássicos de motivação como o aumento 

de salário, bônus e carreiras estruturadas já não atingem os jovens da geração Y, que estão à 

procura de novas experiências e querem crescer e se desenvolver. Não são leais as 

corporações como as outras gerações, não se apegam e por isso mudam constantemente de 

emprego. Um dos desafios das empresas é criar uma estratégia para reter talentos. 

Lancaster (2010) afirma que muitas empresas que querem reter talentos estão tentando 

conquistar os pais com visitas familiares e programas que interagem com a família, com o 

ambiente organizacional, como a geração Y é dependente deles, é uma forma de ter apoio das 

pessoas em que mais confiam. 

 

Baby Boomers Geração X Geração Y 

(nascidos entre 1945 e 

1961) 

Ocupam cargo de topo na 

hierarquiaou são 

profissionais de nível 

sênior. 

(nascidos entre 1962 e 

1977) 

Ocupam cargo 

intermediário na hierarquia 

ou são profissionais 

denível pleno. 

(nascidos a partir de 1978) 

Ocupam cargo inicial na 

hierarquiaou são 

profissionais de nível 

sênior;em TI podem ocupar 

cargos dedireção. 

 

• “Vestem a camisa” – são 

pessoastotalmente voltadas 

ao trabalho, que é sua 

prioridade no. 1. 

• Voltado a resultados e 

sãocompetitivos. 

 

• Têm muita experiência e 

dedicação. 

• Têm um medo 

inconsciente de ser 

despedido e de ser 

ameaçado por alguém da 

 

• Têm forte auto-estima 

ecompromisso não 

negociável com valores. 

• São fascinados por 

desafios, equerem fazer 

tudo do seu jeito. 
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• Maior dificuldade é a 

perda de status e poder. 

• Liderar significa 

comandar e controlar. 

• Não se preocupam muito 

com qualidade de vida. 

• Têm uma relação difícil 

com tecnologias digitais, 

aprenderam a lidar depois 

de adultos. 

geração Y. 

• Também vestem a 

camisa, com foco em 

resultados. 

• Buscam equilibrar a vida 

pessoal com a profissional. 

• São “imigrantes digitais”, 

aprenderam a lidar com 

tecnologias digitais na 

adolescência. 

• Costumam ter um 

elevado nível de estresse. 

• São impulsivos e 

enfrentam sem medo 

posições de poder e 

autoridade. 

• São “multitarefa”. 

• São “nativos digitais”. 

• Têm facilidade com 

reuniões virtuais. 

• Querem flexibilidade de 

horários e preferem roupas 

informais. 

• Dificuldades com 

hierarquia vivem em rede e 

odeiam  

burocracia,controles e 

atividades rotineiras. 

Fonte: Boog 

De acordo com estudiosos do comportamento humano, crianças que nasceram a partir 

de 1995 até os dias atuais pertencem a um grupo denominado geração Z. Entre os fatores que 

influenciam estes jovens podemos destacar o mundo globalizado, interconectado e 

extremamente tecnológico em que vivemos. Esse universo cria nas crianças nascidas nas 

últimas duas décadas características únicas, que definem essa geração tecnológica. 

A geração Z nasceu e vive em um mundo globalizado, por isso, tem uma visão ampla 

do seu trabalho. Os futuros profissionais enxergarão a empresa em todos os âmbitos e terão 

uma noção maior do que deve ser feito para que ela cresça. Também entenderão que a 

organização está inserida em um universo de conexões, e a importância de mantê-las 

saudáveis aumentará. 

Essa geração pede mudanças. Conectados com o mundo digital, os jovens que 

nasceram sob o domínio da tecnologia chegam ao mercado de trabalho esperando por um 

mundo semelhante ao seu, conectado, aberto ao diálogo, veloz e global. Aos empresários, fica 

a opção de encarar essa mudança e atualizar seu negócio, criando novas formas liderança e 

motivação, ou lutar contra a maré e manter-se conservador frente às mudanças ocorridas nos 

últimos anos. 

 

Metodologia 

 

Este trabalho visa identificar as mudanças no perfil dos profissionais da geração Y 

com o passar dos anos e suas experiências adquiridas, também a visão do gestor quanto a 

estas mudanças e seus impactos. 

A empresa utilizada na pesquisa é a Thomas Case, maior Consultoria de RH do Brasil, 

com 38 anos de mercado. Atualmente possui 05 filiais e Matriz em São Paulo. 

Conta com cerca de 400 profissionais entre funcionários e consultores. 

Principais produtos: Recrutamento e Seleção, Outplacement, Planejamento de 

Carreira, Coaching Executivo entre outros. 

Serão entrevistados 10 profissionais da Geração Y (Nascidos entre 1.980 e 1.990) que 

trabalham em uma empresa de Recursos Humanos (Thomas Case & Associados) e um Diretor 

da mesma empresa. 

Serão aplicados questionários com múltiplas escolhas com 08 questões cada para os 10 

profissionais da geração Y da Unidade da Empresa de Campinas, o Responsável é o Diretor 

da Unidade a qual está no Grupo há mais de 15 anos e será utilizado um questionário com 09 

http://www.vitrinepublicitaria.net/opiniao.asp?menucodigo=29
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questões abertas sobre o tema e visão da geração Y ligada à própria experiência com seus 

funcionários. 

O procedimento utilizado para o diagnóstico deste trabalho foi uma abordagem mista 

(quantitativa e qualitativa). Segundo Cruz (2009), a pesquisa quantitativa é um método de 

pesquisa social que utiliza as técnicas estatísticas. Parte do princípio que tudo pode ser 

quantificado. Isso significa transformar em números opiniões e informações para classificá-

las e analisá-las. Utilizam-se recursos e técnicas estatísticas (porcentagem, média, moda, 

mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação etc.). 

A utilização da pesquisa quantitativa é indicada quando há a necessidade de 

quantificar e/ou medir opiniões, atitudes e preferências ou comportamentos. Os resultados 

auxiliam no planejamento de ações coletivas e produzem resultados passíveis de 

generalização, especialmente quando as populações pesquisadas correspondem com 

fidelidade ao coletivo. Cruz (2009). 

A pesquisa qualitativa tem sua característica em tentar se explicar em profundidade o 

significado e as características do resultado das informações que foram obtidas através de 

entrevistas ou questões abertas. Oliveira (2008). 

 

Resultados e Discussões 

Questionário aplicado para Geração Y: 

Gráfico 01:  

 
Gráfico 02:  

 
 

60%20%

10% 10%

2) Qual é a sua idade?

24 anos a 30 anos 17 anos a 23 anos

30 anos a 35 anos acima de 36 anos
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Gráfico 03: 

 

A geração Y quer um emprego que signifique alguma coisa, que tenha valor agregado 

e que contribua para empresa, o terceiro gráfico nos mostra com 77% a busca pelo 

Desempenho Profissional, 15% Salário e 8% Qualidade de Vida. Não é um perfil que se 

preocupa com estabilidade na empresa e relacionamento interpessoal, os membros dessa 

geração começam a trabalhar com grande expectativa de realização e sucesso, nem sempre é o 

que eles querem e acabam mudando de emprego. 

 

 

 

 

Gráfico 04: 

 

77%

15%
8%

0%
0%

3) O que é mais importante para você no trabalho?  
Desempenho Profissional Salário

Qualidade de Vida Estabilidade na Empresa

Relacionamento Interpessoal

90%

10%

4) Você tem problemas de relacionamento com 

superiores de idades diferentes (Mais novos ou 

mais velhos)?

Não Sim
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Os jovens da geração Y são comunicativos e possuem facilidade para se relacionarem 

e o quarto gráfico mostra que 90% NÃO têm problema de relacionamento com pessoas mais 

novas ou mais velhas, apenas 10% responderam que SIM. 

Gráfico 05: 

 

Em relação a conflitos com os Mais Velhos ou Mais Novos, 60% colocaram que “às 

vezes”, 20% “Nunca”, 10% Raramente e 10% Sempre. 

 

 

 

 

Gráfico 06: 

 

 

60%20%

10% 10%

5) Você encontra conflitos com profissionais (Mais 

novos ou mais velhos) com quem frequência?   

Às vezes Nunca Raramente Sempre

40%

30%

20%

10%
0%

6) Quais as principais diferenças percebidas entre profissionais (colegas 

de trabalho/ superiores) MAIS NOVOS?

Falta de Comprometimento

Facilidade com várias tecnologias, executar varias tarefas simultaneamente

Não percebe diferença

Outros

Arrogância
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Quando perguntamos as principais diferenças percebidas entre os profissionais MAIS 

NOVOS, 40% disseram que a principal diferença é a falta de comprometimento, 30% 

facilidade com varias tecnologias e executar tarefas simultaneamente, 20% não percebem as 

diferenças, 10% outros e ninguém colocou arrogância. 

Gráfico 07:

 

Quando perguntamos quais eram as principais diferenças com o MAIS VELHOS, 90% 

responderam resistência a mudanças, perfil da geração X, não estão acostumados a executar 

varias tarefas, possuem dificuldades com tanta tecnologia e vestem a camisa da empresa, 

dedicação total, não querem mudar e sentem-se ameaçados pela geração Y. Apenas 10% 

responderam Comprometimento/ Dedicação. 

Gráfico 08: 

 

Conhecendo as dificuldades de relacionamento entre as diferentes gerações, 

perguntamos quais eram os procedimentos utilizados para minimizar esse impacto, 60% 

responderam Diálogos constantes, 20% Disciplina e 20% Paciência, ninguém respondeu 

Agressividade/ Confronto e Autoridade. 

90%

10%
0%

0%

7) Quais as principais diferenças percebidas entre profissionais 

(colegas de trabalho/ superiores) MAIS VELHOS?

Resistência à mudança Comprometimento/ Dedicação

Retenção de conhecimento Não percebeu diferença

60%20%

20%

0% 0%

Conhecendo as dificuldades de relacionamento entre as diferentes 

gerações dentro de uma organização, quais são os procedimentos mais 

comuns utilizados por você para minimizar esse impacto?

Diálogos Constantes Disciplina Paciência Confronto/ Agressividade Autoridade
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Segundo a pesquisa aplicada ao gestor, esta geração veio com a tecnologia ao seu 

favor e com o perfil bastante arrojado mudando as características do mercado principalmente 

com a busca de crescimento rápido e visão totalmente pessoal quanto a qualidade de vida no 

trabalho. Também, visualizavam a hierarquia apenas como fonte de aprendizado rápido e com 

respeito limitado as conquistas do superior fazendo com isto, uma barreira e eliminando 

etapas de seu próprio crescimento profissional. 

Com o amadurecimento desta geração, vimos vários jovens frustrados por não 

alcançarem seus objetivos ou sem solidez e ainda mais, tendo dificuldade na carreira devido 

ao alto índice de rotatividade em seu histórico profissional.  

Mesmo mantendo um alto nível e facilidade de aprendizagem, a geração Y atualmente 

se depara com uma grande dificuldade no mercado e guerra interna: se adequar aos modelos 

de mercado e cultura organizacionais. 

A facilidade tecnológica continua sendo um grande fator, mesmo que seja em muitos 

casos o vilão da produtividade dos mesmos. 

Os mesmo jovens que quebravam alguns paradigmas se encontram agora com 

experiência e maturidade fazendo com que suas perspectivas sejam trabalhadas e suas 

carreiras sejam voltadas ao médio prazo e de forma sustentável. Os mais maduros desta 

Geração Y hoje cobram de profissionais de sua equipe o que ontem não seguiam como regras 

fazendo com o tema comprometimento uma disputa entre o desejo de ontem e dever de hoje 

com características bem marcantes nesta transição e amadurecimento de geração. Uma 

transição/conflito dentro da própria geração. 

De acordo com o gestor, a geração Y é um perfil que busca rápido crescimento e 

liderança, entre as suas características marcantes estão: ansiedade, facilidade de aprendizagem 

e possuem muitas habilidades com tecnologias. Hoje temos uma geração Y madura, mais 

comprometida, responsável, respeitando os níveis hierárquicos. Estão mais pacientes em 

relação à carreira e entendem que precisam se adequar aos modelos de mercados e culturas 

organizacionais para alcançarem seus objetivos. 

 

Considerações Finais 

 

A geração Y com o envelhecimento está se tornando mais madura, mais responsável, 

buscam pelo crescimento, mas começaram a entender que não depende somente deles e sim 

de oportunidades na empresa, valorizando mais a carreira e diminuindo a rotatividade. 

Vimos que, por se tornarem mais comprometidos, é muito valioso ter pessoas da 

geração Y dentro das organizações, pois estes profissionais sempre estão em busca de 

informações novas, atualizadas e procuram por soluções rápidas e fáceis para os problemas. 

Sem contar que são super aptos a tecnologias em geral. São pessoas bem resolvidas, 

inteligentes, que buscam ajudar o meio ambiente e pensam em atitudes sustentáveis. 

Com a mistura de varias gerações e a dificuldade de relacionamentos entre as mesmas 

dentro das organizações, a geração Y com mentalidade avançada tem facilidade de se 

adaptarem em qualquer área. 

Maduros, criaram mais credibilidade e se tornaram mais competentes, entenderam que 

as experiências das outras gerações podem colaborar para o seu crescimento e desempenho 

profissional e que agregando as diferenças entre as gerações e suas qualidades podem 

contribuir para o sucesso da organização. 
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Questionário para Geração Y 

 

1-  Qual o seu sexo? 

 

(a) Feminino 

(b) Masculino 

 

2- Qual é sua idade? 

 

(a) 17 a 23 anos 

(b) 24 a 30 anos 

(c) 30 a 35 anos 

(d) 36 ou mais 

 

3- O que é mais importante para você no trabalho? 

 

(a) Desempenho Profissional 

(b) Estabilidade na Empresa 

(c) Relacionamento Interpessoal 

(d) Salário 

(e) Qualidade de Vida 

 

4- Você tem problemas de relacionamento com superiores de idades diferentes 

(Mais novos ou mais velhos)? 

http://www.boog.com.br/artigos/o-choque-das-geracoes-baby-boomers-x-e-y-como-sair-desta
http://www.boog.com.br/artigos/o-choque-das-geracoes-baby-boomers-x-e-y-como-sair-desta
http://www.convibra.com.br/upload/paper/adm/adm_3438.pdf
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(a) Sim 

(b) Não 

 

5- Você encontra conflitos com profissionais (Mais novos ou mais velhos) com que 

freqüência? 

 

(a) Nunca 

(b) Raramente 

(c) Às vezes 

(d) Sempre  

 

6- Quais as principais diferenças percebidas entre profissionais (colegas de 

trabalho/ superiores) MAIS NOVOS? 

 

(a) Outros 

(b) Não percebe diferença 

(c) Arrogância 

(d) Facilidade com varias tecnologias, executar varias tarefas simultaneamente 

(e) Falta de Comprometimento 

7- Quais as principais diferenças percebidas entre profissionais (colegas de 

trabalho/ superiores) MAIS VELHOS? 

 

(a) Não percebeu diferença 

(b) Retenção de conhecimento 

(c) Comprometimento/ Dedicação 

(d) Resistência a mudança 

 

8- Conhecendo as dificuldades de relacionamento entre as diferentes gerações 

dentro de uma organização, quais são os procedimentos mais comuns utilizados 

por você para minimizar esse impacto? 

 

(a) Disciplina 

(b) Paciência 

(c) Diálogos constantes 

(d) Confronto/ Agressividade 

(e) Autoridade 

 

 

Questionário para o Gestor 

 

1- O que os jovens da Geração Y buscavam? 

2- O que os Jovens da Geração Y buscam atualmente? 

3- Quais eram as características marcantes da Geração Y? 
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4- Quais são as características marcantes atualmente? 

5- Cite quais eram os pontos positivos do perfil da Geração Y? 

6- Cite quais são os pontos positivos do perfil da Geração Y atualmente em sua gestão? 

7- Cite quais eram os pontos negativos do perfil da Geração Y? 

8- Cite quais são os pontos negativos do perfil da Geração Y atualmente em sua gestão? 

9- Por fim como avalia a Geração Y de hoje para o mercado? 
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A FORMAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ COMO TRANSIÇÃO PARA 

EMPREGABILIDADE 
 

Cátia Raquel Souza Correia (1) 

Rogério José Martinelli (2) 

 

 

Resumo 

O presente estudo tem como objetivo mostrar a evolução pela qual passa um jovem que inicia 

a vida profissional como aprendiz. O ingresso do jovem ocorre graças à lei de aprendizagem 

10.097/00 formulada especialmente para esses trabalhadores. Os direitos e obrigações são 

direcionados aos empregadores, entidades qualificadoras e ao aprendiz. Durante o período de 

aprendizagem, as partes envolvidas deverão unir esforços para auxiliar o jovem a desenvolver 

habilidades e tornar-se apto para prosseguir profissionalmente ao findar o contrato. Esse 

empenho é embasado na obrigatoriedade imposta pela lei que determina que empresas de 

médio e grande porte contratem trabalhadores na condição de aprendiz. Com quadros enxutos 

as organizações tem que se adequar e conscientizar toda a equipe do valoroso empenho em 

preparar o aprendiz para servir a empresa e qualificar-se para as próximas oportunidades de 

trabalho.  

 

Palavras chaves: cotas, empregabilidade, valorização, respeito. 

 

 

Abstract 

This study aims to show the evolution through which passes a young man who starts working 

life as an apprentice. The entry of young occurs thanks to the law of learning 10097/00 

specially formulated for these workers. The rights and obligations are directed to employers, 

qualifying entities and the apprentice. During the learning period, the parties shall work 

together to help young people to develop skills and become fit to proceed professionally the 

close of the contract. This commitment is grounded in the obligation imposed by law that 

medium and large businesses to hire workers as apprentices. Frames with lean organizations 

have to adapt and educate all staff valiant efforts to prepare the student to serve the company 

and qualify for upcoming job opportunities. 

 

Key words: quotas, employability, enhancement, respect. 
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Introdução 

  

O propósito deste estudo é evidenciar a transição do aprendiz rumo à conquista de sua 

empregabilidade. 

As primeiras oportunidades profissionais deixam o funcionário vulnerável visto sua 

recente iniciação. É necessário estar bem focado no aprendizado e se destacar dos demais.  

As organizações têm papel fundamental neste processo, pois elas irão preparar esses 

jovens para permanecer na empresa em caso de efetivação ou partir para outras 

oportunidades.   

A maioria das empresas contratam aprendizes por que foram notificadas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego e não por interesse social. Essa obrigatoriedade deixam as 

organizações sem saída tendo que se adequarem rapidamente.  

          Quando efetivada a contratação de aprendizes nem sempre os gestores estão preparados 

também por causa da limitação das atividades e enxergam o jovem trabalhador que em sua 

maioria tem menos de dezoito anos como um funcionário comum, atribuindo-lhes funções 

incompatíveis que poderão até gerar riscos de segurança. 

Constantes visitas da entidade são executadas nas empresas com o intuito de 

acompanhar, identificar dificuldades e orienta-las, se necessário.  

Por outro lado, as entidades parceiras no que tange a parte teórica são tão responsáveis 

quanto à empresa. O papel desta é preparar o público jovem com dinâmicas e conceitos acerca 

do mercado de trabalho, além de realizar acompanhamento do jovem trabalhador. 

Uma parceria bem estruturada promove o desenvolvimento do aprendiz por meio de 

aprendizado prático e teórico, concedendo-lhes feedback tão necessário para sanar possíveis 

problemas de postura e comportamento devido a inexperiência desse jovem trabalhador.   

Mas de nada adianta esse trabalho multidisciplinar se o indivíduo não tiver interesse 

em se desenvolver. Neste caso, é de suma importância aliar a família e investigar possíveis 

situações que estejam incentivando tal desinteresse. 

Inúmeros casos de jovens que apresentam comportamento de baixa autoestima são 

motivados por problemas socioeconômicos. Eles desconhecem ações que gerem satisfação 

como trabalho bem realizado ou atuação numa área de interesse e não se sentem 

entusiasmados em persistir. As famílias tem interesse no ingresso e permanência dos filhos no 

tão sonhado primeiro emprego, afinal eles podem auxiliar na renda familiar ou até conquistar 

independência financeira.  

Reuniões eventuais entre a entidade e responsáveis pelos aprendizes são necessárias 

para entrosamento, compartilhar experiência e conhecer a realidade vivenciadas por todos. Ao 

identificar a raiz de um eventual problema, é papel do educador recorrer a profissionais 

especializados para auxiliar a família ou o aprendiz. 

O primeiro emprego é uma conveniência de crescimento e quando esses jovens se 

vêem ameaçados em perder a oportunidade procuram rapidamente mudar suas ações, 

principalmente quando percebem que fazem diferença no setor em que atuam ou que existe a 

possibilidade de efetivação. 

Dessa forma, numa região tão promissora que é a região metropolitana de Campinas, 

num mercado bastante aquecido, falando-se em contratação de mão de obra, é indispensável 

ter um bom currículo e se especializar profissionalmente.  

Isso é possível desempenhando papel de destaque a partir do primeiro emprego além 

de investir em conhecimento, fazendo da primeira experiência profissional um marco em sua 

carreira. 

 

 

Revisão Bibliográfica 
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Crescemos ouvindo nossos genitores contarem a vida dolorosa que levavam ao iniciar 

bem cedo no trabalho. Em sua maioria,  auxiliavam os pais na roça a partir da infância e dali 

tirava o sustento da família. Não havia muitas oportunidades de escolha e aceitavam o que 

surgia. Além disso, viam-se obrigados a abandonar os estudos em função do trabalho. 

Essa realidade permaneceu por muitos anos até a implantação da lei 8069 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente de 13/07/1990, que determinou: 
  

 (ECA) Capítulo V Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho 68Art. 

60. É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na 

condição de aprendiz. 

 

  O surgimento dessa lei, aliado à fiscalização e campanhas de conscientização vêm 

fazendo regredir o trabalhado infantil no Brasil. 

A diminuição do trabalho infantil no Brasil entre 2011 e 2012 foi um dos dados mais 

significativos da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 2012, 

divulgada nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). Segundo a pesquisa, em 2011, havia 704 mil crianças e adolescentes entre 

cinco e 13 anos no mercado de trabalho, número que caiu para 554 mil no ano 

seguinte – uma diferença de 21%. 

 Infelizmente, a criação da lei não erradicou o trabalho infantil, então o governo tomou 

outras medidas: 

- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), fundado em 1996: concede aos 

pais um benefício mensal de R$ 25 a R$ 40 por criança; 

- Bolsa Escola, instituído em 2001: paga uma quantia mínima de R$ 15 por mês para 

cada criança matriculada na escola; 

- Programas Estaduais e Municipais de Renda Mínima, elaborados a partir de 1995: 

conferem benefícios diversos; 

- Bolsa Família, fundado em 2003: integra vários programas, como o Bolsa Escola, 

Vale Gás etc.; 

- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério (Fundef), criado em 1998: redistribui as verbas do orçamento destinadas à 

educação, priorizando o Ensino Fundamental. 

- Implantação da lei 10097 no  ano de 2000, que indica regras em que as empresas 

devem seguir na contratação de aprendizes. Essa lei permitiu o ingresso de muitos jovens no 

mercado de trabalho.  

Diante dos incentivos concedidos pelo governo nos últimos anos, nota-se uma 

diminuição da prática do trabalho infantil no Brasil: 

Para a OIT, o avanço no combate ao trabalho infantil foi possível 

devido à intensificação de políticas públicas e da proteção social das 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/09/27/trabalho-infantil-abaixo-dos-14-anos-diminuiu-21-em-um-ano-no-brasil-diz-pnad.htm
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crianças e dos adolescentes nos últimos anos, acompanhada pela 

adesão a convenções da organização e pela adoção de marcos 

legislativos sólidos no âmbito nacional. A instituição verificou que 

os maiores progressos na queda do uso desse tipo de mão de obra 

ocorreu entre 2008 e 2012 (SARRES, 2013). 

O trabalho infantil continua sendo uma realidade atual no Brasil, mas existem muitas 

ações como as citadas acima que aos poucos estão contribuindo para diminuição e 

conscientização de todos os envolvidos. 

Em contrapartida identificou-se a necessidade de implantação de uma lei que 

regulamentasse a situação do jovem no mercado de trabalho sem que o ensino regular fosse 

prejudicado. No ano de 2000 foi criada a lei 10.097 chamada de Lei da Aprendizagem. 

Essa lei obriga que as empresas a partir de médio porte contratem jovens de 14 a 24 

anos na condição de aprendiz, com carga horária reduzida de no máximo seis horas e que 

esses trabalhadores tenham seus direitos resguardados como: salário, fundo de garantia por 

tempo de serviço, 13º salário, férias, vale transporte e benefícios; esse último seria fornecido 

caso constassem na convecção coletiva da empresa ou se a mesma desejasse conceder de 

espontânea vontade. 

Desde a implantação da lei, empresas de todo o país estão recebendo visitas de fiscais 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O fiscal Orienta sobre a obrigatoriedade de se 

contratar aprendizes baseada na lei 10097/00 e autua a empresa impondo prazo e quantidade 

de jovens que deverão contratados. 

 Para saber quantos aprendizes contratar deve-se calcular a quantidade de funcionários 

e excluir aqueles que exerçam atividade técnicas, ou seja, cargos que exijam formação 

profissional específica para exercer tal função. O que restar aplica-se o percentual de 5 a 15%; 

o resultado apresentado representará a quantidade a contratar de aprendizes.  

As empresas têm uma data limite para efetivar a admissão de aprendizes, porém para 

seguir à risca a lei, deverão contatar uma entidade de formação técnico profissional do sistema 

S (SENAI, SENAC, SENAR, SENAT, SESCOOP), caso essas entidades não possam atender, 

as empresas poderão procurar uma entidade sem fins lucrativos que estejam devidamente 

registradas no MTE. 

Após a formalização da contratação do aprendiz é de suma importância que as 

empresas recebam os jovens trabalhadores conscientes de que eles precisam de ensinamentos 

e orientações e que ao findar o contrato estejam preparados para continuar sua vida 

profissional. 

            Nos últimos anos houve um crescimento substancial de contratação de aprendizes 

conforme relata Marzano: 

      Em abril de 2010, início da adoção de projetos, foram inseridos 

4.979 aprendizes no quadro de funcionários das empresas. Em 2011, 

11.459 aprendizes foram inseridos, seguidos por 23.483 em 2012 e 

29.647 em 2013. Até fevereiro deste ano, empresas inseriram 2.483 

aprendizes em seus quadros de pessoal. 

A lei da aprendizagem promoveu oportunidade de trabalho para centenas de jovens, 

além de regulamentar regras a todos os envolvidos. No caso dos aprendizes, depois de 

matriculados numa entidade qualificadora, passam a frequentar em dias pré-estabelecidos um 

curso de formação técnico profissional concomitante à prática na empresa. Esse jovem deve 

apresentar através de boletim escolar, bom rendimento no ensino regular. Essa é uma das 

regras para manter-se empregado como aprendiz.   

O curso de formação técnico profissional chamado de capacitação teórica visa 

preparar o aprendiz para a vida pessoal e profissional. Nesse curso são ministradas aulas de 
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temas diversificados e o jovem é convidado a compartilhar de suas ideias e opiniões 

participando de debates, apresentações, pesquisas.  

Durante o período do contrato de aprendizagem o jovem desenvolve habilidades de 

expressão, flexibilidade, comunicação, autoestima, conduta disciplinar, saber trabalhar em 

equipe entre outras, e o resultado deve ser o de tornar-se um profissional qualificado. 

Mas essa relação de emprego não é duradoura, visto ser um contrato por tempo 

determinado. Se uma organização contratou um funcionário baseado numa imposição da lei, 

esta deverá substituir o aprendiz e recomeçar o ciclo. 

Dessa forma, o jovem trabalhador se vê novamente a deriva no mercado, esperando 

por uma segunda chance. Para ser absorvido deverá mostrar sua capacidade, ou seja, sua 

empregabilidade.  

Almeida define empregabilidade como: 

        A busca constante do desenvolvimento de habilidades e 

competências agregadas por meio do conhecimento específico e pela 

multifuncionalidade, as quais tornam o profissional apto à obtenção 

de trabalho dentro ou fora da empresa.  

           Antigamente, era valorizado o funcionário que permanecia na empresa por longo 

período de tempo, ali era concedido preparo e profissionalização para melhor atender as 

necessidades do empregador. Essa prática deixava o colaborador acomodado, inclusive com a 

certeza de estabilidade, e em função disso deixavam de buscar atualização profissional.   

Segundo Chiavenato:  

A globalização da economia, os ventos da competitividade, o 

desenvolvimento tecnológico e os intensos programas de 

produtividade e de qualidade estão modificando o papel das pessoas 

nas empresas. E, em contrapartida, estão alterando profundamente o 

perfil profissional dos funcionários, trazendo consigo uma 

verdadeira seleção natural das espécies profissionais. Quem não se 

ajusta a esse perfil está fadado a perder o emprego para outro 

candidato mais adequado às novas demandas e expectativas do 

mercado. 

 

Atualmente, as empresas estão optando por quadro de funcionários enxutos e o perfil 

requisitado é de profissionais engajados no meio organizacional, que se atualize 

frequentemente, que tenham aptidão para solucionar problemas e que sejam generalistas.  

De acordo com Mirarelli: O melhor negócio é parar de pensar como empregado e 

começar a pensar como alguém que presta serviços e poder ser solicitado para cumprir 

determinada tarefa. 

Mas do que adianta estar empregado e não ter prazer em realizar tais tarefas. É 

primordial encontrar a área de interesse que impulsione o trabalho motivado e bem realizado.  

Minarelli ainda cita: 

Quando alguém trabalha numa área ligada à sua vocação está 

constantemente motivado, o que é essencial para o sucesso do 

trabalho auto empresariado, sem chefe, sem estrutura indutora, sem 

cadeia de demandas de controle e de reforço.    

Durante o período de aprendizagem os aprendizes são constantemente orientados a 

atingir sua própria excelência profissional, pois isso que os manterá empregados. Uma vez 
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que estejam disponíveis para novas possibilidades devem fixar-se àquelas que de fato possam 

agregar valor as suas carreiras. 

Malvezzi cita em um dos seus artigos: 

Nessa forma de carreira, os sinais de progresso são ambíguos e 

equívocos, por isso, os indivíduos dependem de constantes 

avaliações advindas dos resultados, da rede social e profissional nas 

quais se inserem e do balizamento de sua própria identidade 

profissional que é o capital através do qual os indivíduos negociam 

sua inserção em novos projetos ou cargos. 

Considerando a mobilização concedida ao aprendiz por parte das empresas, entidade 

qualificadora e pais, são evidentes as chances de recolocação no mercado de trabalho. 

 

Metodologia 

 

O contrato de trabalho por tempo determinado prevê que o trabalhador exercerá uma 

atividade provisória. Isso significa que terá oportunidade de absorver novos conhecimentos e 

ao findar o contrato existe a chance de ser um funcionário efetivo ou levar essa experiência 

para outra empresa. 

O estudo foi realizado com base em pesquisa quantitativa objetivando identificar se a 

formação técnico profissional prepara os aprendizes visando sua empregabilidade.  

Foi utilizado como método de pesquisa quantitativa baseado em questionários que 

foram distribuídos aos aprendizes.  

Para Silva pesquisa quantitativa: 
    

             Considera que tudo pode ser quantificável, o que significa 

traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-

las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, 

média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise 

de regressão, etc.).  

 E ainda de acordo com Diehl: 

       A pesquisa quantitativa pela uso da quantificação, tanto na 

coleta quanto no tratamento das informações, utilizando-se técnicas 

estatísticas, objetivando resultados que evitem possíveis distorções 

de análise e interpretação, possibilitando uma maior margem de 

segurança. 

 

Resultados e Discussões 

A pesquisa foi realizada por meio de questionário contendo perguntas de múltipla 

escolha, abrangendo o total de 67 entrevistados com faixa etária de 15 a 22 anos. Todos os 

jovens estão atualmente empregados. 

 



22 

 

 

 

De acordo com o gráfico acima 67% dos entrevistados ingressaram no mercado de 

trabalho entre 14 a 16 anos, 22% disseram iniciar sua vida profissional entre os 17 a 19 anos, 

9% com menos de 14 anos e apenas 2% tinha entre 20 e 22 anos. 

 

 

  

 Os dados deste gráfico indica que 57% iniciaram como aprendizes no mercado de 

trabalho seguido de 43% indicando não ser o primeiro trabalho.   

 

67%

22%

9%

2%

Idade em que ingressou no mercado 

de trabalho

 14 a 16 anos

17 a 19 anos

 antes dos 14 anos

20 a 22 anos

Gráfico 1

57%

43%

É o primeiro emprego?

Sim

Não

Gráfico 2
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 Aqui podemos identificar que 53% dos entrevistados estão trabalhando como 

aprendizes entre 7 a 12 meses, 37% iniciaram entre 1 a 6 meses e somente 10% entre 13 e 23 

meses. 

 

 

 

 Quando perguntado se a empresa oferece oportunidade de desenvolvimento 82% 

responderam que sim e 18% não. 

 

53%

37%

10%

Há quanto tempo trabalha como aprendiz?

7 a 12 meses

 1 a 6 meses

13 a 23 meses

Gráfico 3

82%

18%

A empresa oferece oportunidade de desenvolvimento?

Sim

Não

Gráfico 4
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 Quanto as atividades desenvolvidas na empresa, 91% apontam que são de fácil 

aprendizado, enquanto 9% responderam que não são de fácil aprendizado. 

 

 

 

 A informação neste gráfico evidencia a atuação dos aprendizes sobre sua própria visão 

na empresa. Resumindo: 50% satisfatória, 35% acham que é plenamente satisfatória, 13% 

acreditam ser parcialmente satisfatória e 2% insatisfatória. 

 

91%

9%

As atividades desenvolvidas por você são de fácil 

aprendizado?

Sim

Não

Gráfico 5
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Gráfico 6
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 Quando questionado se já foram avaliado pelo seu respectivo gestor, 67% dos 

entrevistados responderam que sim e 33% apontaram que não. 

 

 

 

 Daqueles que responderam que já foram avaliados 91% disse que a avaliação do 

gestor superou suas expectativas e 9% responderam que não. 
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Gráfico 7
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Sim
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 Baseado nas atividades desenvolvidas na empresa somado a avaliação do gestor, 52% 

dos entrevistados acreditam que serão efetivados e 48% não. 

 

Considerações Finais 

 

Desde que ingressam como aprendiz são promovidas diversas ocorrências que visam o 

aprimoramento desse jovem trabalhador. A influência da família que motiva o colaborador a 

continuar sua jornada mesmo enfrentando dificuldades, a empresa que concede a 

oportunidade pratica além de pagar pelo trabalhado desses cooperadores, as entidades 

qualificadoras exercendo papel fundamental de divulgar o programa, conscientizar da prática 

correta e auxiliar no desenvolvimento dos aprendizes durante as capacitações teóricas.        

Dessa forma, constatou-se que os aprendizes estão alargando responsabilidades e 

amadurecendo frente aos desafios propostos. Avaliam que seu esforço terá um bom acréscimo 

durante o período de contrato após seu término e sentem preparados para enfrentar o mercado 

de trabalho. 
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A INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE 

COLABORADORES EM UMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE 

GRANDE PORTE NA REGIÃO DE CAMPINAS/SP 

 

Rubia Alexandra de Morais Galhardo (1) 

Rogério José Martinelli (2) 

 

Resumo 

O estudo objetiva analisar a influência do treinamento no desenvolvimento de colaboradores 

da indústria farmacêutica na Região de Campinas/SP. Este tema é de fundamental 

importância para o aprendizado organizacional, aplicando técnicas de treinamento para o 

desenvolvimento profissional de seus colaboradores com intuito de modificar valores, 

atitudes, identificar pontos fortes e fracos tanto da empresa quanto dos colaboradores e 

práticas para que a organização possa adaptar-se melhor à tecnologia e acompanhar o ritmo 

rápido das mudanças. Um plano de desenvolvimento pode motivar as pessoas da organização, 

criando perspectivas de evolução e contribuindo para a melhoria dos resultados. Já o 

treinamento, um dos recursos utilizados no processo de desenvolvimento, visa ao 

aperfeiçoamento do desempenho funcional, ao aumento da produtividade e ao aprimoramento 

das relações interpessoais. 

 

Palavras chaves: Crescimento profissional, mudanças comportamentais, motivação. 

 

Abstract  

This research objectively analyze the training influence on developing employees of the 

pharmaceutical industry at Campinas/SPregion. That topic is crucial for the corporate 

learning, applying training techniques for the professional development of its employees in 

order to qualify values, attitudes, identify strengths and weaknesses of both the company and 

the employees, and also to create practices to better adapt and follow the technologies 

changes. A development plan can motivate organization people, creating development 

prospects and contributing to improve the outcome. Besides that, the training, one of the 

resources used into the development process, aims to enhancing functional performance, to 

increase productivity and aims to the improvement of interpersonal relationships. 

 

Keywords: Professional growth, behavioral changes, motivation. 
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Introdução 

O objetivo desse trabalho é analisar a influência do treinamento e desenvolvimento na 

capacitação de colaboradores da indústria farmacêutica na Região de Campinas/SP. 

Neste cenário, o tema de treinamento e desenvolvimento de profissional adquire maior 

importância devido às organizações não sentirem a obrigação de adaptar seus quadros às 

novas necessidades e terem que requalificar constantemente seus funcionários para reter os 

talentos adquiridos. 

As metas normalmente traçadas para o treinamento e desenvolvimento de pessoal 

refletem as mudanças econômicas, tecnológicas e sociais do mercado onde a empresa atua 

exigindo a efetivação de planos de formação e capacitação profissional que sejam flexíveis, 

dinâmicos e atualizados. O treinamento, como fator de vantagens competitivas para as 

empresas, deve explorar a temática do treinar e desenvolver o ser humano na empresa e qual 

resultado este profissional obterá ao investirem nesse sentido. O objetivo geral da capacitação 

é desenvolver pessoas, tanto na aprendizagem de novas habilidades quanto na ampliação 

daquelas já existentes, uma vez que as pressões sócio-culturais, tecnológicas, econômicas e 

políticas direcionam as organizações contemporâneas a se adaptarem às exigências que o 

mercado impõe, focando mais intensamente no seu capital humano. 

As empresas precisam incorporar treinamento e desenvolvimento como fator 

estratégico dentro do planejamento em longo prazo. Esta nova proposta requer ações que 

viabilizem uma organização mais ágil e flexível, em constante revisão de processos de 

trabalho, atendendo às expectativas e desejos dos funcionários.   

Com a diversidade de produtos o mercado está cada vez mais competitivo, situação 

esta que faz com que as empresas aperfeiçoem seus métodos.  

 

Revisão Bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas 

publicadas, buscando conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado, 

existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema. 

Normalmente, quando uma empresa oferece um programa de treinamento a seus 

colaboradores, os principais objetivos são: aprendizagem organizacional, reciclagem aos 

trabalhadores quanto às suas habilidades, diminuição dos erros, capacitação para realizarem 

novas tarefas, além ainda, de firmar seus valores. 

Segundo Carvalho (1999, p.130): 

Treinamento é a preparação de pessoas para posições mais complexas em termos de 

abrangência ou para carreiras diversas das que elas estão engajadas. Tanto o 

treinamento quanto o desenvolvimento se propõem a suprir a empresa com as 

competências de que ela necessita para seu funcionamento. 

De acordo com Boog (1980), é bastante comum encontrarmos quem utilize a 

expressão “treinamento” como sinônimo de desenvolvimento e vice-versa, quando não é 

também usada a palavra educação. 

Segundo Chiavenato (1994) e Vasconcelos (1999), treinamento é o ato intencional de 

fornecer os meios para proporcionar a aprendizagem.Significa ensinar, educar, promover 

mudanças no comportamento, fazer com que as pessoas adquiram novas habilidades e 

conhecimentos. 

São muitos os autores que se preocuparam em elaborar conceitos para o termo 

treinamento. Estes conceitos têm sofrido consideráveis mudanças ao longo do tempo e 

tornou-se fundamental, nos dias de hoje, o investimento no desenvolvimento pessoal dos 
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colaboradores para que com isso as empresas, possam, em troca, contar com profissionais que 

não só resolvam problemas, mas também, antecipem soluções. Profissionais qualificados que 

não apenas saibam como fazer, mas saibam por que fazer. 

Sendo assim, Gil (1994) identifica dois períodos básicos do treinamento: o primeiro 

momento, o treinamento nas empresas tem sido desenvolvido segundo enfoques diferentes ao 

logo do tempo. Nas primeiras décadas do século, coincidindo com o período de hegemonia da 

escola classista da administração, assumiu principalmente a forma de adestramento de 

recursos humanos. Seu objetivo expresso era a preparação do indivíduo para atingir o mais 

elevado nível de produtividade possível. Como o homem era visto como um ser que 

trabalhava essencialmente em troca de dinheiro, sem nenhuma identificação com a 

organização, o treinamento só poderia visar, naturalmente, os aspectos físicos do trabalho. 

Assim, como o autor coloca, em um segundo momento, os treinamentos objetivavam 

fazer com que o indivíduo estivesse apto para executar de forma mecânica e repetitiva sua 

função específica. O único aspecto social desse tipo de atividades estava ligado à 

remuneração dos operadores. 

Gil (1994) demonstra, também, que com o advento da escola das relações humanas, o 

treinamento nas empresas passou a abranger aspectos psicossociais dos indivíduos. Assim, os 

programas de treinamento passaram a incluir também objetivos voltados para o 

relacionamento interpessoal e sua integração à organização [...] nos tempos atuais, o que 

predomina no setor de treinamento é o modelo sistêmico. O treinamento é visto como um 

meio para suprir as carências dos indivíduos em termos de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, para que estes desempenhem tarefas necessárias para alcançar os objetivos da 

organização.  

 Nesse momento, o treinamento passou a ser entendido como um dos sistemas 

da administração de recursos humanos, que se desenvolve a partir dos seguintes subsistemas: 

diagnósticos, prescrição, execução e avaliação. 

 Os programas de treinamento e desenvolvimento passam a ter por objetivo a 

potencialização e o aperfeiçoamento de seus colaboradores em harmonia com as necessidades 

atuais e futuras do negócio, levando-se em consideração, também, as expectativas e desejos 

pessoais. 

No entanto, mesmo existindo certa concordância com relação à importância de 

programas de treinamento, existem também certas divergências quanto à sua definição. Muito 

dessa indefinição resulta da evolução mostrada acima, pois, para alguns autores, o processo de 

educação formal deve ser tratado de forma diferenciada de programas de capacitação técnica.  

O treinamento deve levar o colaborador a sedesenvolver, a se reciclar. Sendo assim, 

sua função pode ser resumida como uma atividade que tem por objetivo a ambientação de 

novos e antigos funcionários, fornecendo novos conhecimentos, desenvolvendo 

comportamentos necessários para o bom andamento do trabalho e conscientizando-os a 

respeito da importância de buscar o aperfeiçoamento contínuo. 

Ainda segundo Chiavenato (1999), com o advento da Teoria das Relações Humanas 

uma nova linguagem passa a dominar o repertório administrativo: fala-se agora em 

motivação, liderança, comunicação, organização informam, dinâmica de grupo etc. [...] A 

ênfase nas tarefas e na estrutura é substituída pela ênfase nas pessoas. Com a teoria das 

Relações Humanas surge uma nova concepção sobre a natureza do homem social.  

O mundo e as organizações estão transformando-se com uma agilidade inexplicável. 

Os novos tempos exigem novas posturas e novas dissoluções para problemas, que, cada vez 

mais, submergem diagnósticos, criatividade e inovação, comprometimento das pessoas 

envolvidas, competências, comunicação, motivação e liderança. 

É difícil definir exatamente o conceito de motivação, uma vez que este tem sido 

utilizado com diferentes sentidos. De modo geral, motivação é tudo aquilo que impulsiona a 

pessoa a agir de determinada forma ou, pelo menos, que dá origem a uma propensão a um 

comportamento especifico, podendo este impulso à ação ser provocado por um estimulo 
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externo (provindo do ambiente) ou também ser gerado internamente nos processos mentais do 

indivíduo (CHIAVENATO 1999). 

Segundo Chiavenato (1999) a liderança é necessária em todos os tipos de organização 

humana, principalmente nas empresas e em cada um de seus departamentos. Ela é igualmente 

essencial em todas demais funções da administração: o administrador precisa conhecer a 

motivação humana e saber conduzir as pessoas, isto é liderar. 

Segundo Gil (2006) a motivação ou disposição para empenhar-se o melhor possível no 

desenvolvimento de suas atribuições, tem naturalmente muito a ver com o próprio empregado, 

mas também é fortemente influenciada pela empresa. Hoje, reconhece-se que os empregados 

preferem trabalhar em empresas que oferecem qualidade de vida, ou seja, capazes de 

proporcionar segurança e satisfação. Assim, cabe à empresa cuidar para que o ambiente 

oferecido a seus empregados seja suficientemente motivador, se quiser manter empregados 

qualificados. 

Mesmo que a relação empresa x pessoas seja considerada distinta e não se perceba a 

importância destas dentro da organização, existe uma tendência crescente do aumento da 

valorização do fator humano nas instituições, tendo em vista que as empresas tem considerado 

importante o papel desempenhado pelos funcionários em seus trabalhos. 

Porém as empresas não estão em busca apenas de pessoas para comporem suas 

equipes, mas sim de talentos, profissional com potencial e capacidade para se desenvolverem 

e crescerem dentro da organização, pessoas que se identifiquem com a missão, visão e valores 

da organização, afim de que a empresa e colaborador passam alcançar o sucesso empresarial e 

profissional, respectivamente.  

Nessa busca por talentos, temos por Chiavenato (2004) gerir talento humano está se 

tornando indispensável para o sucesso das organizações. Ter pessoas não significa 

necessariamente ter talentos. E qual a diferença entre pessoa e talentos? Um talento é sempre 

um tipo especial de pessoa. E nem sempre toda pessoa é um talento. Pra ter talento a pessoa 

precisa ter algum diferencial que a valorize. 

Vemos assim a importância de se ter não apenas pessoas, mas profissionais com 

diferencial com algo a mais a ser oferecido à empresa, ou seja, verdadeiros talentos para 

fazerem parte do quadro de colaboradores das instituições.  

 

Metodologia 

A empresa pesquisada foi inaugurada em 1950 em Santo André (SP). No início era 

uma pequena Farmácia, após 14 anos de crescimento e expansão esta se transformou em uma 

grande indústria farmacêutica, cuja fábrica foi construída em São Bernardo do Campo. A 

empresa possui hoje duas unidades fabris. A segunda, na Região de Campinas/SP, foi fundada 

em 31 de Maio de 1999.  

A empresa farmacêutica é líder no Brasil no segmento de medicamentos genéricos. 

São mais de 6 mil colaboradores hoje, incluindo a maior equipe de propagandista do País, 

com aproximadamente 1,5 mil profissionais que realizam, anualmente, cerca de 5 milhões de 

visitas médicas.  

Para realizar esse presente artigo foram utilizados questionários quantitativos contendo 

10 perguntas, criteriosamente selecionadas, para que a pesquisa tenha a linha de raciocínio 

esperado. As perguntas foram direcionadas para área comercial e as respostas foram coletadas 

de forma pacífica e sem intimidadores. 

Foram entrevistados cerca de 200 colaboradores da força de vendas, profissionais da 

área comercial que executam suas atividades externasà empresa, a fim de conseguir realizar 

um senso, levando em consideração faltas ou desistências potenciais, fator que está além de 

nosso controle. Dessa forma a pesquisa bibliografa fará um levantamento e análise do que já 

se produziu sobre determinado assunto através do seguinte trecho: 
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Vergara (2004) propõe que o pesquisador defina o tipo de pesquisa com relação aos 

fins e aos meios de investigação. Quanto aos fins, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva, 

explicativa, metodológica, aplicada ou intervencionista. Com relação aos meios, pode ser 

classificada como uma pesquisa de campo, de laboratório, documental, bibliográfica, 

experimental, ex post facto, participante, pesquisa- ação ou estudo de caso. 

Cada pesquisa tem a intenção de descobrir respostas para uma determinada questão, 

compreender a fundo para identificar possíveis problemas ou pontos fortes. Sendo assim, é 

necessário que, no decorrer da pesquisa de levantamento das necessidades de treinamento, 

sejam diagnosticadas as carências, tanto em termos de competências técnicas, como em 

termos de formação pessoal dos funcionários, evitando que estes sejam treinados somente 

para a execução de suas tarefas rotineiras. 

Dessa maneira, confirma-se a importância do correto levantamento das necessidades 

de treinamento. Muitos dos recursos investidos em programas de treinamento acabam por não 

proporcionar os resultados desejáveis apenas por terem sido aplicados em programas mal 

direcionados. 

 

Resultados e Discussões  

A seguir serão mensurados os resultados obtidos através da análise quantitativa 

referente ao questionário.Também chamado de survey, o questionário é um dos 

procedimentos mais utilizados para obter informações. É uma técnica que apresenta as 

mesmas questões para todas as pessoas, garante o anonimato e os resultados buscam atender a 

finalidade especifica sobre um projeto.  

Do total de 200 colaboradores da força de vendas, 170 participaram do estudo, sendo 

assim, a abstençãofoi de 15%. 

 

Figura 1 

Os dados coletados no gráfico 1 revelam que 40% (67) possuem acima de cinco anos 

na empresa pesquisada, 25% (43)possuem de 1 ano a 3 anos na empresa,18% (31) possuem 

de 3 a 4 anos de serviços e 17% (29) dos entrevistados na pesquisa estão há menos de um ano 

na empresa, indiciando um baixo índice de rotatividade.  
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Figura 2 

Na representação da segunda pergunta do questionário, o gráfico mostra o nível de 

escolaridade dos colaboradores onde, 67% (114) possuem Graduação, 22% (38) Pós-

Graduação, 10% (17) possuem o ensino médio completo, e 1% (2) Mestrado. Isso demonstra 

que dentre os 170 entrevistados, 150 possuem nível superior, devido à exigência de mercado e 

necessidade de preparação e competitividade. A política de recrutamento e seleção procura 

sempre um alto grau de formação educacional com o objetivo de assegurar as metas propostas 

pela companhia em seu plano anual de negócios. 

 

Figura 3 
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O gráfico 3 revela que47% (81) declararam que participaram de 1 a 3 treinamentos, 

33% (56) responderam que participaram acima de 5 treinamentos oferecidos pela empresa, 

16% (28) dos colaboradores entrevistados disseram que participaram de 3 a 5 e 4% (6) ainda 

não participaram de treinamentos,  O índice de colaboradores que ainda não participaram de 

treinamento é pequeno (considerar que podem ser novos admitidos), comparado com aqueles 

que participaram de 1 a 3. Observa-se que a maioria dos colaboradores já participou de 

treinamento, isso significa que a empresa investe em qualificação profissional, elevando a 

performance dos colaboradores.  

 

 

 

Figura 4 

Em relação ao investimento em treinamento, na opinião dos entrevistados, 81% (139) 

optaram por todas as alternativas, sendo assim empresa que investe em treinamento garante 

maior produtividade, melhor eficiência, economia de tempo e dinheiro, otimização dos 

resultados e satisfação do colaborador com chance de alcançar as metas de mercado cada vez 

mais competitivo e exigente. Proporcionando ainda, oportunidades aos colaboradores, sendo 

que treinar é a melhor alternativa de desenvolvimento e aprimoramento dos funcionários. 
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Figura 5 

Considerando que os entrevistados são da área comercial, o curso de negociação 

ajudaria no desenvolvimento e crescimento profissional, por isso que, 42% (72) dos 

entrevistados deram maior importância a esse curso.  

Entendemos ser de suma importância à equipe de vendas a capacidade de resiliência, 

mas não temos informações adicionais para justificar o baixo índice, como podemos observar 

no gráfico 5, apenas 5% (8) dos entrevistados optaram pelo curso de resiliência. 

Segundo Isabel Galieta (2004) resiliência é a capacidade de superação e adaptação, 

diante de uma dificuldade considerada como um risco, e a possibilidade de construção de 

novos caminhos de vida e de um processo de subjetivação a partir do enfrentamento de 

situações estressantes e/ou traumáticas.  

O curso de negociação é o processo que visa buscar o conhecimento das técnicas e 

conhecer profundamente as pessoas que negociam, essa ferramenta pode melhorar os 

resultados da empresa.  
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Figura 6 

Na opinião dos entrevistados, a característica mais importante é a pró-atividade que 

representou 26% (45), seguido de atitude que representou 24% (41), 18% (30)dos 

entrevistados acreditam que conhecimento do produto ajudaria na prestação de serviço, 

seguido de segurança 14% (23), organização representou 10% (17) e 8% (14) em técnicas de 

vendas.  
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Figura 7 

A figura 7 mostra que 75% (127) dos entrevistados optaram por todas as alternativas, 

pois entende ser de suma importância conhecer as preferências pessoais de seus clientes e 

também o investimento em capacitação pessoal. 

 

Figura 8 

Em relação às ferramentas utilizadas para manter-se informado sobre tendências e 

técnicas de vendas, 54% (92) usam a ferramenta artigos da internet, mostrando o potencial e a 

força da rede de informações online para os profissionais. 
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Figura 9 

Questionados sobre o tipo de premiação que podem motivar um colaborador, somente 

6% (10) dos colaboradores acreditam que a oferta de cursos seja um fator relevante na hora de 

motivar; levando-nos a rever o foco dos cursos oferecidos. Neste sentido, talvez haja a 

necessidade de uma renovação em termos de técnicas e práticas da ferramenta de 

aperfeiçoamento profissional. Outros 7% (12) opinaram que a motivação pode ser uma 

viagem, esse percentual é baixo devido à rotina de trabalho, muitos colaboradores fazem setor 

de viagem, 28% (47) acreditam em aumento salarial percentual alto comparado com prêmio e 

promoção, o salário não é um fator de motivação quando analisado isoladamente, é apenas 

uma recompensa justo pelo seu trabalho. Dos entrevistados 29% (50) acreditam que o prêmio 

é relevante na hora de motivar, existem várias ideias e dicas que podemos colocar em pratica 

na hora de motivar: promover jantar para colaborador e sua família, inscrição em seminários, 

ingressos para teatro e cinema, viagem com família com direito a estadia, existem várias 

formas de motivar sem ser com aumento salarial e 30% (51) acredita em promoção, a empresa 

que oferece oportunidades de promoção aos colaboradores antes de procurar outros 

profissionais no mercado de trabalho é uma forma de qualificação e retenção de talentos, 

conforme mostra o gráfico 9. 
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Figura 10 

Conforme mostra o gráfico 10, do total de entrevistados, 72% (123) acreditam que 

participar de treinamento oferecido pela empresa, pode trazer preparação para assumir novos 

desafios e 28% (47) acreditam que a empresa investe em treinamento para reconhecer seus 

funcionários. 

Considerações Finais  

Esta pesquisa quantitativaconfirmou a importância do treinamento na indústria 

farmacêutica.  

A elaboração de programas de treinamento colabora para o aprimoramento do 

desempenho dos colaboradores, assim como das atividades executadas por uma organização, 

gerando resultados e vantagem competitiva no mercado globalizado. 

Baseado no objetivo proposto, ou seja, analisar a influência do treinamento no 

desenvolvimento de colaboradores da indústria farmacêutica na Região de Campinas/SP, 

conclui-se que: dos colaboradores entrevistados, apenas 4% (6) não participaram de 

treinamento oferecido pela organização.  

Observa-se também que 81% (139) dos colaboradores entrevistados, acreditam que 

empresas que investem em treinamento garantem maior produtividade, melhor eficiência, 

economia de tempo e dinheiro, otimização dos resultados, satisfação do colaborador, além da 

chance de alcançar as metas de mercado cada vez mais competitivas e exigentes. 

Constata-se ainda que a maioria dos entrevistados, 72% (123),nota que participar de 

treinamento oferecido pela empresa pode trazer preparação para assumir novos desafios ou 

desenvolver aspectos pessoais que permitirão assumir novos cargos e funções dentro da 

organização. 

E como forma de continuidade ao trabalho iniciado, a respeito dessa abordagem, 

sugere-se que o resultado demonstrado possa oferecer contribuições necessárias para que 

outros pesquisadores realizem um estudo mais abrangente,fortalecendo a ótica de que o 

treinamento nunca poderá ser considerado custo e sim investimento nas pessoas e, 

consequentemente, renovação da própria organização, trazendo valorização e retenção dos 

talentos. 
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Resumo 
O presente artigo tem como objetivo demonstrar as dificuldades existentes no processo de 

inclusão de PCD (pessoa com deficiência) no mercado de trabalho. Será considerado o ponto 

de vista dos profissionais de Recursos Humanos (RH)e de uma consultoria na área.Sendo 

caracterizada por uma entrevista qualitativa, abordando a lei de cotas e a cultura inclusiva nas 

empresas. 

 

Palavras chaves: Sistema de Cotas– Inclusão Social –Necessidades Especiais. 

 

 

Abstract 

This article aims to demonstrate the difficulties of including people with disabilities (PWD) in 

the labor market and its process. This study was considered by Human 

Resources professionals and their point of view as well for a consulting company. Qualitative 

research was applied and addressed according to the PWD quota law and Inclusive 

Corporate Culture. 
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1 Introdução 

A contratação de pessoas com deficiência é uma prática que deve ser adotada por 

todas as empresas, mais do que obedecera uma legislação, é assumir uma postura de 

transformação e de responsabilidade social. Ter um PCD na empresa significa contar com 

profissional motivado, que enriquece a convivência e trás resultados com seu talento, 

competência e a superação dos desafios. Para isso, todos devem ter consciência da inclusão 

social e aceitar as diversidades, cada pessoa é única. As empresas devem desenvolver uma 

cultura inclusiva, respeitar as diferenças, esquecer os preconceitos e dar oportunidades para 

PCD construir carreira profissional. Antigamente, as pessoas que tinham algum tipo de 

deficiência não existiam perante a sociedade. Com o passar do tempo, elas ganharam seu 

espaço e agora são tratadas como merecem, com igualdade e humanismo. Todas as pessoas 

sentem necessidades de participar e pertencer à sociedade, conforme citado abaixo: 

 
“A vida das pessoas constitui uma infinidade de interações com outras pessoas e com 

organizações. O ser humano é eminentemente social e interativo. Não vive isoladamente, 

mas em constante convívio e relacionamento com seus semelhantes. Devido a suas 

limitações individuais, os seres humanos são obrigados a cooperarem uns com os outros, 

formando organizações para alcançar certos objetivos que a ação individual isolada não 

conseguiria alcançar.” CHIAVENATO (2009). 

Chiavenato (2002)afirma, em sua teoria da hierarquia de Maslow,todos os seres 

humanos têm necessidades básicas e uma delas é a necessidade social, de participação, de 

aceitação, afeto e troca de amizade, pertencer ao local de trabalho, a igreja, a sua família, a 

um clube ou a uma torcida. Isso aplica-se aos PCD’s que são seres humanos e sentem 

necessidade de pertencer a uma organização, serem aceitos com suas particularidades para 

desenvolver seu trabalho. 

 

2 Revisão Bibliográfica 

Deficiência 

De acordo com o Decreto nº 3.298/99, art. 3º, aprovado pelo CONADE (Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência),“Deficiência é toda perda ou anormalidade 

de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para 

o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. 

A Lei de cotas ampara as pessoas com as deficiências mais graves, antes de vigorar o 

decreto 5296/2004 eram amparadas somente as pessoas que tinham deficiências consideradas 

de grau leve, ou seja, aqueles que tinham a audição ou visão apenas reduzida. Atualmente, a 

Lei de cotas 8.213 de 24 de Julho de 1991 e o Decreto nº 5.296/2004 amparam:  

 I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei n 10.690, de 16 de junho 

de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se 

enquadra nas seguintes categorias: 

       a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 

paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 

 b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou 

mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.690.htm
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 c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 

olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 

0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida 

do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea 

de quaisquer das condições anteriores; 

 d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 

habilidades adaptativas, tais como: 

 

1. Comunicação; 

2. Cuidado pessoal; 

3. Habilidades sociais; 

4. Utilização dos recursos da comunidade; 

5. Saúde e segurança; 

6. Habilidades acadêmicas; 

7. Lazer; e 

8. Trabalho; 

e) Deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências; 

 

O termo “pessoas com deficiência” é muito abrangente, pois pode se referir também as 

pessoas idosas ou gestantes, como podemos verificar abaixo: 

 
“A expressão pessoa com necessidades especiais é um gênero que contem as pessoas com 

deficiência, mas também acolhe idosos, as gestantes, enfim, qualquer situação que implique 

tratamento diferenciado. Igualmente se abandona a expressão pessoa portadora de 

deficiência com uma concordância em nível nacional, visto que as deficiências não se 

portam, o que tem sido motivo para que se use, mais recentemente a forma pessoa com 

deficiência”. SASSAKI (2003). 

 

Na sociedade existem muitos erros ou dúvidas sobre como nos referir as pessoas com 

deficiências, por isso o assunto deve ser discutido com frequência com mais atenção pra levar 

a conhecimento do maior número de pessoas possível. 

As empresas deverão aceitar como comprovantes de deficiência, Certificado de 

Reabilitação profissional emitido pelo INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) e Laudo 

médico que especifique o tipo de deficiência. 

De acordo com os dados apurados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) no censo demográfico em 2010, no Brasil existem 45.606.048 pessoas com algum 

tipo de deficiência, isso representa 23,90% da população. Considerando que 1,6% são 

totalmente cegas, 7,6% são totalmente surdas e 1,62% não conseguem se locomover. Das 

deficiências investigadas observamos que a mais incidente com 18,60% é a deficiência visual, 

em seguida com 7,00% deficiência motora, 5,10% com deficiência auditiva e 1,40% com 

deficiência cognitiva (mental ou intelectual). Apenas 330.296 estão formalmente empregadas 

no Brasil, consideramos uma baixa quantidade devido às 45.606.048 pessoas encontradas. 

(isto não foi realizado pela Metodologia e sim dados do Governo (IBGE) com isto estes dados 

devem estar na Revisão Bibliográfica. Neste trecho somente resultados de sua pesquisa). 

Nográfico1 pode-se verificar a divisão percentual pela natureza da deficiência: 
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Gráfico1: Divisão percentual das naturezas das deficiências 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Lei de Cotas 

 A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho se concretiza para 

cumprimento da Lei 8.213 de 24 de Julho de 1991, que assegura a contratação de pessoas com 

deficiência, para incentivar uma cultura inclusiva nas empresas e com proibição aos atos 

discriminatório referente ao salário ou ao processo de admissão. 

O artigo 93 da lei de cotas estabelece: A empresa com 100 (cem) ou mais empregados 

deverá cumprir obrigatoriamente os seguintes critérios: 

 

        I - até 200 empregados 2% 

        II - de 201 a 500 3% 

        III - de 501 a 1.000 4% 

        IV - de 1.001 em diante 5% 
Tabela 1: Tabela de Cotas 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A Lei de cotas foi criada para abrir o mercado de trabalho a um grupo de pessoas e 

colocá-los em igualdade na sociedade, também o Art. 2º  da lei nº 7.853/89 de 24 de Outubro 

de 1989 – Estatuto da Pessoa com Deficiência impõe: 

“Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o 

pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao 

trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros 

que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e 

econômico.” 

A constituição Federal de 1988 é clara em ser Artigo 3º ao destacar seu objetivo, que é 

promover a igualdade no Brasil sem que ocorra qualquer tipo de preconceito de cor, raça, 

sexo, idade e outra discriminação.  

Fiscalização 

NATUREZA DA DEFICIÊNCIA 

Visual - 18,60%

Auditiva - 5,10 %

Motora - 7,00 %

Cognitiva - 1,40 %

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109358/lei-n-7-853-de-24-de-outubro-de-1989#art-2
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109358/lei-n-7-853-de-24-de-outubro-de-1989#art-2
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Para garantir a eficiência da lei trabalhista são feitas fiscalizações.De acordo com o 

levantamento do Ministério Público do Trabalho de São Paulo/2ª Região (MPT-SP), no 

período de janeiro de 2010 a julho de 2014, aproximadamente 540 empresas foram multadas 

por não cumprirem a legislação. Essas empresas que não cumpriram a contratação de PCD’s 

foram penalizadas com multas administrativas de R$ 1.812,87aR$181.284,63.O cálculo atual 

utiliza-sedo número de funcionários que a empresa possui e multiplica pelo número de 

funcionários PCD’s não contratados. As multas são aplicadas de acordo com a tabela de 

multas administrativas variáveis ou fixas. 

Segundo Carolina Agnarra (2010), a questão de cotas para o trabalho de profissionais com 

deficiência não é apenas uma realidade do Brasil, outros países provêm à inclusão das pessoas 

com deficiência na sociedade através da obrigatoriedade legal de contratação de profissionais 

com alguma limitação. 

Neste contexto, percebemos o interesse das empresas nas finalidades jurídicas e não para 

inclusão social; bem como por não acreditarem nas capacidades dos PCD’s e na construção de 

suas carreiras profissionais. 

 

Preconceito 

A falta de informações sobre PCD atrai um dos maiores fatores que dificulta a 

contratação, o preconceito. Isto acontece por julgarem os PCD’s como improdutivos e 

incapazes de realizar as atividades propostas. 

De acordo com Jose Pastore (2001) destaca em primeiro lugar, o atributo – e não o ser 

humano. Com base nisso, passam a imputar ao portador daquela limitação um conjunto de 

imperfeições que ele não tem. É assim que se forma o estigma. Quem tem estigma é tratado, 

pelos preconceituosos, como um ser não inteiramente humano. O estigma se agrava quando, 

por exemplo, se juntam numa só pessoa o fato de ser deficiente, mulher e negra. Neste caso, 

fala-se em ‘opressão simultânea’. É a sociedade que transforma muitas pessoas eficientes em 

deficientes. 

Não se deve analisar qual é a deficiência menos severa para incluir, pois se deve em 

primeiro lugar valorizar o ser humano. Julgar a capacidade de uma pessoa pela sua deficiência 

é como avaliar um livro pela capa, deve-se considerar o conteúdo. Algumas empresas 

divulgam vagas direcionadas para uma determinada deficiência, como por ex: “contrata-se 

cadeirantes”. Isso é na verdade uma exclusão, de certa forma, pois quando há vagas para 

deficientes não importa qual é a deficiência, mas sim o perfil do candidato. 

 

Acessibilidade 

Utilizamos o termo acessibilidade para dizer que há acesso, que está adaptado e adequado 

às necessidades. Antigamente, entendia-se que o problema estava no deficiente e que apenas 

sua família deveria se preocupar com a acessibilidade; atualmente, este conceito mudou. A 

sociedade está se conscientizando de que é necessário, por exemplo, ter uma rampa de acesso 

num ambiente que possuí escadas/degraus e elevador nos ônibus. Reforça-se que a 

acessibilidade vai além dos elementos citados, devido trazer independência e autonomia as 

pessoas com deficiência. As instituições de ensino deveriam ter computador em braile e aulas 

de libras (linguagem de sinais) para abrir caminho para a inclusão de PCD’s na sociedade de 

uma maneira geral. 

Assim, as empresas também devem fazer mudanças para acolher e atender as necessidades 

e reduzir os riscos ocupacionais. 

Abaixo algumas definições de acordo com NBR (Norma Brasileira Regulamentadora) 

9050/2004:  
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Acessibilidade: Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a 

utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano 

e elementos.  

Acessível: Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa ser 

alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com 

mobilidade reduzida. O termo acessível implica tanto acessibilidade física como de 

comunicação.  

Adaptável: Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento cujas 

características possam ser alteradas para que se torne acessível. 

Sassaki (2004), afirma que o paradigma da inclusão social consiste em tornarmos a 

sociedade toda, um lugar viável para a convivência entre pessoas de todos os tipos e 

condições na realização de seus direitos, necessidades e potencialidades. 

Assim, confirma-se a teoria de que acessibilidade é indispensável no mundo atual, para 

que não ocorram desvantagens de algumas pessoas não poderem acessar determinado espaço, 

como exemplo restrição nas empresas. 

Portanto, a OIT (Organização Internacional do Trabalho) recomenda que o local de 

trabalho tenha condições adequadas para facilitar a acessibilidade das pessoas com 

deficiência. A eliminação de barreiras arquitetônicas aumenta a integração, melhora a 

produtividade e o desempenho das funções em uma empresa.  

 

Capital intelectual 

O ser humano é o recurso mais importante dentro das organizações, pois é através de seus 

conhecimentos e habilidades que as organizações obtém bons resultados, com retorno 

financeiro e podem ser bem sucedidas. 

Segundo Chiavenato (1999): 

 
“Capital intelectual é a soma de tudo o que você sabe. Em termos organizacionais, o maior 

patrimônio de uma organização é algo que entra e sai pelas suas portas todos os dias, ou 

seja, são os conhecimentos que as pessoas trazem em suas mentes – sobre produtos, 

serviços, clientes, processos, técnicas etc. Este capital intelectual: algo que não vê que não é 

físico nem ocupa lugar, não é contabilizado pelas tradicionais partidas dobradas nem 

equacionado em número quantificáveis, mas que está transformando rapidamente o mundo 

dos negócios. Isto significa que ter as pessoas certas e saber aplicá-las, mantê-las e 

monitorá-las é vital para as organizações de hoje e de amanhã” CHIAVENATO (1999).  

O autor citado acima, afirma que as empresas não são capazes de se manterem no 

mercado e ter vantagem competitiva sem inovação e criatividade, que são méritos 

exclusivamente do seu capital intangível, a inteligência humana. 

Um exemplo de empresa que valoriza as pessoas e tem consciência de que são 

dependentes do desenvolvimento humano para obter sucesso é a Toyota, a mesma 

compartilha de uma filosofia de trabalho sustentada por dois princípios: a melhoria contínua e 

o respeito pelas pessoas. Tem uma visão de longo prazo e aceita os desafios para buscar os 

sonhos.Melhoram o negócio mediante a geração permanente de ideias (Kaizen), o esforço 

contínuo e a prática de resolver os problemas fazendo-os presentes no lugar que eles ocorrem.  

Respeitam as pessoas e consideram que o êxito de seu negócio se deve aos esforços 

individuais e ao bom trabalho em equipe. Estes princípios são o que tem feito da Toyota uma 

referência mundial em matéria de qualidade e excelência. 

 Contudo, o ser humano é um capital que tem que ser desenvolvido continuamente, 

para isso as empresas devem investir sempre em treinamentos e capacitação. Esta estratégia 

trará benefícios como a ampliação de competências e novas práticas que criem mais 

conhecimentos e agreguem mais valores culturais e sociais como fatores potenciais para 

ganhar mercado. 
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3 Metodologia 

Este artigo se caracteriza como pesquisa qualitativa, com objetivo de demonstrar as 

dificuldades encontradas na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

Inicialmente, houve um estudo teórico sobre pessoas com deficiências e suas particularidades 

para aplicação de uma pesquisa.  

Com base nos estudos realizados, foi possível aplicar um questionário a duas profissionais 

da área de recursos humanos: sendo uma delas consultora especializada no assunto e também 

PCD e a outra parte uma gerente de RH em uma indústria. Para compreender os resultados 

iremos trazer os dados coletados para possibilitar ao leitor uma visão ampla sobre o tema 

abordado. 

De acordo com Minayo (2010), a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou 

não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.  Esse conjunto de fenômenos 

humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não 

só por agir, mas pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da 

realidade vivida e partilha com seus semelhantes. Desta forma, a diferença entre abordagem 

quantitativa e qualitativa da realidade social é de natureza e não de escala hierárquica. 

Sendo assim,serão coletados dados com a comparação das respostas a partir do 

questionário aplicado. Podendo-se perceber que existem divergências na percepção do ramo 

de consultoria e de empresas, que geralmente contratam serviço de consultorias para obter 

com exatidão os resultados indicados.A pesquisa abaixo foi aplicada a uma profissional de 

RH responsável pelo recrutamento e seleção de PCD em uma empresa com aproximadamente 

58 mil funcionários em seu grupo econômico e também a uma consultora especializada na 

contratação de PCD. A consultora é também PCD, sócia da Talento Incluir (consultoria 

especializada em PCD, fundada em 2008 e contém aproximadamente 11 funcionários na 

equipe). Os dados foram coletados de um questionário que ambas responderam com 

finalidade de identificar as dificuldades enfrentadas na contratação destes profissionais. 

 

4 Análise de Dados 

No gráfico 2exibe-se a comparação do nível de conhecimento das entrevistadas, em relação à 

lei de cotas. Percebe-se que por trabalharem diretamente com este assunto, ambas conhecem 

profundamente. 
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Gráfico 2: Nível de Conhecimento da Lei de Cotas 

Fonte: Autoria Própria 

 

No gráfico 3 compara-se os três fatores que são mais atrativos em uma vaga para PCD. 

Percebe-se que para a profissional de RH são: salário, remuneração variável e pacote de 

benefício/plano de carreira. Para a profissional de consultoria os fatores mais importantes são: 

Acessibilidade; A empresa ter um programa de inclusão estruturado e Localização da 

empresa. 

 

CONHECIMENTO SOBRE
A LEI DE COTAS

RH

CONSULTORIA
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Gráfico 3: Fatores que tornam vaga de PCD atrativa 

Fonte: Autoria Própria 

 

No gráfico 4 identifica-se as principais dificuldades no processo de 

recrutamento e seleção de PCD. Para a profissional de RH são: falta de banco de 

currículos confiável; resistência dos gestores e as dificuldades em lidar com pessoas 

com deficiência. Para a profissional de consultoria são: resistência dos gestores; pouco 

apoio da liderança e falta de verba para contratar uma consultoria. 
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Gráfico 4: Dificuldades no Recrutamento e Seleção de PCD 

Fonte: Autoria Própria 

No gráfico 5 mostra que a profissional de RH acredita que as empresas contratam PCD 

independente de cota ou deficiência, mas sim pelo perfil do candidato. Já a profissional de 

consultoria percebe que a maioria das empresas contratam PCD somente para cumprir a lei de 

cotas. 
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Gráfico 5: Motivo que as empresas contratam PCD 

Fonte: Autoria Própria 

No gráfico 6 a profissional de RH apontou como as principais barreiras para a 

inclusão de PCD no mercado os seguintes fatores: Acessibilidade,falta de preparo dos 

gestores e baixa qualificação das PCD’s. A profissional de consultoria apontou: falta 

de preparo dos gestores, falta de preparo do RH e foco exclusivo no cumprimento de 

cotas. 
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Gráfico 6: Principais barreiras para PCD no mercado de Trabalho 

Fonte: Autoria Própria 

 

No gráfico 7 indicaram os principais fatores que ajudariam na inclusão de PCD 

no mercado de trabalho. A profissional de RH e a profissional de consultoria 

responderam que: campanhas de conscientização, incentivos para as empresas 

investirem em acessibilidade/tecnologias assistivas como softwares de leitura de texto 

para cegos e incentivos para a capacitação de pessoas com deficiência.  
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Gráfico 7: Fatores que contribuiriam na inclusão de PCD no Mercado de Trabalho 

Fonte: Autoria Própria 

 

5 Considerações Finais 

Neste breve estudo percebe-se que, atualmente, existe apoio legal com o objetivo de 

eliminar ou pelo menos reduzir as dificuldades encontradas pelos portadores de deficiências 

ao ingressar no mercado de trabalho.  

Porém, o grande problema da pessoa portadora de deficiência ter acesso ao mercado de 

trabalho ainda é a falta de cultura inclusiva nas empresas, para acolher e desenvolver estes 

profissionais. Ainda assim, pode-se afirmar que a lei de cotas é um incentivo para garantir a 

contratação de PCD’s. 

As barreiras mais evidentes são a falta de acessibilidade nas empresas, a resistência e a 

falta de preparo dos líderes, a baixa qualificação dos PCD’s, a falta de informação sobre 

PCD’s nas empresas e falta de visão social das empresas que contratam com foco no 

cumprimento de lei de cotas. Atualmente, poucas empresas que cumprem a lei e tem essa 

conscientização social são privilegiadas com a vantagem competitiva que agrega valor no 

mercado econômico. 

Sugere-se que a contratação não seja feita somente para cumprir a lei, mas que seja 

costumeira, pois assim as empresas não terão que se preocupar com a fiscalização e poderão 

fazer valer a capacidade e dedicação destes profissionais.  Outro aspecto que deve-se 

melhorar é a educação e qualificação dos PCD’s tanto por parte governamental e não 

governamental, disseminando a linguagem de gestos (libras) e equipamentos em braile para 

facilitar a comunicação, o trabalho e a vida social destas pessoas. 

Há muita carência nas organizações em relação ao tratamento das questões relacionadas 

aos PCD’s. Hoje, há um desenvolvimento fantástico em relação à alta tecnologia e aplicação 

de ferramentas; competitividade e outras variáveis não menos importantes; contudo, há uma 
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marginalização do ser humano como um real recurso de desenvolvimento e crescimento. O 

que podemos dizer então, em relação às pessoas com deficiência? Temos um grande caminho 

a percorrer, permitindo que os PCD’s de fato sejam recebidos como participantes intelectuais 

no mercado de trabalho, apesar da sustentação legal das cotas para contratação. Há, 

certamente, muito investimento estrutural a ser feito na grande maioria das organizações, 

permitindo um desenvolvimento real na cultura de profissionais PCD’s e sua valorização no 

mercado de trabalho.Na pesquisa pode-se observar alguns pontos de vistas divergentes, por 

exemplo, no cumprimento da lei de cotas, as dificuldades para os PCD’s no mercado de 

trabalho, onde um lado diz que as empresas contratam PCD’s somente para cumprir a lei e 

que há falta de preparo dos gestores e do RH, enquanto outro afirma que a contratação é feita 

pelo perfil do candidato independentemente do cumprimento de cotas. Há também, 

dificuldades da empresa na falta de preparo dos gestores e na acessibilidade, ressaltando-se 

inclusive a baixa qualificação dos PCD’s. 

Os pontos em comum consideraram o baixo nível de qualificação e comportamental dos 

PCD’s, que sofrem preconceitos por colegas de trabalho e por gestores. Evidenciou-se ainda, 

pela análise das informações, que os líderes necessitam de mais informações e que as 

empresas precisam adotar uma campanha para inclusão, investindo na capacitação dos PCD’s. 
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Anexo 

 

1- Qual é o seu gênero? 

 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

 

2- Qual é a sua escolaridade? 

 

(   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Superior Incompleto 

(   ) Superior Cursando 

(   ) Superior Completo 

(   ) Pós Graduação Cursando 

(   ) Pós Graduação Completa 

(   ) Doutorado Cursando 

(   ) Doutorado Completo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213cons.htm
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3- Qual é o setor de atuação da sua empresa? 

 

(   ) Indústria 

(   ) Serviços 

(   ) Comércio 

(   ) Outros. Especificar: ___________________________ 

 

4- Indique qual dos cargos abaixo mais se assemelha à sua posição: 

 

(   ) Estagiário ou Trainee 

(   ) Assistente 

(   ) Analista 

(   ) Especialista 

(   ) Coordenador 

(   ) Consultor 

(   ) Gerente 

(   ) Diretor 

(   ) VP 

(   ) Presidente / Sócio / Dono 

 

 

5- Você conhece o conceito e/ou a Lei de Cotas (nº 8.213/91) para pessoas com 

deficiência? 

 

(   ) Não conheço 

(   ) Sim, já ouvi falar 

(   ) Sim, conheço parcialmente 

(   ) Sim, conheço bem 

(   ) Sim, conheço profundamente 

 

6- Você já entrevistou profissionais com deficiência? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

7- Qual a sua percepção sobre a qualificação dos profissionais com deficiência? 

Sugestão: (Pontue de 0 a 10, considerando 5 como ponto médio/regular de 

qualificação) 

 

 

0          1          2             3              4               5              6             7            8              9              

10  
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       8 -Qual a sua percepção sobre as questões comportamentais, como postura, dos 

profissionais com deficiência? 

 

0          1          2             3              4               5              6             7            8              9              

10  

 

9- Indique abaixo os TRÊS itens principais que, em sua opinião, tornam uma 

vaga de empresa atrativa para o profissional com deficiência: 

 

(   ) Acessibilidade 

(   ) A empresa possui um Programa de Inclusão estruturado 

(   ) Nome / Tamanho da empresa 

(   ) Localização 

(   ) Ambiente de trabalho (colaboradores sensibilizados e informados sobre PcDs) 

(   ) Área de atuação 

(   ) Salário 

(   ) Remuneração variável 

(   ) Pacote de benefícios / Plano de carreira 

 

 

10- Em sua opinião quais são as TRÊS principais dificuldades no recrutamento e 

seleção de pessoas com deficiência? 

 

(   ) Falta de banco de currículos confiável 

(   ) Baixa qualificação dos profissionais com deficiência 

(   ) Falta de acessibilidade na empresa 

(   ) Resistência dos gestores 

(   ) Pouco apoio da liderança 

(   ) Falta de verba para contratar uma consultoria 

(   ) Dificuldade em lidar com pessoas com deficiência 

(   ) Os profissionais com deficiência faltam muito nas entrevistas 

(   ) Dificuldade em estabelecer vagas exclusivas para pessoas com deficiência 

(   ) Baixa atratividade em função da qualidade ruim das vagas destinadas aos PcDs 

 

11- De acordo com sua percepção as empresas contratam pessoas com 

deficiência: 

 

(   ) Para cumprir a Lei de Cotas 

(   ) Porque acreditam no potencial delas 

(   ) Porque valorizam a diversidade 

(   ) Independente de cota ou deficiência, mas sim pelo perfil do candidato 

(   ) Outros. Especificar: ________________________________________ 

 

12- Em sua opinião quando um candidato com deficiência é apresentado para o 

gestor qual é a reação mais comum? 

 

(   ) Apresenta resistência para entrevistar o candidato 



58 

 

 

(   ) Entrevista o candidato, mas apresenta resistência em contratá-lo 

(   ) Não apresenta resistência e contrata o candidato se ele estiver dentro do perfil 

 

13- Você considera que os gestores necessitam de mais informações para 

entrevistar e gerenciar pessoas com deficiência? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

14- Você acredita que as pessoas com deficiência sofrem preconceito no ambiente 

de trabalho? Em caso de sim, marque uma ou mais alternativas. 

 

(   ) Sim, por colegas 

(   ) Sim, por gestores 

(   ) Sim, por clientes 

(   ) Não 

 

15- Indique as TRÊS maiores barreiras para as pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho de acordo com a sua percepção: 

 

(   ) Acessibilidade 

(   ) Falta de preparo dos gestores 

(   ) Falta de preparo do RH 

(   ) Benefícios da previdência 

(   ) Procedimentos para contratação 

(   ) Falta de fiscalização dos órgãos públicos 

(   ) Barreiras culturais 

(   ) Foco exclusivo no cumprimento de cotas 

(   ) Baixa qualificação das PcDs 

(   ) Poucas oportunidades 

(   ) Oportunidades ruins 

 

16- Veja as opções abaixo e marque os TRÊS itens que poderiam contribuir 

melhor para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho: 

 

(   ) Incentivos fiscais para as empresas que contratam pessoas com deficiência 

(   ) Inclusão de novos tipos de deficiência na legislação (surdos de um ouvido por ex.) 

(   ) Aumento no valor das multas para as empresas que não cumprem a cota 

(   ) Aumento do percentual de funcionários com deficiência por empresa 

(   ) Maior fiscalização dos órgãos públicos competentes 

(   ) Obrigatoriedade de cota para empresas com menos de 100 funcionários 

(   ) Campanhas de conscientização 

(   ) Incentivos para as empresas investirem em acessibilidade e tecnologias assistivas 

como softwares de leitura de texto para cegos 

(   ) Incentivos para a capacitação de pessoas com deficiência 
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FRANCHISING: OS PRINCIPAIS DESAFIOS PARA O FRANQUEADO 

 
Jéssica Cizino Barducci (1) 

José Silvino de Moraes (2) 

 
Resumo 

O sistema de franquias é uma forma de o franqueador ceder ao franqueado o direito de uso de 

uma marca ou patente. O franchising permite uma rápida expansão para o franqueador e uma 

ótima oportunidade para os franqueados, maximizando as chances de sucesso pelo fato de ser 

um negócio já formado e testado. Este artigo teve como objetivo principal identificar os 

principais desafios encontrados ao tornar-se um franqueado.  O trabalho baseou-se em uma 

pesquisa bibliográfica, a fim de dar uma visão geral sobre o franchising. Em seguida, como 

ferramenta para análise, foi desenvolvido um questionário com 7 questões de múltiplas 

escolhas, que foi apresentado a 5 franqueados da cidade de Sumaré, interior de São Paulo, 

entre o mês de junho e julho de 2014.Serão apresentadas as análises dos resultados por meio 

de gráficos e por fim, nas considerações finais foram apresentadas quais foram às vantagens 

encontradas pelos empresários para atuar no mercado e os desafios encontrados por eles, além 

dos fatores que devem ser considerados por aqueles que pensam em investir nesse setor a fim 

de propiciar mudanças positivas no processo de abertura de uma unidade franqueada. 

 

Palavras chave: Franquias, Vantagens, Desafios. 

 

 

Abstract 

Franchising is a way to assign the franchisor to the franchisee the right to use a patent or 

trademark . Franchising allows the franchisor to rapid expansion and a great opportunity for 

franchisees to maximize the chances of success by being a business already formed and tested 

. This article aimed to identify the main challenges encountered by becoming a franchisee . 

The work was based on a literature search in order to give an overview of franchising . Then , 

as a tool for analysis , a questionnaire with seven multiple-choice questions , which was 

presented to five franchisees Sumaré , São Paulo , between the months of June and July was 

developed 2014.Serão presented analyzes of results through charts and finally , in closing 

remarks were presented to the advantages which were encountered by entrepreneurs to 

operate in the market and the challenges faced by them , and the factors that should be 

considered by those who believe in investing in this sector in order to foster positive change 

in the opening of a franchised unit process.  

 

Key words: Franchises, Advantages, Challenges. 
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1. Introdução  

 

No Brasil as micros e pequenas empresas têm um importante papel na economia, sendo 

uma das principais fontes responsáveis em fornecer emprego e renda, contribuindo de forma 

significativa para o desenvolvimento de um país. De acordo com informações publicadas no 

ano de 2013 no site administradores [1], dos empregos gerados nos últimos 6 anos 83,7% 

foram gerados por micro e pequenas empresas.  

Apesar disto, essas empresas possuem grandes taxas de mortalidade, de acordo com 

uma pesquisa publicada pelo SEBRAE [2] em 2010, 27% das empresas paulistas fundadas em 

2007, fecharam em seu primeiro ano de atividade.  

Nesse contexto, uma alternativa que tem mostrado melhorar as chances de 

sobrevivência para os pequenos empreendedores é o franchising.  

De acordo com Maricato [3] o sistema de franquias é perfeito para empreendedores sem 

experiência, que pretendem começar no mundo dos negócios, evitando riscos maiores do 

empreendimento independente. 

Segundo Plá [4], franquia ou franchising é um sistema de distribuição de produtos, 

tecnologias e/ou serviços. Este sistema estabelece que o franqueador ceda ao franqueado o 

direito de explorar o seu conceito, know-how e marca mediante uma contraprestação 

financeira. 

Atualmente o setor de franquias vem crescendo muito. De acordo com a Associação 

brasileira de franchising – ABF [5], só em 2013, foram abertas mais de 114 mil unidades 

franqueadas no mercado. 

Porém, o franchising, como qualquer outro negócio apresenta vantagens e desvantagens 

para seus participantes.  

Segundo Chiavenato [6], a essência do franchising está na relação franqueado x 

franqueador, o sucesso dependerá da harmonia entre as partes, assim o franqueado terá 

maiores chances, já que, se adquire a experiência do franqueador ,e o franqueador tem 

maiores possibilidades de cobrir o mercado com investimentos menores. 

A pesquisa em questão justifica-se pela importância de se conhecer o sistema de 

franquias antes de ingressar nele, a fim de minimizar os desafios desse setor.  

No capitulo 2, o artigo foi fundamentado teoricamente seguido de uma pesquisa feita 

junto a alguns franqueados da cidade de Sumaré, interior de São Paulo. Os dados obtidos 

serão transformados em percentuais, representados por meio de gráficos para uma melhor 

visualização e interpretação das informações obtidas, que serão apresentadas no capitulo 4. 

O presente estudo tem como objetivo dar uma visão geral sobre o franchising e 

apresentar as vantagens e desafios do setor. Como objetivo principal esse artigo pretende 

identificar quais são os principais desafios enfrentados por franqueados ao ingressar nesse 

setor, e por fim apresentar informações consideradas importantes para aqueles que pretendem 

ingressar no mercado de franquias. 

 

 

2. Revisão Bibliográfica  

 

Segundo Fernandes [7] a palavra franquia surgiu na França, na idade média. A palavra 

franchisage vem de franc, palavra do francês antigo que significa transferência de um direito, 

outorgação de um privilégio ou uma autorização.  

A definição legal de franquia de acordo com a lei 8.955 de 15 de dezembro de 1994 é a 

seguinte:        
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                                         Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o 

direito de uso da marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou 

semi- exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso 

de tecnologia de implantação e administração de negócios ou sistema operacional 

desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante renumeração direta ou 

indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vinculo empregatício (RIBEIRO et 

al, 2013, p.9). 

 

Segundo Maricato [3] o franchising, ou sistema de franquias, é uma criação inteligente 

que permite um controle e uma rápida expansão da produção, ou comercialização de produtos 

ou serviços já consagrados pelo mercado, que dispensa o uso de capital próprio da empresa 

franqueadora e reduz os riscos para o novo empreendedor. 

Para Chiavenato [6] franquia refere-se ao licenciamento do uso de uma marca. Constitui 

a transferência de toda a história, informações no campo de tecnologia, gestão de negócios, 

treinamentos e merchandising para um segundo empresário. 

 A partir desses levantamentos, cabe- nos definir franquia ou franchising como um 

sistema de venda da licença no qual o franqueador (dono da marca), cede ao franqueado o 

direito de uso de sua marca, patente ou know-how de fabricação e/ou distribuição do produto 

ou serviço. 

O sistema ganhou força e começou a se desenvolver nos Estados Unidos. Ribeiro et al 

[8] cita que o franchising nos Estados Unidos, começou após a segunda guerra mundial, 

estimulado pelo retorno dos soldados, que com os recursos disponíveis começaram abrir 

novos negócios, estimulados pela falta de empregos. 

Ribeiro et al [8] ainda afirma que o franchising surgiu empresarialmente, por volta de 

1950,quando o fabricante de maquinas de costura Singer, nos Estados Unidos, começou a 

ceder licenças de uso de marca e os métodos de operação aos que revendiam seus produtos. 

A partir daí, grandes corporações como a General Motors e a Coca-Cola instituíram os 

seus sistemas de franquia, o que proporcionou uma grande expansão territorial de seus 

negócios, assim como um grande crescimento econômico [8]. 

Na década de 60 o modelo de franquias começou a ser implantado no Brasil, com a 

chegada das redes Yázigi e CCAA, mais o franchising só tomou força na década de 80, com a 

chegada de grandes marcas americanas. 

 
                                         No Brasil, noticiam-se varias iniciativas de expansão dos negócios por terceiros, 

mediante licenças estruturadas (na maior parte das vezes) e, de certa forma, é na 

década de 1940 que se tem a difusão desse conhecimento. Porém , na década de 

1960 , surgiram às redes Yázigi e CCAA ainda não se formam tão estruturada, mas, 

na década seguinte, se inicia para valer o franchising nacional, com a chegada 

inclusive de algumas marcas internacionais no Brasil (em 1979, a primeira unidade 

do mc dolnalds é instalada na cidade do Rio de Janeiro) (RIBEIRO et al, 2013, P. 

14). 

 

Nesse sentido, podemos dizer que, o inicio do sistema de franquias se deu nos Estados 

Unidos e atualmente está presente no mundo todo, pela internacionalização de grandes marcas 

americanas.  

De acordo com a associação brasileira de franchising – ABF [5], o franchising nacional 

movimentou mais de 115 bilhões, com mais de 114 mil unidades franqueadas no ano de 2013. 

As redes de franquias apresentaram um crescimento significativo no período de 2003 até 

2013: passando de 56.564 unidades franqueadas para 114.409 unidades no final deste período. 

Assim como os dados de faturamento, a evolução das unidades franqueadas apresentou 

crescimento em todos os anos deste intervalo de tempo contribuindo com mais de 88 mil 

novos postos de trabalho. 

Dessa perspectiva, franchising representa uma ótima oportunidade para empreendedores 

que desejam maximizar as chances de sucesso de um negócio, pelo fato de ser um negócio já 
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formado. Em função disso é que o sistema de franquias vem ganhando um grande destaque 

nos últimos anos. 

Maricato [3] destaca que, o risco para o empreendedor independente no Brasil é muito 

grande. E ai que se tem a maior vantagem do franchising. É mais vantajoso por se trabalhar 

com marcas consagradas, já testadas no mercado, com parceiros experientes que oferecem 

todo o apoio necessário para garantir o sucesso da rede. 

Como já foi dito numa relação de franchising há duas partes essenciais: o franqueado e 

o franqueador.  

Segundo Plá [4], o franqueador é a empresa que tem uma marca onde idealizou um 

sistema em que fornece a marca, know-how de seu negócio para uma pessoa jurídica que 

passa a pagar para utilizar esse sistema. 

De acordo com Cherto [9] cabe à empresa franqueadora, de forma geral: 

Definir e desenvolver o conceito do negócio que será franqueado e testar na pratica este 

conceito em uma ou mais unidades piloto. Deve também estabelecer normas, processos, 

politicas e padrões a serem observados pelos franqueados, no que se refere à implantação e 

gestão das franquias. Além de Capacitar seus franqueados e se necessário sua equipe, 

garantindo aos franqueados todo conhecimento necessário para ter uma chance razoável de 

sucesso. A franqueadora também precisa ter uma equipe qualificada para assessorar os 

franqueados, em tudo que diz respeito a cumprimento das normas, politicas e padrões da 

marca. 

Para Plá [4], o franqueado, “é a pessoa física ou jurídica que paga ao franqueador para 

aderir à rede de franquia”, ou seja, através do pagamento de algumas taxas contratuais ele 

opera o negócio no formato criado pelo franqueador.  

De acordo com Cherto [9], cabe a cada franqueado: 

Investigar a empresa franqueadora antes de fechar qualquer negócio, investir (e 

reinvestir) em recursos necessários para manter tudo funcionando, de acordo com as 

exigências da empresa franqueadora. Utilizando somente produtos, serviços e fornecedores 

autorizados. É dever do franqueado também arcar com os custos e despesas relacionadas à 

operação de seu negócio, como pagamento de funcionários, água e luz. Além de pagar a 

franqueadora os valores relativos à aquisição e continuidade da franquia. Normalmente, esses 

valores incluem: taxa de franquia, royalties e taxa de propaganda. Deve também adotar apenas 

ações de marketing que sejam compatíveis com a imagem e o posicionamento da marca e 

cuidar do dia a dia do negocio, orientando e motivando os colaboradores, ouvindo e cativando 

seus clientes. 

Conforme já foi citado anteriormente, a algumas taxas a serem pagas entre elas estão à 

taxa de franquia e Royalties. 

De acordo com Plá [4], a taxa de franquia é aquela que deve ser paga para se receber o 

direito de uso da marca, know-how, operação e tecnologia. 

É importante ressaltar que a taxa de franquia é um valor cobrado pela franqueadora que 

corresponde no direito de uso da marca, geralmente é paga no momento da assinatura do 

contrato. 

 Outra taxa a ser paga são os Royalties, que é um valor mensal referente ao uso da 

marca além dos serviços referentes ao acompanhamento e ao suporte prestado pelo 

franqueador, geralmente é um percentual do faturamento mensal [4].  

Contudo, a taxa de Royalties constitui num valor pago pelo franqueado para renumerar 

o franqueador pelos serviços prestados, como treinamentos e o suporte administrativo e 

mercadológico fornecido pelo franqueador.  

Com base na definição de papéis, responsabilidades e no mecanismo de funcionamento 

dos sistemas de franquias, tanto franqueados como franqueadores possuem vantagens e 

também desafios.  
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2.1 Vantagens e Desafios  

 

O franchising, como qualquer outro negócio apresenta vantagens e desvantagens para 

seus participantes. Para o franqueador o sistema possibilita a expansão de seu negócio com 

um menor investimento e para o franqueado o sistema é uma vantagem se comparado com um 

negócio independente, pois se utilizando de uma marca já conhecida e testada, ele consegue 

minimizar os riscos de abertura de um negócio próprio. 

Rizzo, citado por Chiavenato [6] enumera algumas vantagens do franchising para o 

franqueador e o franqueado: 

Vantagens para o franqueador: 

 Cobre o mercado com um investimento menor; 

 Tem disponível um canal de distribuição confiável e restrito; 

 Maior efetividade nas unidades, já que o franqueado estará sempre presente para 

certificar o andamento da unidade. 

Vantagens para o franqueado: 

 Uma maior garantia de sucesso pelo fato de entrar em um negócio pré-testado e pré-

aprovado; 

 Obtenção da experiência do franqueador; 

 Possibilidade de um menor investimento e muita economia por evitar erros da própria 

inexperiência. 

Para Cherto [9] uma das vantagens de se investir em uma franquia, desde que seja uma 

empresa séria e bem estruturada, é uma chance a mais de sucesso do que se teria com um 

negócio independente, já que pelo sistema de franquias se adquire o acesso a métodos e 

processos comprovados, a experiência e o suporte do franqueador, além de trabalhar com uma 

marca já conhecida e com uma reputação já consolidada. 

Não há dúvidas de que o sistema franchising apresenta vantagens para o pequeno 

empreendedor que decide optar pela compra de uma franquia. Uma delas é um risco menor 

quanto à mortalidade, outro fator importante é o acesso a tecnologias que o empreendedor 

iniciante levaria muito tempo para ter acesso se atuasse de forma independente, além da 

imagem da marca. 

Entretanto, adquirir uma franquia não quer dizer que seja uma alternativa 100% segura, 

o franchising pode oferecer algumas desvantagens. Cherto [9] cita que todo negócio existe 

riscos e o sistema de franquias não é uma exceção:                                                                  

 Quase sem exceções o franqueado tem que pagar ao franqueador algumas taxas, como 

a taxa inicial (taxa de franquia), Royalties (normalmente, um percentual mensal sobre as 

compras ou as vendas feitas pela franquia), além de uma taxa para o marketing da rede; 

 É costume o contrato de franquia impor ao franqueado certas limitações quanto à 

venda ou transferência do negócio, fazendo com que o franqueador aprove o adquirente. 

Costuma acontecer também à imposição de restrições à sucessão no negócio. Onde na falta do 

franqueado a gestão do negócio não será transferida aos seus herdeiros sem que antes o 

franqueador os aprove, porque pode ser que, eles não tenham interesse ou perfil e as 

características necessárias para fazê-lo com sucesso. 

Neste mesmo sentido, outros autores como Rizzo, citado por Chiavenato [6] menciona 

alguns desafios e limitações para o franqueado e para o franqueador: 

Limitações para o franqueado: 

 Pouca autonomia, já que o franqueador exige que seja seguido seu padrão criado; 

 Risco associado ao desempenho do franqueador. (o franqueador deve ter uma equipe 

apta para estruturar a operação da franquia e se manter atento às tendências do mercado); 

 Pagamento de taxas ao franqueado, como a taxa de franquia e royalties (os royalties 

renumeram o franqueador pelos serviços prestados); 

 Limitações para o franqueador: 
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 Uma maior cobrança na atuação, pois o franqueado não é um subordinado, e sim um 

parceiro que investe na implantação e a operação do negócio.  

 Não tem acesso direto ao consumidor final de seus produtos/serviços, porque o 

franqueado se coloca em contato direto com o mercado consumidor.  

É necessário, pois, ressaltar a relação, franqueado x franqueador, embora seus objetivos 

sejam comuns cada um tem que cumprir tarefas diferentes, o que pode acabar gerando 

conflitos que podem interferir no sucesso da unidade franquiada. 

Para Maricato [3] o momento crucial para garantir o sucesso de uma rede de franquia é 

a escolha correta do franqueado pelo franqueador, assim como a escolha correta da 

franqueadora pelo franqueado. 

Em função disso o franqueador deve ter a responsabilidade de minimizar o risco de 

insucesso do candidato que esta confiando em sua marca e transferir os seus conhecimentos e 

técnicas para o franqueado.                                           

                         
  A essência do sucesso de uma franquia está na transferência, do franqueador ao 

franqueado, dos conhecimentos e técnicas de que este necessita para ser bem-

sucedido na implantação, operação e gestão de sua réplica do negócio criado pelo 

franqueador (CHERTO, [s.d.], p. 8). 

 

Nesse sentido, ressaltamos que essa relação deve ser positiva, fazendo com que haja um 

melhor aproveitamento do sistema tanto para o franqueado como para o franqueador. 

                 

  

3. Metodologia  

 

Para a obtenção de dados deste trabalho foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, 

com o objetivo de buscar fundamentação teórica que permita conhecer o sistema de 

franchising e identificar os principais desafios para os franqueados.   

Segundo Vergara [10], a pesquisa bibliográfica é um estudo sistematizado desenvolvido 

com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material 

acessível ao publico em geral. Fornece como instrumento analítico para qualquer outro tipo de 

pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma. 

A partir da fundamentação teórica obtida, se desenvolveu então, o levantamento de 

dados por meio da pesquisa de campo.  

De acordo com Vergara [10], a pesquisa de campo é a investigação empírica realizada 

no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. 

Pode se incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante ou 

não. 

A coleta de dados foi por meio de questionários com perguntas fechadas a fim de obter 

repostas mais precisas. A pesquisa foi realizada com 5 unidades franqueadas do município de 

Sumaré, interior de São Paulo, a aplicação dos questionários ocorreu entre o mês de junho e 

julho de 2014.  

A análise dos dados obtidos e seus resultados serão transformados em percentuais, 

representados por meio de gráficos para uma melhor interpretação. Vale ressaltar que para 

evitar a resistência de participação, não se fez necessária à identificação da empresa, apenas 

ramo de atuação.  

Os resultados servirão de base para empresários que pretendem atuar no mercado de 

franchising.  

 

 

4. Resultados e Discussões  

 

Esses foram os setores entrevistados: 
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SEGMENTO QUANTIDADE 

Alimentação 2 

Cosméticos e Perfumes 2 

Educação 1 

TOTAL 5 
Tabela 1 – Segmentos. Fonte: Autoria Própria. 

 

Na sequência, são apresentados os resultados da pesquisa de campo.  

 

 
Gráfico 1 – Possui formação superior? Fonte: Autoria própria. 

 

O Gráfico 1, exibe o nível de escolaridade, onde é verificado que grande parte dos 

entrevistados possuem o ensino superior, ou seja, um percentual de 60% do total. Aqueles que 

ainda não obtiveram o mesmo estão cursando ou pretendem cursar nos próximos anos. 

 

 
Gráfico 2 – Qual é o tempo de mercado da unidade? Fonte: Autoria Própria. 

 

No Gráfico 2, é apresentado o período em que as unidades estão em pleno 

funcionamento, das 5 empresas entrevistadas, 20% do percentual estão abertas no percentual 

estão abertas no período de 1 a 5 anos, 20% estão abertas  a mais de 10 anos e os outros 60% 

estão abertas de 6 a 10 anos. 

Considerando-se que há uma porcentagem de empresas que fecham nos primeiros 5 

anos de vida e levando em consideração  a taxas de mortalidade empresarial apurada por uma 

pesquisa realizada pelo SEBRAE [2] em agosto de 2010, sendo que  27% das empresas 

paulistas encerraram suas atividades em seu primeiro ano, o franchising é uma alternativa que 

propõem maiores chances de sobrevivência desses negócios, se tornando interessante para o 

empreendedor, de tal forma que o mesmo tenha êxito em seu investimento, pois leva consigo 
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algo já formado e conhecido no mercado, desta forma consegue um amadurecimento da 

empresa mais rápido, se comparado com um negócio independente.  

 

 
Gráfico 3 – Quais foram os recursos utilizados para abertura da unidade? Fonte: Autoria Própria. 

 

Gráfico 3, apresenta que 60% dos entrevistados abriu a empresa com recursos próprios,  

o que pode ser considerado como um ponto a favor , já que no Brasil o acesso ao crédito e as 

taxas de juros são bastante elevadas.  

 

 
Gráfico 4 – Como você avalia o desempenho da sua unidade? Fonte: Autoria própria. 

 

No gráfico 4, foi apresentado a satisfação do franqueado em relação ao desempenho de 

sua unidade, o fator avaliado foi o retorno financeiro que a loja estaria proporcionando ao 

franqueado. Este fator foi avaliado em quatro níveis: Ótimo, bom, Regular ou ruim. 

Nota-se que 80% dos entrevistados estão satisfeitos com o desempenho de sua unidade, 

considerando-o ótimo ou bom, ou seja, apresentam resultados suficientes para conseguir 

pagar as despesas e ainda proporciona um rendimento satisfatório, 20% consideram regular 

onde em alguns meses apresentam prejuízos em outros lucros. E nenhum dos entrevistados 

considera que o desempenho é ruim. 

 

60%20%

20%

Recursos utilizados para a abertura da 
unidade

Recursos próprios

Empréstimos bancarios

Empréstimos pessoais

60%20%

20%

0%

Desempenho financeiro

Ótimo

Bom

Regular

Ruim



67 

 

 

 
Gráfico 5 – Quais as vantagens de se investir em uma franquia? Fonte: Autoria própria. 

 

Pode se observar no gráfico 5, as vantagens que levaram aos franqueadores a optar pelo 

sistema de franquias. 

Pode-se notar que 40% responderam que se utilizando de um sistema de franquia as 

chances de sucesso são bem maiores do que o de uma pessoa que monta um negócio 

independente, pelo risco reduzido se comparado com um negócio independente. Totalizando 

60%, do percentual, acreditam que o fato de trabalhar com uma marca já conhecida, com todo 

um suporte do franqueador e com a facilidade de instalação é uma vantagem, pelo fato de que 

ao se adquirir uma franquia o empreendedor também adquiri suporte e treinamentos que 

facilitam a implantação e operação da unidade.  

 

Gráfico 6- Procurou informações antes de ingressar no mercado de franquias? Sim ou Não? Fonte: Autoria própria. 
 

Conforme demonstrado no gráfico 6, a maioria dos entrevistados (60%) não procurou 

orientação antes de abrir a unidade franqueada. 
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Gráfico 7 – Quais foram os maiores desafios enfrentados na implantação da unidade franqueada? Fonte: Autoria Própria. 
 

Identifica-se no gráfico 7, que 40% dos entrevistados informaram a falta de capital de 

giro como um dos maiores desafios, seguido das taxas pagas ao franqueador, correspondentes 

a 20% do percentual, a autonomia parcial (20%) e a relação franqueado x franqueador 

também com 20%.  

O fato de 60% dos entrevistados não terem procurado orientação sobre o setor, 

conforme demonstrado no gráfico 6, pode-se entender que a maior parte dos desafios 

enfrentados é referente à falta de informação, conhecimento em se adquirir uma franquia. 

 

6. Considerações Finais 

 

O franchising é um sistema que o franqueador cede ao franqueado o direito de uso da 

marca ou patente. É um processo de distribuição e comercialização de produtos e/ou serviços. 

Este trabalho teve como objetivo identificar quais são os principais desafios que o 

empreendedor enfrenta ao abrir uma unidade franqueada. 

Por meio dos resultados obtidos, baseados nos questionários aplicados, nota-se que, as 

vantagens que levaram os entrevistados a optar pelo sistema de franquias, é o fato de se ter 

um risco reduzido se comparado com um negócio independente, além do fato de se trabalhar 

com uma marca já conhecida e ter acesso a todo um suporte da rede franqueada para 

instalação da unidade.  

As unidades analisadas em sua grande maioria atuam a mais de 5 anos no mercado, e os 

entrevistados responderam que estão satisfeitos com o desempenho financeiro de suas lojas. 

Mas apesar da grande maioria dos entrevistados, cerca de 60%, terem aberto a sua unidade 

com recursos próprios, sem que houvesse a necessidade de financiamento, os resultados 

permitem identificar que os maiores desafios enfrentados foram em relação ao capital de giro 

e taxas pagas ao franqueador, seguido da autonomia parcial e relação franqueado x 

franqueador. 

A pesquisa apresenta que grande parte dos entrevistados obteve problemas devido à 

falta de conhecimento do sistema de franquias, como pode ser observado através dos 

resultados obtidos, sendo que à maioria dos franqueados não procuraram informações do setor 

antes de ingressar no mercado. 

 Com esta análise de resultados da pesquisa, sugerimos aos empresários que procurem 

um suporte da rede de franquias que deseja ingressar. 

 O empreendedor além de contar com as informações oferecidas pelo franqueador deve 

visitar donos de unidades para tirar todas às duvidas, fazer uma avaliação de suas habilidades, 

conhecer os custos, comprovar capital de giro, taxas a serem pagas ao franqueador, aluguel de 

ponto comercial e analisar com cuidado o contrato, além de pesquisar a quanto tempo o 

franqueador atua no mercado. Existem vários órgãos e entidades envolvidas com o 
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franchising, tais como a ABF (Associação brasileira de franchising), que podem fornecer 

algumas informações para aqueles que pretendem ingressar no setor. 

Concluindo, é de fundamental importância para quem pensa em adquirir uma unidade 

franqueada que faça um planejamento, já ciente que existe uma serie de exigências, entre 

taxas e condições contratuais. Portanto conhecendo como funciona todo o sistema e 

encontrando uma franquia que se adeque ao seu perfil, o franqueador terá maiores chances de 

alcançar o sucesso. 
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