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RESUMO 
 

Atualmente é esperado que as organizações tenham respostas imediatas 

e consistentes, porém, ela deve ser acompanhada por estratégia e efetividade. 

Elas devem combater a estagnação e acompanharem as novas tendências e 

boas práticas, criando sistemáticas para captar e aderir as oportunidades. O 

objetivo desse trabalho é investigar como se dá o processo de desenvolvimento 

de equipes de alta performance em empresas familiares, os pontos de 

dificuldade no trabalho e quais elementos são necessários para que se efetivem 

os resultados esperados. Para tanto, optou-se pela pesquisa exploratória, que 

possibilita uma visão amplificada do assunto a ser abordado. Realizamos, em 

primeiro momento, uma pesquisa teórica, no qual foram levantados os conceitos 

citados no capítulo anterior, para que os autores nos auxiliassem na delimitação 

de um cenário que retrate a realidade contemporânea referente aos modelos de 

gestão e do desenvolvimento de equipes para alta performance. No segundo 

momento, visando aproveitar o rico material produzido pela área de Gente e 

Gestão da empresa alvo do estudo, realizamos uma pesquisa no banco de dados 

do setor e encontramos uma Pesquisa de Clima Organizacional realizada em 

parceria com a Universidade Tuiti do Paraná. Com base nesse material, 

identificamos os principais gaps na gestão de pessoas para, com amparo nas 

principais teorias estudadas, desenhar propostas de saídas para os pontos onde 

o fluxo da gestão de pessoas não avança. Juntamos também, nessa análise, as 

boas práticas adotada pela LATAM linhas aéreas, onde realizamos o 

benchmarking. Com esses levantamentos foi possível identificar os principais 

elementos que compõem uma gestão para alta performance para propor um 

novo modelo de gestão de mudança cultural para a Transporte Coletivo Glória 

Ltda, para uma nova cultura onde os gestores estarão alinhados para o 

desenvolvimento de equipes de alta performance. 

 

Palavras-chave:  Modelo de gestão, Cultura organizacional, Equipes de 

Alta performance 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

 Uma Pesquisa realizada pela Associação Nacional de Transportes 

Públicos (ANTP, 2016) aponta que 53% dos deslocamentos em grandes 

metrópoles são feitos através de transporte público, isso representa mais de um 

milhão e trezentos mil passageiros transportados por ano. Isso é essencial para 

a vitalidade econômica das cidades, além de contribuir para melhorar a 

qualidade de vida através da redução da poluição ambiental, 

congestionamentos, acidentes de trânsito.  

 Tendo em vista esse cenário, a prefeitura de Curitiba criou um modelo de 

transporte que pode ser considerado modelo por suas características inovadora, 

principalmente nos pontos de modernização e conectividade. A 

operacionalização desse modelo é realizada por dez empresas, em sua maioria 

são de pequeno porte, e tem como principal característica a estrutura familiar 

(MIRANDA, 2010). 

 Para que o serviço prestado tenha excelência é necessário que o 

colaborador seja valorizado e isso está diretamente conectado com a preparação 

que os líderes e sua capacidade de se adaptar a mudanças, que acontecem 

cada vez mais rápido. 

 Além disso, se tem um cenário competitivo, onde as empresas precisam 

estar cada vez mais adaptadas para absorver e desenvolver os profissionais que 

estão chegando ao mercado de trabalho, mas sem se esquecer da importância 

que os profissionais experientes possuem. 

 Essa mudança não exige da empresa somente uma alteração de estrutura 

ou adaptação a novos modelos de negócios, ela requer também que os líderes 

estejam preparados para os novos desafios que se desenham principalmente 

como a necessidade de se sair da zona de conforto e abandonar antigas 

convicções em prol de um crescimento do grupo, deixando as convenções que 

foram estipuladas décadas atrás. 

Atualmente o que se espera das organizações são respostas imediatas, 

criativas e consistentes. A velocidade ganhou importância, porém, ela deve ser 
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acompanhada por consistência, estratégia e efetividade. As organizações devem 

combater a estagnação e estarem abertas as novas tendências e boas práticas, 

criando sistemáticas para captar e aderir as oportunidades, as tendências do 

mercado e para reconhecer as grandes rupturas tecnológicas a fim de otimizar 

os processos e alavancar a sua gestão.  

Para pesquisar o tema proposto, priorizou-se nesse projeto a seguinte 

questão de pesquisa: Como a cultura organizacional impacta na formação de 

equipes de alta performance em empresas familiares? 

Como objetivo geral pretende-se investigar como é o processo de 

desenvolvimento de equipes de alta performance em empresas familiares? 

 Visando como meta responder a essa questão de pesquisa e atingir o 

objetivo geral, têm-se como objetivos específicos: 

 Selecionar uma empresa familiar que atue em um setor estratégico 

 Detalhar os pontos fortes e fracos na área de gestão de pessoas da 

empresa. 

 Traçar um plano de ação para melhorar a cultura organizacional a longo 

prazo.   

Assim sendo, no presente projeto investigaremos os principais 

desalinhamentos que as lideranças apresentam no processo de 

desenvolvimento de equipes de alta performance em empresas familiares 

A empresa que será estudada é a Transporte Coletivo Glória Ltda. 

Também irá se buscar referências teóricas que descrevam conceitos que 

precisam ser considerados pelas empresas na atualidade. Trabalharemos com 

temas essências na área de Gestão de Pessoas para se pensar os elementos 

que interferem na produtividade das equipes, como Cultura organizacional, 

Liderança 4.0, Equipes de Alta performance e Tipos de Gerações. 

Será realizado um levantamento sobre a realidade da empresa, no qual 

buscaremos identificar os principais pontos de melhoria na gestão de pessoas, 

comparando-os com os conceitos estudados, levando em consideração a 

análise do setor de transporte e suas deficiências.  
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Pensando no objetivo desse projeto, será utilizada a metodologia de 

pesquisa exploratória, será priorizado nesta pesquisa a utilização do método 

qualitativo, de caráter exploratório, com a utilização de um estudo de caso da 

empresa Glória, de gestão familiar em transição para uma gestão corporativa e 

que passou por grandes mudanças nos últimos anos para conseguir sobreviver 

à crise e manter -se no mercado. 

Para compreender melhor na prática as teorias estudadas buscamos 

realizar um benchmarking com a empresa LATAM Linhas Aéreas que foi o 

resultado da fusão da TAM Linhas Aéreas com a LAN Airlines, empresas com 

culturas bem distintas que precisaram compreender qual o perfil de liderança 

necessário para o sucesso no engajamento e produtividade dos colaboradores. 

Após essas análises será elaborada uma proposta de solução no qual 

tentaremos construir um novo modelo de gestão para melhoria na Cultura 

Organizacional e na Gestão Organizacional, tornando um ambiente propício para 

o desenvolvimento de equipes de alta performance. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Cultura Organizacional  

   
Vindo do latim cultus, a palavra cultura faz referência a ação de cultivar 

as faculdades intelectuais humanas, ao longo dos anos, o termo passou a 

abranger os conceitos de expressão adotadas pela sociedade (DE OLIVEIRA, 

2018).  

Segundo Robbins (2012), cultura consiste em um sistema em que os 

membros compartilham os mesmos valores. Esse compartilhamento de valores 

produz normas que influenciam o comportamento de todos os indivíduos do 

grupo.    

Complementando esse conceito temos  Bauman (2012), que cita a cultura 

como fatos sociais que devem ser ensinados, descritos, aprendidos e reeditados 

pela sociedade, buscando distinguir os atos humanos do que é puramente 

considerado natureza. 
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Com base nesse conceito, no início da década de 1980, surgiu o conceito 

de que a cultura também poderia ser identificada dentro de uma organização 

sendo assim, pode se dizer que uma empresa é um agrupamento de indivíduos 

com um objetivo comum, é a cultura organizacional que dá o tom, unindo todo 

esse ecossistema: 

  

A cultura de uma empresa é seu conjunto de crenças e valores. Em 
uma tradução sintética e certeira, a cultura de uma empresa é o jeito 
que ela “faz as coisas acontecerem”. Não é possível que aconteçam 
transformações de qualquer natureza, seja qual for a organização, que 
não envolvam uma profunda transformação cultural em sua 
essência. (MAGALDI; NETO, 2018, p.15) 

 

  Além disso, Deal e Kennedy (1982) complementam citando que a cultura 

organizacional é um conjunto de valores, ritos, rituais e comunicações que são 

base de um forte sistema de regras informais com as quais as pessoas que 

vivem no grupo se preocupam.   

Para Hatch (1997), a cultura organizacional é uma teia de indivíduos que 

estão ligados por uma grande diversidade de assuntos e circunstâncias que 

podem variar de acordo com o assunto que está sendo tratado, ou seja, para a 

cultura se manifestar ela é depende de ocasiões específicas e do meio em que 

as ideias estão inseridas.  

O conceito para Carvalho (2006, p.42) complementa o dito pelos demais 

autores e se descreve da seguinte maneira. 

 

Todas as organizações apresentam uma cultura organizacional que se 
caracteriza pelos valores que esposam, pela regularidade do 
comportamento de seus membros, pela filosofia que guia suas políticas 
e pelo clima expresso pelo seu layout físico quanto pela interação de 
seus membros entre si e com o público externo.  

  

Com isso, pode se afirmar que as organizações possuem uma cultura 

própria, ou seja, uma maneira habitual ou tradicional de pensar e fazer as coisas, 

que é compartilhada por todos os indivíduos da companhia e aprendida pelos 

novos membros, para que assim eles sejam aceitos no serviço da organização.  

 

Cada organização cultiva e mantém sua própria cultura. É por essa 
razão que algumas empresas são conhecidas por algumas 
peculiaridades próprias. A cultura organizacional pode ser forte ou 
fraca. É forte quando seus valores são compartilhados intensamente 
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pela maioria dos funcionários e influencia seus comportamentos e 
expectativas (CHIAVENATO,2010, p.173).  
 

  

Corroborando com essa visão Magaldi e Neto (2018) apud Schein,Edgar, 

citam que a cultura de uma organização é composta, de três níveis, sendo o 

primeiro a forma como as instalações da empresa estão organizadas, seus 

rituais formais e informais, no segundo nível estão as normas e valores da 

empresa, transmitidos através de regras escritas ou não escritas quais os 

comportamentos esperados de todos que fazem parte daquela organização. No 

terceiro e último nível da organização se encontram as crenças e pressupostos 

básicos que raramente são verbalizados. 

Ainda para Robbins (2012), para que uma cultura organizacional tenha 

sucesso são necessários um conjunto de características chave que reflitam a 

essência da empresa.  Dentro desse conjunto o autor destaca as seguintes: 

 Necessidade de Inovação – o crescimento da cultura 

organizacional dentro da empresa, depende da velocidade em que 

ela se adapta as mudanças que ocorrem no cenário externo, 

quanto mais rápida essa adaptação. 

 Atenção aos detalhes – a precisão na execução é fator chave para 

que uma empresa obtenha sucesso, isso começa com a 

necessidade de se analisar minuciosamente a execução de todos 

os processos; 

 Orientação para os resultados – são necessários indicadores que 

meçam o real avanço da organização, além disso, é o foco no 

resultado que faz com que as organizações se mantenham 

saudáveis no longo prazo; 

 Orientação para pessoas – toda organização é feita com base em 

pessoas, por esse motivo as ações que toma devem levar em 

consideração o impacto que geram no indivíduo;   

 Orientação para equipes – mais do que focar somente em 

indivíduos análises do impacto das ações no coletivo também são 

importantes para que uma empresa tenha sucesso. 
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De acordo com Andrade (2005), a cultura organizacional é uma poderosa 

ferramenta para tentar explicar e predizer o comportamento das organizações e 

seus membros, além disso, esse conceito comparável a personalidade de um 

indivíduo, sendo única e singular, além de funcionar como um mecanismo de 

controle comportamental. Para o autor é a partir da cultura que se coloca ordem 

na empresa e em seus colaboradores para que assim todos os indivíduos 

possam ter um ambiente de trabalho sadio. 

Para se compreender melhor o conceito Fleury (1989), identificou alguns 

elementos básicos que frequentemente mais apareciam na literatura da época, 

esses conceitos são: 

 Valores – julgamentos individuais do que é considerado certo ou 

errado, que determina como ele se comporta dentro da empresa; 

 Crenças – Convicções que são tidas como verdade dentro da 

organização; 

 Ritos e Rituais – Atividades planejadas que reforçam os valores da 

empresa  

 Histórias – Narrativas que ajudam a fortalecer o propósito da 

empresa 

 Normas – Comportamentos esperados dos colaboradores 

 Comunicação – Informativo feito pelas empresas que buscam 

reforçar os pontos citados acima. 

Com o exposto, observa-se que é unânime o entendimento dos autores 

que para uma empresa alcançar o sucesso é preciso uma cultura sólida, além 

disso a diversidade deve estar presente. Esse entendimento agrega valor ao 

estudo pois na proposta desenhada deve entender que a Transportes Glória 

LTDA é na verdade um organismo vivo que deve ter foco nas pessoas e nos 

resultados. Além disso, para se classificar à cultura da empresa alvo desse 

estudo é necessário se levar em conta todo o seu histórico. 

  A principal função da cultura organizacional é garantir coerência 

necessária em paralelo a todos os agentes fatores organizacionais, garantindo 

seu alinhamento com o conjunto de crenças e normas definido pelo sistema 

(CROZATTI, 1998).  
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  Entende-se que o conceito de Magaldi e Neto (2018) também é relevante 

para o estudo uma vez que a cultura organizacional contribui de uma forma 

decisiva para que a organização tenha estabilidade, onde se defini os 

parâmetros e os modelos requeridos para o ambiente, onde os profissionais se 

comunicam entre si, alinham seus esforços e definam os indivíduos que se 

adaptam ao sistema.  

Além disso, complementa-se que para entender em profundidade a 

organização é preciso ter uma observação atenta de todos esses elementos e 

outros componentes. Um dos riscos iminentes nesses processos é confundir a 

cultura organizacional de uma empresa com o seu clima organizacional. 

(MAGALDI e NETO, 2018, p30,31):  

  

Clima consiste no sentimento do dia a dia dos membros da empresa. 
Ele é altamente suscetível a mudanças dentro da organização. Suas 
condições são temporárias e mudam de acordo com o impacto de 
decisões corporativas. A cultura organizacional, por outro lado, é 
permanente e duradoura. O processo de transformação cultural é 
complexo e tende a ser lento, diferentemente do clima organizacional, 
que tem características mais efêmera.  

  

Os autores Magaldi e Neto (2018) ainda relatam, para que a cultura seja 

construída e implantada o tempo é um dos principais elementos na sua 

formação, sendo através do fazer que é aprendida e modelada, é preciso ter 

cuidado nos discursos politicamente corretos de mudanças culturais que muitas 

vezes não refletem as crenças mais arraigadas do negócio, não passando de 

recursos superficiais não trazendo resultados nenhum para a organização.  

 
A Cultura come a estratégia como almoço”, teria dito o grande guru da 
Administração Peter Drucker. Ainda assim, para a maioria de nós 
cultura soa como um conceito abstrato, difícil de entender e impossível 
de criar. No entanto, ignorar a cultura de uma empresa é um erro que 
sai caro, Quando Ram Charan e Geoffrey Colvin se perguntaram por 
CEOs Fracassavam, descobriam que o motivo era incapacidade deles 
de executar sua estratégia por completo. O que esses CEOs não 
compreenderam foi que a cultura é a chave para a execução de 
qualquer estratégia (KOFMAN, 2018, p.40). 

 
 

Barbosa (2012) analisa que o termo cultura organizacional tem sido 

largamente utilizado para explicar o motivo pelos quais as empresas não obtêm 

o resultado esperado, isso por que há a tendência de se colocar a culpa do 
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fracasso de uma organização em conceitos que não podem ser mensurados de 

maneira quantitativa.  

Para Schein (1975), o desenvolvimento de uma cultura organizacional tem 

três estágios de desenvolvimento dentro da própria organização: 

 Fase de crescimento - É dividida em nascimento, estágio inicial da 

cultura na empresa onde a influência de seus fundadores é forte e 

sucessão, onde os sucessores são escolhidos pela sua capacidade 

de execução do trabalho e não por terem vínculos afetivos com que 

lidera a empresa. 

 Fase intermediária - Com o crescimento natural da empresa (fusões, 

expansões geográficas e desenvolvimento de novos produtos) 

começam a surgir subculturas e conflitos que geram oportunidades 

para uma mudança organizacional 

 Fase madura – Onde a empresa já se estabeleceu no mercado e há 

pouco espaço para mudanças e inovações. Há uma grande vontade 

de se preservar a cultura histórica da empresa. 

 

Aplicando esses conceitos na empresa alvo do estudo temos que a 

Transportes Glória LTDA se encontra em uma fase madura, ou seja, tem 

resistência a inovação e pouco espaço para desenvolvimento de novas ideias, 

isso pode ser um limitante para a sua performance. 

Barney (1986) ainda complementa que as culturas organizacionais podem 

ser parecida entre as organizações, podendo chegar no nível de seres quase 

idênticas, além disso, reforça o dito por Martin (2000) e afirma que as 

organizações podem ter diversas culturas, sem que isso impacte em sua 

performance, para classificar cada uma dessas culturas deve se levar em 

consideração não só o conteúdo bruto de cada relacionamento, mas também 

qual a extensão e penetração desse relacionamento dentro da organização, isso 

pode ser um facilitador na hora de se buscar por um benchmarking para o 

projeto. 

 Quando uma organização atinge um grau de maturidade, como o caso 

da Transportes Glória, o departamento de recursos humanos, atual área de 

Gente e Gestão, passa a ter o papel de guardião da cultura organizacional, 

passando a ser o canal que materializa essa cultura. Em todos os pontos de 
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contato com o colaborador a área de Gente e Gestão deve estar preocupada na 

disseminação da cultura, ou seja, o setor deve ter profissionais preparados para 

reforçar a filosofia da empresa, além de serem capazes de identificar 

oportunidades de melhoria e saber recompensar funcionários que se destaque 

em suas habilidades. 

A cultura organizacional tem como principal base o processo de seleção 

de seus membros, os critérios de avaliação e a capacidade de desenvolver as 

pessoas. Quando esses processos estão consolidados o indivíduo integrado a 

empresa pode se sentir mais incluído. Por esse motivo, Martin (2000) divide a 

cultura organizacional em três categorias: 

 Integradora – aquela que é capaz de agir como um “cimento social 

e aproximar os indivíduos, nesse tipo de cultura todas as pessoas 

tem convicções similares e homogêneos; 

 Diferenciadora – possui a diferença como sua essência, nela os 

membros da organização nem sempre possuem a mesma visão 

sobre os temas, e é esse choque que acaba gerando novas ideias, 

além de gerar subculturas dentro da empresa. 

 Fragmentadora – entende que o indivíduo é o centro da análise e 

assim sendo a cultura organizacional é vista quando há interação 

entre os indivíduos. Essa interação pode causar alterações na 

opinião do indivíduo sem que isso descaracterize a cultura da 

empresa. 

A cultura organizacional é orientada para a estabilidade dentro da 

organização e deve acentuar os valores implícitos em cada indivíduo, os 

transformando em valores e crenças compartilhadas. É papel da cultura também, 

ser flexível e orientada aos resultados, fazendo com que surja nos colaboradores 

o sentimento de pertencimento e a mentalidade de dono do negócio. Além disso, 

também é papel da cultura organizacional estar preparada para enfrentar as 

pressões externas, mantendo um comportamento estável mesmo diante de 

crises (NEVES, 2000). 

Comparando estudos anteriores ao que citam os autores Martin (2000) e 

Neves (2000), entende-se que a Transportes Glória passe a ter uma 

oportunidade em ajustar seu processo de seleção para que seja mais aderente 

a uma cultura integradora.  
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Sendo assim, entende-se que todos os conceitos descritos acima ajudam 

na compreensão de como pode se influenciar o desempenho de uma 

organização através ações humanas, além disso, de maneira geral a teoria 

estudada ensinou que é importante que essa cultura seja difundida e aceita pelos 

colaboradores, assim como, ressalta que é intrínseco de uma organização que 

cresce ao longo do tempo que existam diversas culturas sem que nenhuma seja 

considerada mais importante que a outra. Esses dados serão fundamentais para 

que no desenvolvimento da proposta solução tenhamos atividades mais 

aderentes ao que a empresa realmente almeja.   

 

2.2. Liderança 4.0 e Revolução Industrial 

 

Em uma sociedade em que a busca por tecnologia é cada vez mais 

frequente, é possível encontrar uma indústria que cresce de maneira vertiginosa. 

Sendo necessário que o ser humano se adapte a mudanças que acontecem 

cada vez mais rápido. Tendo em vista esse cenário competitivo, as empresas 

precisam estar cada vez mais adaptadas para absorver e desenvolver os 

profissionais que estão chegando ao mercado de trabalho, mas sem se esquecer 

da importância que os profissionais experientes possuem (SCHWAB; 

DAVIS,2019). 

 Porém, essa mudança não exige da empresa somente uma alteração de 

estrutura ou adaptação a novos modelos de negócios, ela requer também que 

os líderes estejam preparados para os novos desafios que se desenham 

principalmente como a necessidade de se sair da zona de conforto e abandonar 

antigas convicções em prol de um crescimento do grupo, deixando as 

convenções que foram estipuladas décadas atrás (PONTES, 2008). 

 Para Davis (1992), a Revolução Industrial trouxe ao mundo uma grande 

mudança na maneira com a qual ele se relaciona com a mão de obra, pode se 

dizer que na Primeira Revolução a mão de obra que começava a trabalhar no 

modelo Fordista tinha em seu líder a única tarefa de aumentar os níveis de 

produção e consequentemente o lucro da empresa.  
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 Contrapondo esse modelo, surge Peter Ducker o primeiro cientista que 

estudou o papel do líder e como ele pode ser fundamental para o sucesso da 

uma organização, elencando que os líderes são recursos básicos e também 

escassos de qualquer organização. Além disso, implementou um modelo que 

enxergava o funcionário como um ativo estratégico e não mais como um passivo 

custoso (DUCKER,1996).  

 Glenn (2002) cita que anos mais tarde, influenciado pelas ideias de Peter 

Drucker, Igor Ansoff desenvolveu uma metodologia que permite as empresas 

determinar oportunidade de crescimento, a partir desse conceito se descobriu 

que uma das chaves para um negócio de sucesso era o compartilhamento de 

competências e recursos. Isso foi a base para que começassem a surgir grandes 

organizações de sucesso que atuavam em diversos setores da economia. 

 A Segunda Revolução Industrial foi causada pela invenção da energia 

elétrica, a larga utilização do petróleo permitirá o desenvolvimento de linhas de 

montagem em massa e automatização de processos, o que desencadearam 

novos meios de produção e consequentemente uma nova relação com a força 

de trabalho (PEREIRA, 2019) 

A expansão organizacional que a ideia de compartilhar recursos do 

mesmo grupo ajudou com que a empresa evoluísse tanto no aspecto global 

como na gestão operacional, fazendo com que as empresas buscassem sempre 

fazer mais com menos. Isso somando a Revolução Tecnológica trouxe um 

movimento que se chamou reengenharia e fez com que as empresas 

conseguissem identificar quais os trabalhos eram desnecessários, o que se 

tornou uma visão imediatista que buscava somente o aumento da produtividade 

(MAGALDI; NETO, 2018). 

Esse modelo de análise superficial começou a resultar em perdas de 

resultado no longo prazo, chegando até ao ponto de a própria existência das 

empresas serem ameaçadas. Isso forçou a nova geração de líderes a alterar a 

maneira que enxergavam seus recursos (VERGARA, 1999).  

A Terceira Revolução Industrial começou na década de 1960, teve como 

sua principal característica o avanço tecnológico que passou não só o dia a dia 
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das pessoas como também os meios de produção, nesse período a mão de obra 

foi ficando cada vez mais especializada e a automatização de tarefas cada vez 

mais frequente. Setores como robótica e genética ganharam novos 

desenvolvimentos, produzir passou a levar menos tempo, além disso, houve 

redução de custos com a manufatura de produtos (SCHWAB, 2019). 

Foi no início dos anos 2000 que a grande revolução começou a se instalar, 

começaram a surgir novas empresas em que o principal produto era 

basicamente tecnologia, porém, elas tinham um alto poder de inovação, porém 

algumas delas não possuíam um plano de negócio bem definido. Isso trouxe a 

influência do empreendedorismo para a líder, uma vez que com poucos recursos 

era possível construir empresas que valiam milhões de dólares (MAGALDI; 

NETO, 2019). 

Schwab (2019, p.50) denomina esse movimento de Quarta Revolução 

Industrial e cita que sua abrangência é superior as demais, pois se está 

interações entre os domínios físicos, digitais e biológicos: 

A Quarta Revolução Industrial, no entanto, não diz respeito apenas e 
sistemas e máquinas inteligente e conectadas. Seu escopo é muito 
mais amplo. Ondas de novas descobertas ocorrem simultaneamente 
em áreas que vão desde o sequenciamento genético até a 
nanotecnologia, das energias renováveis à computação quântica. 

 

Schwab e Davis (2019) ainda complementam que essa Quarta Revolução 

Industrial é uma oportunidade de estruturar uma série de debates que regulem 

o uso dessas novas tecnologias, fazendo com o que o melhor dela seja extraído. 

Oferecendo a oportunidade de impactar positivamente a vida de milhões de 

famílias e comunidades pelo mundo.  

Para as organizações essa nova fase trouxe poder de inovação junto com 

o avanço acelerado da internet, posteriormente com o estouro da bolha das 

startups o mercado começou a receber líderes que estavam mais preparados 

para lidar com frustações, além de serem mais maduros que tinham mais 

disposição para aprender com seus erros (SCHWAB, 2019).  

Schwab e Davis (2019) citam que a Revolução Industrial atual se estende 

e transforma os sistemas digitais nos quais está inserido, além do que a 
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revolução que vivemos hoje dará origem a valores que são impossíveis de serem 

imaginados, isso mostra que as disrupções digitais trarão muitos desafios e 

oportunidades de melhoria para as novas gerações. 

A Quarta Revolução Industrial traz mudanças profundas para os modelos 

políticos, econômicos e sociais, ela exige que cada vez mais os indivíduos 

entendam que são parte de um sistema que requer formas colaborativas de 

interação para que a organização possa chegar ao sucesso. Sendo assim, essa 

revolução resulta em um alto impacto na economia e deixa cada vez mais 

complicado determinar os efeitos de cada ação (CAVALCANTE; DA SILVA, 

2011). 

Aplicando o exposto acima a empresa escolhida como alvo do estudos, 

pode se dizer que a Transporte Coletivo Glória surgiu no início da Terceira 

Revolução Industrial e passa hoje pela Quarta Revolução Industrial, isso é 

interessante uma vez que pode explicar o avanço da empresa ao longo dos anos, 

pois a tecnologia ajudou a empresa a ter acesso a veículos mais eficientes, 

aumentando assim suas margens de lucro, além disso, ao passar pela Quarta 

Revolução Industrial a empresa enfrenta concorrentes que não existiam na sua 

criação, como por exemplo aplicativos de transporte, isso desafia a liderança a 

encontrar novas formas de inovar. 

No futuro poderão haver mais oportunidades para a empresa alvo do 

estudo uma vez que máquinas se tornarão aliados para melhorar a eficiência e 

produtividade, o que por sua vez pode reduzir a quantidade de colaboradores 

necessários para a produção. Sendo assim, tarefas que exijam habilidades 

abstratas como intuição, criatividade e inovação estarão cada vez mais em alta, 

o que traz para o líder um desafio maior, uma vez que a tomada de decisão e 

gestão de equipes ficará mais complexo com o passar do tempo (DAVID, 2015).  

A complexidade desse desafio faz com que o departamento de recursos 

humanos tenha que ser cada vez mais eficiente, uma vez que o trabalho é cada 

vez mais subjetivo, ou seja, temas como motivação e liderança passam a ser 

cada vez mais relevantes para que a empresa alcance os seus resultados 

(TUPINAMBÁ, 2012).  
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Para o futuro os desafios dessa nova Revolução Industrial se dão através 

da necessidade de observação constante de novas tendências e conexões om 

tecnologias emergentes, sendo assim, não é mais possível pensar na internet 

apena como uma simples aplicação de redes elétricas. Ela passa a ser um 

ecossistema quase que com vida própria que deixa de depender de dados 

estruturados e passa a desenvolver suas próprias metodologias de aplicação 

(WHITE:HODGSON; CRAINER, 1998).  

Atualmente o que se espera das organizações são respostas imediatas e 

consistentes, a velocidade ganhou importância, porém, ela deve ser 

acompanhada por consistência. As organizações devem combater a tendência 

de se fecharem as transformações radicais e entender que o ser humano é 

suscetível a demora no reconhecimento das grandes rupturas tecnológicas 

(SCHWAB, 2019). 

Neto (2018) cita que o conhecimento é um ativo do ser humano, sendo 

assim, a disseminação dele necessita de uma coletividade e quando as 

organizações conseguem proporcionar um ambiente propício, elas extraem o 

melhor de seus colaboradores fazendo com que a organização atinja seus 

objetivos mais rapidamente. 

Para que a resposta da empresa as mudanças que ocorrem 

gradativamente no dia a dia sejam eficientes o líder tem um papel fundamental 

em identifica-las. Uma vez que eles têm o papel de comunicadores, modeladores 

e defensores da cultura e valores da organização (BRITO, 2017). 

White, Hodgson e Crainer (1988) entendem que há um comportamento 

comum em empresas que não mantém o bom desempenho ao longo do tempo: 

dar muito foco as lições aprendidas no passado e não se preocupar em aprender 

coisas novas que possam ser utilizadas para vencer desafios no futuro. Sendo 

assim, passa a ser papel da própria organização promover o aprendizado de 

forma que ele se enraíze na cultura. Entende-se que o desafio visto por White, 

Hodgson e Crainer (1988) pode ser um problema para a Transportes Glória, uma 

vez que se trata de uma empresa com uma longa trajetória. 
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  Por ter em sua definição ser a arte de motivar os outros a participarem de 

aspirações compartilhadas a liderança é papel fundamental para que haja 

engajamento das pessoas aos objetivos em comum da empresa. Além disso, o 

líder deve ser flexível e ter grande resistência a frustações centralizando-se nas 

necessidades da companhia e não nas do indivíduo (STONER; FREEMAN, 

1999). 

Atualmente o maior desafio das lideranças é lidar com uma realidade 

econômica que é moldada por sistemas globais, para isso líderes que vivem de 

maneira egocêntrica não terão espaço, sendo assim, é necessária uma mudança 

de comportamento, pois a verdadeira liderança 4.0 foca no bem estar de todos 

os envolvidos (SCHARMER; KAUFER, 2014). 

Soto (2002), cita dois tipos de líderes: o carismático, que por afinidade 

com seus liderados desperta uma sensação de motivação e satisfação; o 

visionário, que consiste no líder com habilidade de descrever o futuro de maneira 

realista, de maneira que o liderado sinta motivação para crescer com o líder. 

Segundo Smith e Timby (2005) cada tipo de organização necessita de um 

tipo diferente de estilo de lideranças: 

 Autocrática – Nesse modelo não há espaço para opiniões 

pessoais, a produtividade tende a ser elevada, além disso, a 

tomada de decisões é mais rápida, porém, a motivação dos 

funcionários é baixa. Sendo o modelo ideal para organizações 

lineares em que a tomada de decisão deve ser feita somente por 

uma pessoa; 

 Democrática – Nesse modelo o líder assume uma atitude de apoio 

aos funcionários, se interessando pela opinião da equipe e os 

interesses são harmonizados, porém, as decisões podem levar 

mais tempo, o que pode burocratizar o processo. Sendo o modelo 

ideal para as organizações que precisam desenvolver a inovação. 

Crainer e Dearlove (1999) definem a liderança moderna como 

multifacetada, ou seja, atualmente não basta o líder comandar uma equipe, ele 
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deve inspirar os colaboradores através do exemplo, isso por que o autor entende 

que está na natureza humana replicar ações de pessoas que se admirem   

Para Glenn (2002), para o futuro o fator liderança será considerado uma 

vantagem competitiva essencial, isso pela importância e responsabilidade que o 

líder tem de desenvolver uma visão que espelhe a realidade, criando uma 

estratégia para que a empresa alcance seus objetivos sem se esquecer do papel 

fundamental que os colaboradores exercem no caminho. 

Em um líder há muito mais do que apenas gerenciar uma equipe se trata 

de um papel que exige inteligência emocional, autocontrole e automotivação. 

Isso por que um dos papéis do líder atual é encarar os funcionários como 

pessoas que devem ser desenvolvidas, com potencial de complementar as suas 

habilidades (SCHWAB, 2019). 

A liderança do futuro é desenvolvida a partir da prática de autocorreção, 

um líder não necessariamente é o mais inteligente ou aquele que tem o melhor 

desempenho dentro da organização, mas sim a pessoa que busca o 

desenvolvimento constante do senso crítico e abre caminhos para entender o 

novo, esse desenvolvimento não ocorre do dia para a noite, mas através de uma 

escalada de complexidade das funções exercidas pelo funcionário 

(WHITE:HODGSON; CRAINER, 1998).  

 Porém, esse líder do futuro deverá estar preparado para enfrentar 

desafios como a velocidade de alteração do mundo, ou seja, cada dia mais os 

processos, recursos e tecnologia são dinâmicos. Sendo assim, para acompanhar 

essa nova fase o líder deve estar mais preparado e entender quais são as 

perguntas chaves que devem ser respondidas para que o objetivo seja atingido. 

O fato relevante nesse caso é tornar o líder centrado e focado em um mundo 

que a informação chega a todo momento.  

 Ter o discernimento de qual atitude realmente irá mover a organização 

para o objetivo dela é uma das grandes qualidades que um líder pode ter, isso 

sem deixar de lado a conexão com as pessoas, pois é através de seus 

funcionários que o líder consegue atingir os objetivos mais rápidos. 
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 Com tudo que foi exposto anteriormente pode se assimilar que a 

revolução que vive o mundo hoje impacta diretamente a empresa alvo do estudo, 

seja em seus meios de produção, mas principalmente nos desafios que a gestão 

tem para que a empresa seja competitiva no mercado. Entender o cenário global 

e ao mesmo tempo não perder o foco do time é um desafio que os líderes da 

Transportes Glória devem vencer para levar a empresa para outro nível de 

gestão.  

 

2.3.  Equipes de Alta Performance  

 

Com o advento da globalização e dinâmica dos negócios cada vez mais 

leonino, as empresas si viram em um universo, no qual a função das equipes 

passou a ser um dos alicerces cabais para a obtenção de resultados de alto 

desempenho (TRACY, 1994) 

Partindo desse âmbito, para Santos (1998), o investimento em 

desenvolvimento por equipes de alta performance parti da premissa do olhar de 

um profissional capacitado, um líder que tenha a capacidade de elevar a 

competência de seus comandados, obtendo o máximo de rendimento dentro de 

suas atividades.  

O esforço em de uma equipe de trabalho gera através de sinergias 

positivas um nível de desempenho superior maior do que as contribuições 

individuais de cada um. Para que isso ocorra é necessário que o time se sinta 

valorizado e que tenha oportunidade de expor suas opiniões agregando valor a 

companhia (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010).   

O resultado dessa equação, líder mais equipe atua por fim como uma teia, 

onde cada resultado é tecido pelo trabalho da equipe e facilitado pelo 

direcionamento de seu líder, que nesse âmbito pode atuar tanto no meio interno 

dos processos, ao entender que cada indivíduo de modo único, agrega ao 

processo organizacional. 

Equipe é um pequeno número de pessoas com habilidades 
complementares que são comprometidas com uma meta comum pela 
qual se consideram mutuamente responsáveis. O trabalho em equipe 
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possibilita o alcance de melhores resultados, pois a união de todos os 
integrantes em prol de uma meta é essencial, ideias podem ser 
compartilhadas e desenvolvidas, há uma colaboração e cooperação de 
todos (LUECKE, 2010, p. 17) 

 

Bacon (2013), acrescenta o conceito de equipe como conhecemos nos 

remete aos tempos primórdios, onde o homem se agrupava, afim de estabelecer 

atividades de subsistência, que iam desde caça, pesca e coleta. Katzenbach e 

Smith (1994) agregam essa retórica ao esclarecer que o âmbito da coletividade 

sempre é norteado através de um fator comum, por anseios comuns, no qual 

abarcam indivíduos com qualidades distintas, porém mutuamente imbuídos por 

metas de performance para o alcance do objetivo final coletivo.  

Quando analisamos o que compõe esses resultados e metas, vemos a 

real importância do trabalho em equipe para as organizações, pois é por meio 

da aplicação dessa metodologia que os resultados esperados são logrados de 

modo rápido e com a eficácia esperada (MELLO; ANDRADE, 1999). 

 Nada significativo foi alcançado por um indivíduo agindo sozinho, em 
outras palavras grandes feitos na história foram alcançados graças ao 
trabalho em equipe. As organizações são formadas por pessoas que 
mobilizam toda a cadeia produtiva transformando os fatores de 
produção em lucratividade, porém se não fosse pelo esforço e pela 
união de cada indivíduo nada seria feito (MAXWELL, 2007, p. 18). 

 

Entendendo o conceito os diversos conceitos de equipe demostrados 

pelos autores, é possível refletir que um líder não se constrói sozinho, ele precisa 

de um suporte para que seu desempenho seja acima da média. Além disso, 

destaca-se que nenhum indivíduo alcança o sucesso sozinho todas as vitórias 

têm por trás uma equipe de apoio. 

Donnellon (2006) discorre sobre o tema ao argumentar que a eficiência 

da equipe está diretamente relacionada ao valor das diversas competências de 

seus membros ao tomarem decisões assertivas de modo ágil e criativo e que 

passam a ser mais valorosas do que um indivíduo talentoso atuando de modo 

individual.  
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O autor acrescenta que essa eficiência em agregar os valores dentro de 

uma equipe, aumenta seu desempenho consideravelmente. O trabalho em 

equipe faz com que as pessoas atuem de modo mais confortável por entender 

que há uma divisão de responsabilidades dentro da essência do poder decisório, 

porém isso não gera falta de compromisso com o objetivo a ser alcançado. 

Nessa perspectiva cada indivíduo trabalha em sua área de expertise, de modo a 

obterem uma ressonância dentro do processo decisório em equipe para atingir 

uma performance satisfatória, proporcionado uma atmosfera mais produtiva. 

Dannellon (2006) finaliza seu pensamento ao discursar que as vantagens 

de se trabalhar em equipe são: 

 Melhor desempenho, a partir de uma base mais ampla de 

conhecimentos e experiência;  

 Maior criatividade, uma perspectiva mais aberta e maior eficiência 

na abordagem aos problemas;  

 A disposição para reagir às mudanças e assumir riscos;  

 A responsabilidade partilhada, em relação às tarefas, e o 

compromisso comum, em relação aos objetivos;  

 A delegação mais eficiente das diversas tarefas;  

 Um ambiente mais estimulante e motivador para todos os membros 

da equipe.  

Para que, um alto desempenho ou objetivo mais complexo seja alcançado 

o que diferencia o trabalho em equipe é o modus operandi com que seus 

indivíduos relacionam a um ambiente de stress ou que demande decisões em 

caráter imediato. Para tanto Maxwell (2007) define que o sacrifício, 

compromisso, desenvolvimento pessoal e abnegação são pontos que fazem 

com as equipes cheguem a um desempenho de excelência. 

O autor conclui o pensamento ao discursar que do ponto de vista do 

sacrifício é onde encontramos a entrega e a abnegação dos integrantes de uma 

equipe. Todavia é válido ressaltar que o trabalho de equipe só chega a eficiência 

desejada após intensivo aprimoramento das relações interpessoais de seus 

membros, que ao atingir um nível de interação ressonante agrega o fator da 

confiança, elevando a um novo patamar as qualidades de seus membros em 
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direção a um bem comum. O único fator que impede esse desenvolvimento em 

uma equipe é o agrupamento de indivíduos, que gera por vezes a competição e 

a desestabilização emocional de seus membros em momentos de decisão 

afetando o rendimento como um todo. 

O conceito exposto por Donnellon (2006), é relevante para o estudo pois 

mostra que não basta só focar na preparação do líder, as equipes também 

devem estar alinhadas enquanto as responsabilidades são divididas. Além disso, 

é importante levar em consideração para a construção da proposta de solução 

que o aprimoramento das relações pessoais é chave de sucesso para que uma 

equipe tenha alta performance. 

Segundo Wellins, Byham e Wilson (1994), o que define uma equipe de 

alto desempenho é o fato de haver confiança e comprometimento dentre seus 

membros. Uma equipe onde o senso de propósito é latente assim como a 

consecução de cada processo para o alcance de um objetivo único, que garanta 

a excelência do trabalho da equipe. 

Segundo Dyer et al. (2011, p. 23) as equipes de alto desempenho: 

 

São aquelas compostas de membros cujas habilidades, atitudes e 
competências lhes permitem atingir as metas da equipe. Em equipes de alto 
desempenho, os membros definem as metas, tomam decisões, comunicam-
se, administram os conflitos e solucionam problemas em uma atmosfera de 
incentivo e confiança para atingir seus próprios objetivos. Além disso, os 
membros desta equipe estão cientes de suas próprias forças e fraquezas e 
tem a capacidade de mudar quando necessário para melhorar o desempenho 
do grupo (DYER, 2011, p. 23). 

 

 

Para Tonet (2009), o diferencial que rege as equipes de alta performance 

é a capacidade de seus próprios integrantes doutrinar suas decisões sempre em 

prol ao bem coletivo, nesses cenários os indivíduos se tornam parte de uma 

cadeia única. Nesse contexto as, tais equipes são aquelas que ultrapassam as 

fronteiras usuais e apresentem novos caminhos para lograr o objetivo destinado. 

Para que essa dinâmica seja continua os integrantes sempre tem de estar 

motivados para atingirem a excelência.  
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O autor conclui ao dizer que tais motivações são constantes, porém pode 

ser afetado por variáveis externas, mas que para uma equipe de alta 

performance esse fator raramente se faz presente. 

De acordo com Santiago (2008), para que as equipes evoluam o contexto 

de sua função, se faz necessário trabalhar em cima dos pilares descritos a 

seguir: 

 Conhecimento – domínio de procedimentos, conceitos, fatos e 

informações que sejam relevantes, quanto maior o conhecimento 

mais flexível o ser humano se torna para enfrentar os desafios do 

dia a dia; 

 Habilidade – é saber utilizar o conhecimento adquirido de forma 

adequada, colocando na prática o que foi aprendido. Saindo do 

campo teórico e aplicando os conceitos aprendidos; 

 Atitude – é ter a vontade de participar de situações que nos tirem 

da zona de conforto e a resiliência de aprender como se pode 

extrair aprendizados de cada situação. 

 

Santiago (2018) acrescenta que as metas são definidas internamente 

pelos indivíduos, fator que gera um senso de comprometimento com a meta a 

ser alcançada. Nesse contexto se torna evidente a presença da concepção do 

empoderamento, que tange a liberdade dada ao indivíduo da equipe em se 

expressar em um ambiente seguro, podendo expandir seu campo de decisão, 

quanto a temas mais sensíveis. 

Como retorno dessa concepção de trabalho as equipes se tornam mais 

receptivas e unidas, alcançando níveis de performance muito a quem das 

equipes que atuam em modelos tradicionais. Esse novo pensar quanto ao 

trabalho em equipe se vale do talento de seus membros, mas também do papel 

de um líder, pois ao falamos da junção entre alta performance em resultados e 

liderança, fica evidenciado, que para que se atinja tal patamar de excelência é 

necessário a constante motivação dos de seus membros, por meio de um grande 

processo por meio do papel de uma liderança comprometida com esse objetivo. 

(SANTIAGO, 2008). 
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Katzenbach e Smith (1994), acrescenta por meio de uma curva de 

performance, cinco estágios do processo onde as equipes tende a passar para 

chegar a um nível de alto performance, como sendo: 

 Grupo de trabalho: É a fase onde grupo é identificado pela falta de 

propósito, assim não tem como ser associado a uma equipe nessa 

etapa, pois há carência de uma falta de interação e informações 

como melhoramento de práticas e tomada de decisões. 

 Pseudo equipe: Nesse cenário a equipe não foca em processos de 

comunicação entre seus integrantes, foca na performance 

individual de seus membros. 

 Equipe potencial: É o estágio onde há uma busca por um proposito 

comum e se estabelecem metas de modo coletivo. 

 Equipe real: É a fase onde todos estão engajados e alinhados para 

o alcance do objetivo, nesse processo cada membro dividi sua 

responsabilidade e logram o objetivo de modo mais eficaz.  

Por fim o que foi dito pelos autores é aplicado no projeto pois somente se 

consegue alcançar esse nível de eficácia dentre os objetivos traçados, por meio 

do papel do líder, que mensura os riscos e faz o melhor direcionamento de seus 

membros. 

Sob essa perspectiva, Robbins e Decenzo (2004), agrega a essa linha de 

pensamento ao afirmar que em uma equipe somente há sinergia por meio de 

esforços coordenados.  

Segundo Parker (1994), no coração de uma equipe de alto desempenho 

os objetivos são claros, quanto pontos que envolvem visão, missão e metas. 

Como resultado desses fatores o clima passa a ser informal e confortável. Os 

membros da equipe tendem a ter mais atenção uns com os outros e ocorre 

ocorrências frequentes de eficácia no ato da tomada de decisão em função 

dessa dinâmica, em razão dessa comunicação mais aberta. Desse modo cada 

integrante detém uma visão clara do seu papel dentro do processo em busca de 

um objetivo comum, o que agrega novas possibilidades de chegar a resultados 

de alta performance. 

Partindo das declarações de Bacon (2013), Carvalhal e Ferreira (2001) 

entende-se que há um desafio na empresa alvo de estudo do projeto pois, para 

que as equipes cheguem a um patamar de melhores resultados, será necessário 
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direcionar seus esforços em um objetivo coletivo, que não os afaste da realidade, 

por meio do incremento da comunicação aberta, que faz com que o líder 

importante para essa tarefa 

Esses níveis de interação são extremamente importantes para a estrutura 

de uma equipe de alto desempenho. Quando direcionamos uma observação 

mais precisa, quanto aos processos internos de tais equipes, encontramos uma 

infraestrutura organizada, no qual há treinamento e avaliação continua de sua 

equipe, afim de verificar o desempenho de cada membro, é em outras palavras 

trabalhar da visão micro para a macro, que garante um desempenho satisfatório 

mais assertivo (ROBBINS; DECENZO, 2004) 

Por outro lado, de acordo com Moran, Harris e Stripp (1996), para equipes 

de baixa eficácia essa diversidade pode acabar por se tornar o grande problema, 

sejam por questões sociais, sejam por questões culturais. Por não haver 

consenso e tão pouco comunicação aberta, alguns integrantes podem acreditar 

inapropriado a conduta de um membro da equipe e acabar por gerar um mal-

estar coletivo, levando a uma queda nos seus resultados. 

Tais diversidades levantadas anteriormente, agregam ao estudo que é de 

responsabilidade do líder fazer essa análise sobre baixa performance e trace 

diretivas em tempo hábil para que os demais processos não sejam mais 

comprometidos por essa razão. Para tanto, se faz necessário que o líder 

simplifique fluxos, minimize riscos e desperdícios, assim como convoque os 

membros para participar dessa mudança, criando um senso de pertinência. 

Aplicando os conceitos apresentados anteriormente se pode dizer que 

para começar uma mudança organizacional duradoura e de longo prazo é 

necessário cuidado com todos os envolvidos principalmente os funcionários. 

Entende-se que quando a empresa possui uma força de trabalho motivada e 

comprometida com os objetivos da empresa fica mais fácil a liderança exercer 

seu papel de direcionador. 

 

2.4 Geração Baby Bommer e Geração X 

 

Iniciando pela geração Baby Bommer, que corresponde aos nascidos 

entre os anos de 1940 a 1960, o fim e o após a Segunda Guerra Mundial, assim 
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como o período em que ocorreram os principais acontecimentos durante a 

Ditadura Militar no Brasil (1964-1985). Chama-se Baby Bommers, pois 

representa uma explosão na taxa de natalidade ocorrida no período pós-guerra 

nos Estados Unidos. As características principais dessa geração refletem na 

esperança de que existiria um milagre econômico por chegar logo após o fim da 

Segunda Grande Guerra. Os baby bommers foram educados com muita 

disciplina e rigidez e na visão profissional demonstram lealdade e compromisso 

com a empresa, valorizando deste modo sua ascensão profissional, 

considerando o trabalho como sua principal prioridade. Possuem dificuldade em 

lidar com o desenvolvimento tecnológico, visto o período em que nasceram. 

Além disso, não se preocupam tanto com qualidade de vida, vez que desde 

sempre estiveram fadados ao trabalho em uma época onde havia dificuldades 

quanto ao reconhecimento de seus direitos trabalhistas.  

Da mesma forma, a geração impactou no sistema educacional, visto que 

na época dos Baby Bommers, o ensino em sala de aula era de outra forma, com 

muito mais rigidez, sendo que até mesmo os pais sempre em qualquer situação, 

ficavam ao lado dos professores e os reverenciavam para seus filhos. 

Atualmente esta geração, representa aqueles que estão entrando na terceira 

idade.  

 Seguindo para a Geração X, corresponde aos nascidos no período entre 

1960 e 1980, geração esta que presenciou grandes acontecimentos históricos e 

revolucionários. Esta geração surgiu logo após os babies boomers, foi dado este 

nome, pois sempre foi uma geração com grupo de pessoas jovens sem 

identidade aparente, que enfrentariam um mal incerto, sem definição, hostil. Esta 

geração viu o nascimento do computador pessoal, a internet, o celular, 

impressora, entre outros. Em relação ao aspecto profissional, a geração X 

valoriza o trabalho e a estabilidade financeira, sendo que seus profissionais são 

experientes e dedicados, temendo ser demitidos e substituídos por profissionais 

vindos da geração Y.  

Têm como principal característica o comprometimento com os objetivos 

da empresa, vestindo a camisa da empresa sempre, têm facilidade em equilibrar 

a vida pessoal e profissional, possuem uma busca maior em relação aos seus 
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direitos, visto que seus pais que representam a geração anterior, não tiveram a 

oportunidade de lutar por eles. Possuem uma preparação e preocupação maior 

em relação a geração seguinte.  

 

2.4.1 Geração Y  

 

São os nascidos no fim dos anos 70 e início dos anos 90, é a geração da 

liberdade e da inovação. Essa geração gosta de soluções rápidas e tecnologias. 

São os filhos da geração X, sendo crianças criadas em uma época de transição 

política e os pais evitaram não ser tão ausentes como a geração anterior 

enchendo os filhos de atenção para aumentar sua autoestima. Resultado disso 

foram pessoas mais individualistas e competitivas e que gostam de chegar ao 

topo de maneira rápida. 

Essa geração foi marcada pelo avanço da tecnologia e prosperidade 

econômica, suas crianças cresceram tendo itens tecnológicos que seus pais não 

tinham, tais como computadores e televisão a cabo. 

 No que diz respeito ao mercado de trabalho essa geração não se submete 

a empregos simples, utilizam tecnologia de ponta no seu dia a dia, sendo 

consumidores exigentes. Na maioria das vezes são jovens com capacidade 

multitarefa, gostam e conseguem trabalhar ouvindo música, enviar mensagem 

para os amigos, ler sobre assuntos diversos e visitar as redes sociais, ao mesmo 

tempo”. É uma geração prática, que obtém conhecimento muito fácil através da 

internet, portanto não há necessidade de se aprofundar em muitos assuntos, 

somente aqueles que interessam, afinal quando precisar de alguma informação 

basta recorrer a um site de busca ou similar. São pessoas que se comunicam de 

forma eficiente. 

 

2.4.2 Geração Z, ou geração digital 
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São os nascidos entre 1992 a 2010 e está ligada intimamente à expansão 

exponencial da internet e dos aparelhos tecnológicos, pois cresceram em meio 

ao desenvolvimento desenfreado da informação e da tecnologia. São os filhos 

da geração Y, que não sabem o que é o mundo sem computadores e estão 

familiarizados desde pequenos com a tecnologia e suas facilidades (internet, 

smartphones, tablets).  São crianças e jovens agitados, que gostam de fazer 

muitas coisas ao mesmo tempo, estão sempre utilizando fones de ouvido, 

gostam de aparelhos tecnológicos como smartphones, iPods, vídeo games de 

última geração e televisões de alta definição. Estão um passo à frente dos mais 

velhos, pois o que não lhes falta é informação. 

Essa geração não se apega muito as coisas, justamente pela velocidade 

da informação e da evolução da tecnologia, ganham um brinquedo e já querem 

um outro pouco tempo depois. São pessoas mais egocêntricas que as gerações 

anteriores, tendem a permanecer em seus mundos. Não é comum às pessoas 

desta geração dar importância para as visitas físicas, encontros e conversas 

pessoais. São jovens que querem resolver tudo rápido, e pra eles basta uma 

mensagem em uma rede social ou através do celular para se comunicarem com 

os entes queridos, colegas e amigos. 

São os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho e trazendo 

inovações a maioria das empresas. São profissionais multitarefas, que estão em 

constante mudança, buscam novos e melhores desafios a cada dia, mas que 

predem o foco com facilidade. 

A Geração Z é um tanto quanto desconfiada quando o assunto é carreira 

de sucesso e seus estudos, a maioria já não acredita mais em fazer uma só coisa 

para o resto da vida ou passar sua vida profissional inteira em uma só empresa. 

Algumas características de pessoas da geração Z: 

 Desapegado das fronteiras geográficas; 

 Demasiados ansiosos; 

 Falta de intimidade e relação social; 

 Forte responsabilidade social; 

 Necessidade extrema de interação e exposição de opinião. 
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Segundo Wesinstein e Media (2018), é fundamental para o gestor 

entender que os diferentes estilos de trabalho: A geração X não gosta de ser 

gerenciada nos mínimos detalhes, enquanto a geração Y preza por instruções 

específicas para realizar tarefas. Vale lembrar que, ainda que os mais antigos 

não apreciem ser monitorados, gostam de saber do processo, entender como 

tudo é realizado e fazer parte. A geração Y visa mais a estrutura e o resultado 

final do processo, mas quer tomar suas próprias decisões e fazer conforme 

entendem ser melhor para o processo. No caminho gostam de receber feedback.  

Também é importante que o líder leve em consideração que os valores de 

cada geração são diferentes, ou seja, a geração X, valoriza o espírito de equipe, 

cooperação e comprometimento, enquanto a geração Y prefere tomar uma 

decisão unilateral e agir, de forma isolada. Já a geração Z valoriza equipes 

abertas e honestas, que colaborem juntas, gostando de ter muitas opções para 

escolher entre elas. 

 Quando funcionários de duas ou mais gerações estão envolvidos em um 

conflito no ambiente de trabalho, eles podem estabelecer um bom diálogo 

compartilhando suas opiniões, compartilhar as percepções também é importante 

Os mais velhos podem sentir a falta de formalidade e o jeito, talvez, ofensivo dos 

Z, enquanto os jovens podem se sentir desrespeitados se os X não valorizam 

suas percepções e insights. É válido ter grupos distintos criando quadros com 

pontos de vista que mais valorizam. Funciona como um lembrete visual a todos 

e mostra, de maneira clara, a diferença entre as gerações, além de ser uma 

atividade divertida que não julga se são errados ou certos os valores de cada 

pessoa, apenas respeitando-os. 

É necessário que se valorize o melhor de cada geração, uma organização 

não pode acreditar que as decisões e soluções possam vir apenas dos mais 

experientes. Os Y são a geração mais criativa que temos visto nos últimos 

tempos, suas habilidades devem ser aproveitadas. 

Além disso, é essencial que se busque pontos em comum, uma vez que 

a geração Y tende a valorizar segurança e estabilidade mesmo que precisem 

mudar constantemente de emprego, já os X são mais resistentes a mudanças, 

mas ambos atribuem importância a treinamento e desenvolvimento. Tanto Y 
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como Z depositam um grande valor na flexibilidade do ambiente de trabalho, 

além de prezarem o balanço entre vida pessoal e profissional. Os X e os Y se 

sentem mais confortáveis com a diversidade e estilos de vida alternativos. 

Descubra os pontos em comum e também as diferenças entre as gerações. 

Ajude-os a perceber, em equipe, como eles podem utilizar suas forças em 

conjunto. Traga até eles a consciência sobre o ciclo de gerações para que 

descubram onde se encaixam. 

Por fim é necessário ter em mente que cada geração possui lições 

valiosas para ensinar umas às outras. Os X têm a sabedoria, o conhecimento e 

os truques de que os jovens precisam. A geração Y é conhecida por sua lealdade 

e habilidade de mediação. Já a geração Z está mais antenada ao ambiente de 

trabalho do futuro, ao marketing e às tendências de mercado. 

Diante do objetivo do projeto aplicativo buscou-se alguns conceitos que 

irão ajudar a esclarecer algumas dúvidas e investigar como o modelo de gestão 

conservador impacta no desenvolvimento de equipes de alta performance. Os 

conceitos estudados foram, Cultura Organizacional, Industria 4.0, Equipes de 

Alta Performance e Gerações Baby Bommer, X, Y e Z. Foi pesquisado sobre 

Cultura Organizacional, pois é através da cultura que são compartilhados os 

valores da organização, que produz normas que influenciam o comportamento 

dos indivíduos do grupo. De acordo com os autores a cultura é um conjunto de 

crenças e valores, ou seja, é a forma de como ela faz as coisas acontecerem, 

então podemos dizer se uma empresa possui uma Liderança conservadora a 

sua Cultura será conservadora e dará o tom unindo o ecossistema, impactando 

no desenvolvimento de equipes de alta performance. 

Pode se afirmar que as organizações possuem uma cultura própria, ou 

seja, uma maneira habitual ou tradicional de pensar e fazer as coisas, que é 

compartilhada por todos os indivíduos da companhia e aprendida pelos novos 

membros, para que assim eles sejam aceitos no serviço da organização.  

Com o exposto, observa-se que é unânime o entendimento dos autores 

que para uma empresa alcançar o sucesso é preciso uma cultura sólida, além 

disso a diversidade deve estar presente. Esse entendimento agrega valor ao 

estudo pois na proposta desenhada deve entender que a Transportes Glória 

LTDA é na verdade um organismo vivo que deve ter foco nas pessoas e nos 



35 
 

resultados. Além disso, para se classificar à cultura da empresa alvo desse 

estudo é necessário se levar em conta todo o seu histórico. 

Também se buscou conceitos sobre a Industria 4.0, uma vez que em uma 

sociedade a busca por tecnologia é cada vez mais frequente, sendo assim, é 

possível encontrar uma indústria que cresce de maneira vertiginosa. Sendo 

necessário que o ser humano se adapte a mudanças que acontecem cada vez 

mais rápido. Tendo em vista esse cenário competitivo, as empresas precisam 

estar cada vez mais adaptadas para absorver e desenvolver os profissionais que 

estão chegando ao mercado de trabalho, mas sem se esquecer da importância 

que os profissionais experientes possuem (SCHWAB; DAVIS,2019). 

 Porém, essa mudança não exige da empresa somente uma alteração de 

estrutura ou adaptação a novos modelos de negócios, ela requer também que 

os líderes estejam preparados para os novos desafios que se desenham 

principalmente como a necessidade de se sair da zona de conforto e abandonar 

antigas convicções em prol de um crescimento do grupo, deixando as 

convenções que foram estipuladas décadas atrás (PONTES, 2008). 

 Aplicando o exposto acima a empresa escolhida como alvo do estudos, 

pode se dizer que a Transporte Coletivo Glória surgiu no início da Terceira 

Revolução Industrial e passa hoje pela Quarta Revolução Industrial, isso é 

interessante uma vez que pode explicar o avanço da empresa ao longo dos anos, 

pois a tecnologia ajudou a empresa a ter acesso a veículos mais eficientes, 

aumentando assim suas margens de lucro, além disso, ao passar pela Quarta 

Revolução Industrial a empresa enfrenta concorrentes que não existiam na sua 

criação, como por exemplo aplicativos de transporte, isso desafia a liderança a 

encontrar novas formas de inovar. 

No futuro poderão haver mais oportunidades para a empresa alvo do 

estudo uma vez que máquinas se tornarão aliados para melhorar a eficiência e 

produtividade, o que por sua vez pode reduzir a quantidade de colaboradores 

necessários para a produção. Sendo assim, tarefas que exijam habilidades 

abstratas como intuição, criatividade e inovação estarão cada vez mais em alta, 

o que traz para o líder um desafio maior, uma vez que a tomada de decisão e 

gestão de equipes ficará mais complexo com o passar do tempo (DAVID, 2015). 
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Pensando no desafio do líder atual buscou-se conceitos sobre Equipes de 

Alta performance, que agregam ao estudo que é de responsabilidade do líder 

fazer essa análise sobre baixa performance e trace diretivas em tempo hábil para 

que os demais processos não sejam mais comprometidos por essa razão. Para 

tanto, se faz necessário que o líder simplifique fluxos, minimize riscos e 

desperdícios, assim como convoque os membros para participar dessa 

mudança, criando um senso de pertinência. 

Aplicando os conceitos apresentados anteriormente pode se dizer que 

para começar uma mudança organizacional duradoura e de longo prazo é 

necessário cuidado com todos os envolvidos principalmente os colaboradores. 

Entende-se que quando a empresa possui uma força de trabalho motivada e 

comprometida com os objetivos da empresa fica mais fácil a liderança exercer 

seu papel de direcionador. 

Outro assunto estudado que irá ajudar na investigação é sobre as 

gerações, pois as empresas precisam ter consciência das características das 

novas gerações, precisam analisar para que a empresa tenha um equilíbrio 

geracional sendo favorável ao desenvolvimento de equipes de alta performance.  

 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para esse estudo se escolheu como objeto de estudo a empresa 

Transporte Coletivo Glória LTDA, que atua no segmento de transporte público 

na cidade de Curitiba, ela se destaca em seu setor pois atua no mercado a mais 

de sessenta anos sendo uma empresa familiar (URBS, 2019). A empresa 

também foi escolhida pela facilidade na coleta de dados internos, uma vez que 

os pesquisadores têm acesso direto ao departamento de recursos humanos.  

Pensando no objetivo do presente projeto, optou-se pela pesquisa 

exploratória. Esse tipo de pesquisa possibilita uma visão inicial do assunto a ser 

abordado. Permite, ainda, buscar uma maior familiaridade com o assunto (GIL, 

1989; RODRIGUES, 2007). 
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Será priorizado nesta pesquisa a utilização do método qualitativo, de 

caráter exploratório, com a utilização de um estudo de caso. Esta técnica 

possibilita estudar um ator em profundidade, procurando descobrir o que há de 

essencial e característico em determinadas situações, fazendo com que o 

pesquisador busque padrões que possam ser replicados, abordando o tema de 

maneira holística e compreendendo o objeto de estudo do ponto de vista do 

observador (FONSECA, 2002). 

Levando em consideração a questão a ser compreendida com este 

projeto, foi utilizada uma amostra não probabilística, uma vez que o pesquisador 

utilizou seu julgamento para selecionar os membros da população que 

considerar como sendo boas fontes de informação. 

Para a análise dos dados será imprescindível adotar uma ferramenta que 

seja capaz de resumir dados, identificar relações e fazer comparações entre as 

variáveis e também realizar previsões. Para tanto os dados serão analisados sob 

a metodologia proposta por Bardin (1977), que cita a importância da utilização 

de um conjunto de análises da comunicação objetivando a descrição do 

conteúdo das mensagens. Um resumo do processo que será adotado para o 

processamento dos dados está presente na Figura 1. 

Figura 1: Esquema de processamento de dados qualitativos 

FONTE: Adaptado pelos autores de Bardin (1977) 

Na figura 1 é possível notar a padronização de dados para serem 

inseridas nas categorias acima descritas, gerando assim informações plausíveis 

de análise e geração de indicadores. Essa padronização deve seguir as fases 

apontadas por Bardin (1977), começando por uma pré análise dos principais 



38 
 

pontos do estudo através de uma leitura superficial (primeiro contato com o 

texto), seguida da elaboração de uma tabela de frequência de aparecimento de 

palavras, para posteriormente se desmembrar o texto em unidades, que tem 

como objetivo identificar os núcleos de comunicação e reagrupa-los em classes 

que estejam alinhadas com a questão de pesquisa. Para finalmente o conteúdo 

das entrevistas serem recolhidos em observações que auxiliam na resposta dos 

objetivos gerais e específicos da pesquisa. 

O objetivo desse trabalho é investigar como é o processo de 

desenvolvimento de equipes de alta performance em empresas familiares, para 

isso optou-se pela pesquisa exploratória que possibilita uma visão inicial do 

assunto a ser abordado.  

Realizamos, em primeiro momento, uma pesquisa teórica, no qual foram 

levantados os conceitos citados no capítulo anterior, para que os autores nos 

auxiliassem na delimitação de um cenário que retrate a realidade 

contemporânea referente aos modelos de gestão e do desenvolvimento de 

equipes para alta performance.  

No segundo momento, visando aproveitar o rico material produzido pela 

área de Gente e Gestão da empresa alvo do estudo, realizamos uma pesquisa 

no banco de dados do setor e encontramos uma Pesquisa de Clima 

Organizacional realizada em parceria com a Universidade Tuiti do Paraná. Com 

base nesse material, identificamos os principais gaps na gestão de pessoas 

para, com amparo nas principais teorias estudadas, desenhar propostas de 

saídas para os pontos onde o fluxo da gestão de pessoas não avança.  

Juntamos também, nessa análise, as boas práticas adotada pela LATAM 

linhas aéreas, onde realizamos o benchmarking. Com esses levantamentos foi 

possível identificar os principais elementos que compõem uma gestão para alta 

performance para propor um novo modelo de gestão de mudança cultural para 

a Transporte Coletivo Glória Ltda, para uma nova cultura onde os gestores 

estarão alinhados para o desenvolvimento de equipes de alta performance. 
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4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

4.1. Análise do Setor 

 

O diagnóstico do atual cenário do transporte público baseou-se no 

mapeamento e na avaliação dos principais elementos do setor, no qual permite 

identificar e analisar o comportamento das principais características do 

transporte coletivo por meio de elementos-chave para se ter um entendimento 

do cenário atual. A análise de demanda, a estimativa dos custos para o cálculo 

tarifário e a avaliação do desempenho do serviço ofertado (produtividade) foram 

identificados como os elementos fundamentais na composição do diagnóstico do 

setor. 

Pelo atual modelo de negócios, a tarifa é um dos principais indicadores de 

acesso dos usuários aos sistemas de transportes. Tarifas maiores tendem a 

dificultar o acesso das classes com menor poder aquisitivo ao transporte público, 

que é garantido como direito constitucional ao cidadão. Juntamente com a tarifa, 

a demanda e a produtividade da operação são os indicadores que formam a 

pirâmide setorial, responsável por garantir a sustentabilidade e viabilidade 

(equilíbrio) do serviço ofertado (MEYER, 2014). 

Além da avaliação de cada componente, é imprescindível a compreensão 

de que os elementos da pirâmide setorial possuem efeitos concomitantes e, a 

depender das ações adotadas, podem gerar impacto entre si. Por exemplo, a 

promoção de medidas para aumentar a produtividade da operação pode afetar 

também na redução dos custos do sistema (menores tarifas) e, 

consequentemente, atrair mais demanda ao transporte público. Nesse sentido, 

para uma análise mais completa, avaliaram-se primeiramente os três 

componentes de forma isolada e, num segundo momento, consideraram-se a 

interface e o relacionamento entre cada item selecionado (FREY, 2019). 

Historicamente, os custos do transporte público vêm crescendo 

linearmente a cada ano, o que implica tarifas cada vez maiores. Segundo 

acompanhamento realizado pela NTU com dados do IBGE, desde 1995 as tarifas 

do transporte público por ônibus cresceram 847,5%, valor bem acima da inflação 
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IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) para o mesmo período de 

análise. Isso se deve, principalmente, ao aumento dos principais insumos do 

transporte público, ao aumento de gratuidades e à alta carga tributária (36% do 

custo total) associada ao serviço. Somados, esses itens oneram e aumentam o 

custo necessário para a operação e, consequentemente, o valor das tarifas, que 

é diretamente proporcional aos custos do sistema (ZAMPROGNA, 2019). 

Somente os custos com mão de obra (motoristas, cobradores, fiscais, 

despachantes) e com combustível representam 70% do valor das tarifas. Em 

2017, as variações acumuladas apenas desses itens foram 2,3% e 5,4% 

superiores à inflação, respectivamente. A mesma análise para as últimas 

décadas (1995-2017) revela diferenças de 173,7% e 248,8%. No último ano, o 

aumento combinado da mão de obra e do óleo diesel (principal combustível) 

representou um impacto de 4,5% nas tarifas de ônibus, também acima da 

inflação do período (2,9%). Além disso, para a composição dos custos, 

consideraram-se também quaisquer custos adicionais relacionados às 

condições particulares contratuais e operacionais de cada cidade (aquisição de 

novos ônibus, implantação de ar-condicionado, adoção de veículos menos 

poluentes, disponibilização de internet para os usuários e novas tecnologias, por 

exemplo) (MEYER, 2014). 

O crescimento progressivo dos custos do transporte público, 

principalmente dos principais insumos, sempre superior à inflação, ilustra 

claramente a falta de políticas de incentivo e prioridade ao transporte coletivo. O 

custo acumulado com veículo próprio (que inclui os gastos com aquisição de 

veículos, emplacamento, licenciamento, pneu, peças e acessórios, combustível 

etc.) foi 703,7% e 242,7% menor que o custo dos ônibus e o IPCA dos últimos 

23 anos, respectivamente. Isso indica que, apesar de todos os efeitos negativos 

sobre a mobilidade urbana, o transporte individual continua sendo priorizado no 

sistema de transporte atual (FREY, 2019). 

 Além do aumento de custos pelo crescente preço dos insumos, as 

gratuidades adotadas representam outro ônus às tarifas do transporte público. 

Ao longo das últimas décadas, o número de passageiros que usufrui de algum 
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benefício tarifário (gratuidade) vem crescendo e já representa 20,9% dos 

passageiros transportados. Em alguns sistemas esse número ultrapassa a 

metade da demanda diária (FREY,2019). 

Segundo estudos da NTU (2017), as passagens podem ser reduzidas em 

até 20,9% se houver o financiamento das gratuidades por outras fontes, 

específicas para o custeio dos benefícios. Atualmente, o custo das gratuidades 

é repassado diretamente para os demais usuários que pagam a tarifa 

integralmente. Ou seja, além do custo unitário de transporte, a tarifa inclui 

também o custo das gratuidades. O financiamento adequado das gratuidades 

por fontes exclusivas de custeio, além de reduzir imediatamente o valor das 

tarifas, garante justiça social aos usuários do transporte público. 

Em descompasso com o aumento dos custos, o transporte público por 

ônibus perdeu 35,6% dos passageiros pagantes em pouco mais de 20 anos. Isso 

ajuda a explicar, por exemplo, o aumento das tarifas identificado anteriormente, 

já que agora há menos usuários rateando os custos da operação e a oferta não 

é reduzida na mesma proporção da queda do número de passageiros. Há 

sistemas que registraram perdas de 22% de passageiros apenas no último ano 

vigente (2016-2017). Considerando um horizonte mais amplo de análise, esse 

número pode alcançar picos de até 45% de redução da demanda desde 2007 

(10 anos) (ZAMPROGNA, 2019). 

A queda da demanda agravou-se especialmente nos últimos cinco anos 

(a partir de 2014), culminando em uma redução média acumulada de 25,9% dos 

usuários pagantes. Isso implicaria, por exemplo, o impacto imediato de 35% de 

aumento das tarifas para manter o equilíbrio financeiro dos serviços de 

transporte público. Em 2017, a redução média de demanda foi de 9,5% (a 

terceira maior redução de demanda desde o início da série histórica), mas é 

importante ressaltar que das nove capitais analisadas (Anuário NTU), sete 

cidades tiveram perdas acima da média (9,5%), registrando redução anual média 

de até 15,6% dos passageiros (FREY, 2019). 
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Ao longo da série histórica houve três momentos importantes a serem 

considerados: o primeiro período de queda da demanda (1996-2004); o período 

de estabilidade relativa da demanda (2005- 2013); e o retorno de perda da 

demanda (desde 2014). No primeiro período de queda, houve redução de 35,4% 

dos passageiros em nove anos. No último período, em apenas quatro anos, a 

redução já somou 25,9%. Ou seja, para o período de análise atual (2014-2017), 

a taxa média de redução da demanda é de 7,2% ao ano (2,6 % a mais que no 

período de 1996-2004) (FREY, 2019). 

O impacto negativo para a mobilidade urbana vai além da perda de 

passageiros pagantes (efeito financeiro), mas amplia-se na real parcela da 

população que reduziu o número de viagens de transporte público e migrou para 

outros modos de transporte, como os automóveis e motocicletas (acarretando 

efeitos socioambientais negativos). Segundo pesquisa realizada pela CNT/NTU 

(2017), o ônibus deixou de ser utilizado por uma parcela considerável da 

população. Entre os entrevistados, 38,2% deixaram de utilizar o ônibus como 

meio de transporte público, dos quais 16,1% deixaram de utilizar totalmente e 

outros 22,1% diminuíram seu uso. Na comparação com a pesquisa anterior 

realizada em 2006, houve um aumento de 24,2% dos brasileiros que diminuíram 

ou deixaram de utilizar totalmente o ônibus para deslocar-se nos municípios. Ou 

seja, parte das viagens que outrora eram realizadas por transporte público foi 

absorvida pelo modo de transporte individual, provocando mais 

congestionamentos, emissão de poluentes, acidentes (FREY, 2019). 

O impacto mais recente para a perda de passageiros são os aplicativos – 

especialmente em viagens curtas na região central da cidade – e a dificuldade 

em fazer com que mais usuários paguem com cartão, evitando a circulação de 

dinheiro em espécie dentro dos ônibus (MEYER, 2014). 

Os dados sobre o quanto os aplicativos têm tirado passageiros do 

transporte coletivo ainda são escassos, mas há algumas evidências. Segundo 

Felício Ramuth, prefeito de São José dos Campos (SP), em sua cidade as três 

empresas que operam o transporte coletivo faturam, somadas, R$ 15 milhões 

por mês e os dois aplicativos que atuam nos municípios, R$ 14 milhões. Em 
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Curitiba, a estimativa é de que os aplicativos respondam por menos de 10% da 

perda de passageiros (MEYER, 2019). 

Apesar da liberdade que cada empresário tem para definir os novos 

rumos, o setor parece apostar na oferta de serviços complementares como forma 

de atrair e reter passageiros e equilibrar as finanças. 

O presidente da NTU, Otávio Cunha, deixou clara a aposta. A ideia, 

segundo ele, é que haja nos principais sistemas dois serviços: um básico de 

qualidade e com tarifas baixas, e um serviço complementar, que pode ser por 

aplicativo de transportes coletivos, com preços mais elevados, mas um padrão 

de qualidade maior. Nessa equação, o segundo serviço poderia subsidiar o 

básico (FREY, 2019). 

Uma dificuldade para isso são as limitações impostas pelos contratos de 

concessão. Por isso, Otávio Cunha defende a necessidade de o poder público 

flexibilizar a legislação diante das novidades. 

O aumento dos custos e, consequentemente, das tarifas, aliado ao 

impacto dos congestionamentos, afeta a produtividade e a qualidade do 

transporte público. Conceitualmente, a produtividade é entendida como a 

capacidade de fazer mais, utilizando cada vez menos recursos e tempo. Além 

disso, a produtividade é a expressão da eficiência do serviço ofertado. No caso 

do transporte público, a produtividade/eficiência pode ser medida pelo número 

de passageiros transportados em relação ao custo do sistema (produtividade 

financeira) ou à quilometragem percorrida (produtividade operacional). A 

velocidade comercial dos ônibus é um importante indicador para medição da 

produtividade operacional do transporte público, já que os parâmetros como 

tempo de viagem, frequência, alocação de frota (entre outros) são impactados 

diretamente pela alteração da velocidade de operação (ZAMPROGNA, 2019).  

Além do efeito imediato do aumento do tempo das viagens pelos 

congestionamentos e disputa dos ônibus no espaço viário com os demais modos 

de transportes motorizados, a redução da velocidade operacional resulta 

também em acréscimo de custos para o sistema. Isso é especialmente agravado 
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(e perceptível) ao decorrer do contrato, quando há necessidade de mais 

veículos, motoristas, cobradores e insumos para disponibilizar a mesma 

frequência e intervalo de viagens estabelecidos nos primeiros anos da operação. 

Em um contrato de 10 anos, por exemplo, os custos da falta de priorização 

(redução da velocidade operacional) podem representar aproximadamente 20% 

da composição tarifária. Essa composição é estimada baseando-se na premissa 

de que, com a priorização viária, a velocidade operacional, no mínimo, manter-

se-á ao longo do contrato. Quando não se estabelece prioridade, existe uma 

redução média de 1,68% ao ano na velocidade operacional, conforme estudos 

realizados pela ANTP (2012) e BHTRANS (2016) (NTU, 2017).  

Existe uma meta, que é fazer da cidade de Curitiba o centro na Região 

Sul do Coletivo, programa de inovação em mobilidade urbana criado pela NTU. 

Através dessa iniciativa o Setransp espera unir as pesquisas acadêmicas ao 

trabalho de startups para desenvolver soluções para o transporte coletivo de 

Curitiba. Para viabilizar essa ação, os empresários esperam trocar em breve o 

sistema de bilhetagem dos ônibus. Com isso será possível ter mais dados sobre 

o comportamento dos passageiros, informações que poderão subsidiar as 

pesquisas e soluções propostas (ZAMPROGNA, 2019). 

Tendo em vista o desafio enfrentado pelo setor e a necessidade de se 

trazer melhores resultados para o setor o próximo capítulo busca mostrar o 

benchmarking, que como conceito consiste em estudar como uma outra 

empresa que pode ser do mesmo ramo ou não enfrentou um desafio, entendo 

quais foram os fatores de sucesso e como eles podem ser replicados na indústria 

em estudo. 

 

4.2. Benchmarking 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, as empresas tinham a necessidade de 

performar cada vez melhor, começou se a perceber que a melhor utilização de 

recursos trazia vantagens competitivas, porém, os donos das linhas de produção 

notavam que apesar de utilizaram aparentemente os mesmos recursos que a 
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concorrência seu desempenho era inferior as demais. Foi então que se deu início 

um processo de comparação de métodos e processos de produção entre 

empresas visando o melhor desempenho da indústria. 

O conceito de benchmarking busca listar ações práticas que são 

responsáveis pelo bom desempenho das empresas, entender como essas ações 

podem ser adaptadas e inseridas na empresa que é alvo do estudo.  

Keegan (2006), ainda complementa que o objetivo do benchmarking é 

estimular e facilitar as mudanças organizacionais melhorando o desempenho da 

organização através da aprendizagem de melhores práticas. Para o autor, esse 

processo deve ser contínuo e sistemático, permitindo a comparação das 

performances das empresas.  

Camp (1989) ainda comenta que o processo de benchmarking não é 

aleatório, mas sim sistemático em que deve levar em consideração uma 

estrutura desenhada etapa a etapa, com o objetivo principal de comparar 

produtos e processos entre as organizações. 

Watson (1993), classifica o benchmarking em quatro tipos: 

 Interno – Compara funções dentro da própria organização, partindo 

do princípio que a organização tem setores que executam tarefas 

com excelência podendo assim compartilhar o aprendizado com 

membros de outras equipes. Pode ser intra departamental ou intra 

unidades, geralmente esse tipo de benchmarking tem custos 

baixos, porém, há pode haver limitação do conhecimento; 

 Competitivo – Busca eficiência a partir da comparação do produto, 

serviços e processos com empresas de setores similares. Pode 

esbarrar em barreiras de confidencialidade e na dificuldade de 

encontrar empresas do mesmo setor; 

 Funcional – Consiste em levantar melhores práticas de qualquer 

processo em indústrias reconhecidas por sua excelência, mas não 

necessariamente que atuam no mesmo ramo da empresa. Os 

problemas com confidencialidade podem ser menores do que no 

tipo competitivo e pode ser uma boa fonte de inovação; 
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 Estratégico – Busca melhores práticas através da comparação de 

estratégias e modelos organizacionais. Seus custos são mais 

elevados que os demais, pois propõe uma análise fundamental dos 

processos, mas eleva o nível de inovação da solução encontrada.  

Buscando aplicar esse conceito e ajudar a responder à questão de 

pesquisa o presente trabalho se utilizou da técnica de benchmarking funcional, 

ou seja, se buscou mapear empresas em mercados similares, que tenham 

passado por fusões nos últimos dez anos, mas não necessariamente que sejam 

concorrentes diretas da Transporte Coletivo Glória Ltda. 

A empresa foco do estudo do benchmarking foi a LATAM Linhas Aéreas. 

Ela foi selecionada por figurar, segundo Revista Exame (2017), como uma das 

empresas que mais citadas por estudantes como o lugar ideal para de trabalhar 

selecionada, além disso, ela também passou recentemente por um processo de 

fusões com fortes choques de cultura logo pode conclui se que ela e a Transporte 

Coletivo Glória Ltda enfrentaram desafios semelhantes, com isso a solução 

proposta pode se enriquecer através do entendimento de como a LATAM Linhas 

Aéreas conseguiu superar seus desafios. Cabe ressaltar que os dados foram 

obtidos a partir de pesquisa no site da própria empresa, pesquisas bibliográficas 

e dados da intranet.  

Em 2012, a TAM Linhas Aéreas e a LAN Airlines, se fundem e criam a 

LATAM Linhas Aéreas, uma empresa que nasce com presença global tendo 

mais de cinquenta e três mil funcionários, distribuídos em vinte e dois países. 

Junto com isso nasce o desafio de otimizar as melhores práticas de gestão que 

cada empresa tinha, além do fato de haver diferenças culturais fortes entre as 

duas empresas. Por esse motivo a companhia enxergou que primeiramente 

deveria atuar com os líderes, e assim surgiu o Modelo de Liderança LATAM. 

Inicialmente a empresa desenvolveu uma ferramenta para avaliação de 

desempenho que é aplicada semestralmente e leva em consideração 

competências que a organização julga essenciais para os colaboradores sejam 

eles com ou sem gestão. Essas competências estão descritas na Tabela 1 e na 

Tabela 2. 
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Tabela 1 – Competências avaliadas no Modelo Único de Liderança 

LATAM - Profissionais Sem Gestão de Equipe 

Competência Descrição 

Alinhamento 
Está alinhado e comprometido com a aspiração e a estratégia da 

Companhia. 

Comunicação 
Comunica-se de forma assertiva e concisa, e escuta ativamente os 

outros. 

Cuidar do Cliente 

Demostra comprometimento com o propósito LATAM “Garantimos 

que os sonhos cheguem aos seus destinos”, considerando o 

impacto de suas ações sobre o cliente interno e externo. 

Eficiência 

Utiliza os recursos de maneira eficiente para promover uma 

execução com excelência, gerar e buscar melhorias contínuas para 

o cliente. 

Lidar com Pressão 
Administra com eficiência situações difíceis e/ou complexas, 

mantém o foco na excelência da execução. 

Segurança, 

Gestão de Riscos 

e Compliance 

Cumpre o código de conduta e os procedimentos de segurança, 

compreendendo o impacto de suas ações sobre os clientes, 

processos, equipe e meio ambiente. 

Trabalho em 

Equipe 

Colabora e promove a cooperação (dentro e fora de sua equipe), 

priorizando o bem comum em detrimento do individual, sem deixar 

de cumprir suas responsabilidades individuais. 

FONTE: Intranet da empresa 
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Tabela 2 – Competências avaliadas no Modelo Único de Liderança 

LATAM - Profissionais Com Gestão de Equipe 

Competência Descrição 

Alinhamento 
Está alinhado e comprometido com a aspiração e a estratégia da 

Companhia. 

Capacidade de 

Análise 

Analisar situações complexas para melhorar a execução e enxerga 

além do óbvio, assumindo a responsabilidade por suas ações 

Comunicação 
Comunica-se de forma assertiva e concisa, e escuta ativamente os 

outros. 

Cuidar do Cliente 

Demostra comprometimento com o propósito LATAM “Garantimos 

que os sonhos cheguem aos seus destinos”, considerando o 

impacto de suas ações sobre o cliente interno e externo. 

Desenvolvimento 

de Pessoas 

Responsabiliza-se pela melhoria do desempenho da sua equipe, 

dando-lhes autonomia e oferecendo feedback e apoio contínuos. 

Conhece os objetivos profissionais, pontos fortes e oportunidades 

da equipe. 

Eficiência 

Utiliza os recursos de maneira eficiente para promover uma 

execução com excelência, gerar e buscar melhorias contínuas para 

o cliente. 

Lidar com 

Pressão 

Administra com eficiência situações difíceis e/ou complexas, 

mantém o foco na excelência da execução. 

Segurança, 

Gestão de Riscos 

e Compliance 

Cumpre o código de conduta e os procedimentos de segurança, 

compreendendo o impacto de suas ações sobre os clientes, 

processos, equipe e meio ambiente. 

Trabalho em 

Equipe 

Colabora e promove a cooperação (dentro e fora de sua equipe), 

priorizando o bem comum em detrimento do individual, sem deixar 

de cumprir suas responsabilidades individuais. 

FONTE: Intranet da empresa 
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Outra ferramenta desenvolvida foi o Barômetro, uma pesquisa composta 

por vinte e duas perguntas é enviada pelos gestores a cada quatro meses e visa 

capturar o clima da área, assim como quais são os principais pontos de 

desenvolvimento que o gestor deve ter. Após a aplicação da pesquisa são 

realizadas discussões que visam transformar os pontos de melhoria identificados 

em ações práticas e mensuráveis que o gestor deve seguir ao longo do período. 

 O Barômetro impacta positivamente o clima da área, uma vez que cria 

proximidade entre o líder e sua equipe, permite ao líder recolher pontos de 

melhoria e traçar planos de ação para seu desenvolvimento.   

 Uma terceira ferramenta desenvolvida pela empresa é o one to one, 

encontros quinzenais entre os colaboradores e seu líder direto que tem como 

principal foco discutir o Plano de Desenvolvimento Individual do funcionário, ou 

seja, quais os objetivos de carreira e quais são os pontos de melhoria que ele 

pode desenvolver para atingi-los.  Essas reuniões são informais, mas tem como 

objetivos acompanhar o desenvolvimento dos funcionários de maneira contínua, 

criar a cultura do feedback constante, aproxima o líder do liderado e empodera 

o funcionário quanto a direção de sua carreira. 

 A quarta ferramenta desenvolvida pela LATAM Linhas Aéreas, é chamada 

de Organizational Health Index (OHI), uma pesquisa desenvolvida pela 

McKinsey, que busca diagnosticar a saúde organizacional e compara-las com 

outras empresas do mercado. Nos resultados são identificados os pontos fortes 

e fracos da companhia e desenhados planos de ação de melhoria contínua. 

 A última ferramenta com foco em melhoria na gestão de pessoas 

desenvolvida pela LATAM Linhas Aéreas foi a Escola de Liderança, que consiste 

no treinamento e capacitação de gestores para que a habilidade de liderança 

seja desenvolvida, esses treinamentos não necessitam de professores 

especializados em sua maioria utilizam os próprios talentos que trabalham na 

companhia para dividir o conhecimento.  

Tendo em vista o benchmarking apresentado, nos capítulos a seguir será 

detalhada a proposta de melhoria para a empresa alvo do estudo a Transporte 

Coletivo Glória Ltda. 
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 4.3. Realidade Da Empresa  

 

Neste tópico será apresentada a história de empresa desde seu 

surgimento até os dias atuais, além disso, será detalhada a problemática em que 

a empresa está inserida junto com os seus desafios. Os dados aqui 

apresentados foram obtidos através de informações disponibilizadas pela 

empresa em sua intranet além disso foi estudado os resultados operacionais e 

da empresa. 

Fundada em 13 de junho de 1957, pela família Gulin, a Transporte 

Coletivo Glória Ltda., deu início as suas atividades, ao que seria hoje sinônimo 

de qualidade em transporte público de passageiros. Em 1996 os irmãos David e 

Domingos Gulin adquiriram a empresa Auto Viação Marechal Ltda., que havia 

sido fundada em 25 de outubro de 1955 pelas famílias Grochowicz, Zen, Zonato 

e Silvério. 

Em abril de 2016 ocorreu a fusão entre estas duas empresas, e por ter 

sido a primeira empresa da família Gulin, optou-se por permanecer com o nome 

Transporte Coletivo Glória Ltda., sendo estabelecida três unidades: Unidade Boa 

Vista, Unidade Teffé e Unidade Atuba. 

Em busca de agregar as melhores práticas de cada empresa a nova 

Transporte Coletivo Glória, passou a operar com aproximadamente quatrocentos 

e cinco ônibus que percorrem cerca de oitenta mil quilômetros por dia, atuando 

na região Norte, transportando aproximadamente quatro milhões de passageiros 

por mês, com um quadro efetivo em torno de dois mil profissionais, sendo 

considerada a maior empresa de transporte Coletivo Urbano da Cidade de 

Curitiba. 

Com o intuito de direcionar suas estratégias de negócio, a Transportes 

Coletivo Glória realiza anualmente ou quando oportuno uma análise do seu 

contexto organizacional de forma a alinhar suas estratégias para a execução de 

seus objetivos.  

Em 2019 foi realizada a análise de Contexto Organizacional através da 

matriz SWOT e identificado alguns pontos com oportunidades de melhoria, como 
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por exemplo, o modelo de gestão, principalmente no que diz respeito a gestão 

estratégica de pessoas e o clima organizacional. Para auxiliar na proposta de 

solução desse projeto será explorada a Pesquisa de Clima Organizacional 

realizada em parceria com a Universidade Tuiuti do Paraná, onde foram 

identificados com mais clareza os pontos observados. 

Ao se analisar os demonstrativos da Transporte Coletivo Glória tem se 

uma empresa com resultados financeiros e operacionais considerados dentro do 

esperado, isso pode ser explicado pelo planejamento das receitas e despesas, 

realizadas através de fluxo de caixa e orçamento empresarial e pelos seus anos 

de experiência no transporte de passageiros com ganho na eficiência 

operacional, por outro lado há uma deficiência devido a um modelo de gestão 

tradicional com líderes conservadores, fazendo com que a empresa não 

aproveite o potencial de desenvolvimento através dos recursos humanos.  

Somando a isso a empresa atualmente enxerga uma queda na demanda 

dos passageiros o que faz com que ações para maximizar a eficiência nas 

operações sejam cada vez mais cruciais para o sucesso da empresa. Tendo isso 

em vista é parte do desafio da gestão atual que seus funcionários estejam cada 

vez mais preparados e focados na melhoria de processos. 

No que tange a gestão estratégica de pessoas durante o estudo foram 

encontrados pontos de melhoria na cultura e estrutura organizacional, 

qualificação das equipes, fragilidades no processo de admissão de funcionários, 

avaliação de desempenho, desenvolvimento e reconhecimento das equipes. 

A empresa possui uma estrutura verticalizada, ou seja, baseada em 

hierarquia, controles, chefias diretas, departamentos, indicadores por área e sua 

cultura organizacional é orientada ao conflito com ênfase no comando e controle. 

Isso faz com que haja problemas de relacionamento interpessoal entre Gerentes 

e áreas. 

Atualmente o quadro de colaboradores da Transporte Coletivo Glória 

possui cerca de dois mil colaboradores, sendo que cerca de 75% deles não 

concluíram o ensino médio. Isso revela uma oportunidade de revitalização do 

quadro de colaboradores, buscando profissionais mais capacitados além de 
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promover a capacitação de talentos, comunicando as competências exigidas em 

toda a organização, para que cada colaborador tenha em mente um plano de 

desenvolvimento individual, pois quando temos um quadro de colaboradores 

com nível de educação elevado consequentemente a empresa se desenvolve. 

Identifica-se também fragilidades na sistemática de seleção de pessoas, 

visto que as competências exigidas para as funções são brandas, não há 

critérios bem definidos para a identificação do perfil comportamental. O plano de 

cargos e salários não é claro principalmente no que se trata de definir quais são 

as competências necessárias para se alcança o próximo nível na carreira. Além 

disso, foi diagnosticado que a existência de colaboradores que não possuem os 

requisitos necessários para exercer a função.  

São realizadas avaliações de desempenho anuais com os colaboradores 

administrativos, porém os critérios e competências organizacionais necessárias 

não estão bem definidas, outro ponto levantado pela análise do cenário da 

empresa foi que o feedback não é realizado de maneira uniforme, é possível 

encontrar líderes que o fazem com certa frequência e líderes que nunca o 

fizeram dentro de uma mesma área. 

 Mesmo que o trabalho seja executado de forma melhor ou em maior 

quantidade o reconhecimento é o mesmo, sendo que existem discrepâncias de 

salários, ou seja, colaboradores com mais tempo de empresa e com baixo 

desempenho recebem um salário maior e melhor do que colaboradores 

apresentam bom desempenho e realizam o trabalho com melhores resultados 

Dentro da empresa também podem ser encontradas diferenças de 

reconhecimento entre as funções e áreas o que gera a percepção de injustiça 

por parte dos funcionários. 

Outro ponto considerado é a baixa rotatividade dos colaboradores, 

mostrando um envelhecimento do perfil de funcionários e a pouca inserção de 

profissionais de novas gerações. Se até o momento essa situação não impactou, 

sabemos que haverá um momento que esses colaboradores precisarão ser 

substituídos, esse assunto é bem delicado e precisa ser analisado com muita 

atenção, pois esses colaboradores mais antigos possuem experiencia do 

negócio, precisamos saber até que ponto isso é bom para o desenvolvimento da 
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empresa, pois colaboradores com mais tempo de empresa apresentam uma 

visão mais conservadora e tradicionalista diferente do que o mercado exige, 

mesmo tendo experiencia do negócio. Vemos como um ponto crítico porque a 

empresa não está se preparando para as novas gerações e não possui nenhuma 

sistemática para desenvolvimento de sucessores e de Líderes do Futuro, 

acreditamos que esse isto impacta diretamente na cultura e no clima 

Organizacional. 

Outro ponto citado pela pesquisa realizada foi o clima organizacional, 

principalmente nos pontos de comunicação e relacionamento entre 

colaboradores e líderes. Isso se deve à falta de alinhamento da cultura, esse fato 

se tornou evidente após a unificação das empresas. Pode se dizer que o clima 

organizacional sofreu alterações profundas, o que tornou o ambiente difícil para 

o desenvolvimento de equipes de alta performance, cada vez mais os 

colaboradores não possuem sentimento de pertencimento a uma única empresa, 

o que gera conflitos entre gerentes e áreas. 

Como dito anteriormente a empresa passou por duas unificações nos 

últimos anos reunindo uma grande diversidade de culturas organizacionais, 

estando fragmentada em três unidades, onde as diferenças de tratamento 

promovem competições internas e sentimentos de menosprezo, gerando um 

clima organizacional desarmonioso menos acolhedor e produtivo. 

Atualmente a empresa está buscando uma transformação, inclusive 

recentemente criou uma área que tem a principal missão desenvolver uma 

cultura organizacional que seja alinhada, porém, enfrenta alguns desafios e 

devido ao modelo de gestão tradicional a burocracia tem reduzido o tempo de 

resposta da empresa a algumas mudanças necessárias. Portanto o presente 

trabalho pretende apresentar uma proposta de solução visando a revitalização 

do modelo de gestão com foco em pessoas e alinhamento da cultura 

organizacional.  

Mesmo a Glória sendo referência no transporte em Curitiba, quando se 

fala de desafios na gestão ela está distante das práticas adotadas pela empresa 

LATAM Linhas Aéreas que também passou por uma fusão e adota práticas de 

uma gestão atualizada para o desenvolvimento de equipes de alta performance. 
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5. DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

Com base na literatura revisada e na pesquisa realizada pela 

Universidade Tuiuti do Paraná em parceria com a área de Gestão de Gente da 

empresa e tudo que foi levantado nos capítulos anteriores foi possível identificar 

algumas oportunidades de melhoria. 

Além disso, é possível aplicar os pontos destacados nos tópicos de 

realidade da empresa e benchmarking de maneira a aplicar a teoria aprendida, 

dessa forma, nesse tópico serão destacadas as oportunidades de melhoria 

encontradas junto com o um plano de ação para que o objetivo do trabalho seja 

alcançado. 

Entende se nesse projeto que a área de Recursos Humanos das 

empresas possuem materiais que não são explorados, ao verificar uma pesquisa 

completa sobre a realidade da empresa, verificou-se que essa pesquisa seria um 

bom ponto de partida, visto que foi realizada recentemente e possui informações 

importantes que vem ao encontro da investigação proposta. A pesquisa está 

dividida em cinco partes, sendo elas, Bem-estar Ambiental, Saúde Física, Saúde 

Mental, Satisfação no Trabalho e Felicidade Social. A nota obtida pela empresa 

foi 3,6 pontos dos 5 possíveis, além disso, a pesquisa identificou pontos de 

melhoria na liderança e no modelo de gestão, são eles: 

 Estrutura física com necessidade de adequação considerando 

acessibilidade 

 Excesso de controle sobre os funcionários 

 Modelo de gestão tradicional com líderes conservadores 

 Fragilidade no processo seletivo 

 Falta de qualificação dos funcionários 

 Falta de definição de competências  

 Falta de critérios de avaliação  

 Falta de clareza no plano de carreira 

 Forte cultura verticalizada e orientada ao conflito 

 Falta de entendimento entre líderes e liderados  

 Falta de alinhamento de cultura entre as sedes da empresa 
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 Falta do sentimento de pertencimento 

5.1. Oportunidades de Melhoria Identificadas  

 

Unindo o observado no estudo de caso e na teoria entendeu-se que a 

Transportes Glória LTDA tem alguns pontos que deve melhorar para que consiga 

ter uma equipe de alta performance, bem como o alinhamento da Cultura e 

mudança no modelo de gestão. São esses pontos: 

 Modelo de gestão tradicional com líderes conservadores  

 Necessidade de maximizar a eficiência por conta da baixa demanda 

 Fragilidades no processo seletivo 

 Falta de qualificação dos funcionários 

 Falta de definição de quais competências são importantes para o 

desenvolvimento da atividade 

 Falta de critérios para avaliação dos funcionários 

 O plano de carreira e salários não é claro 

 Baixa escolaridade 

 Cultura fortemente verticalizada 

 Cultura organizacional orientada a conflito 

 Falta de entendimento entre líderes e liderados 

 Falta de alinhamento de cultura entre as sedes da empresa 

 Existência de um sentimento de não pertencer ao grupo 

  

5.2. Proposta de Solução 

 

Feita uma reflexão a partir dos pontos levantados no item anterior sobre 

a situação central enfrentada pela Transportes Glória, tem se como proposta 

algumas ações que obtiveram sucesso no benchmarking estudado. Essas 

sugestões estão detalhadas a seguir: 

 Desenvolver uma cultura organizacional única – para que uma 

equipe tenha alta performance é necessário que haja uma cultura com 

a qual todos os funcionários se identifiquem. Esse tema se agravou 
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após a Transportes Glória passar por uma fusão, logo deve ser feito 

um trabalho da equipe de recursos humanos e líderes para eu haja a 

criação de uma cultura única voltada a colaboração.  

 Definir competências organizacionais chave – para que o 

funcionário possa ter claro quais ações são esperadas dele, é 

necessário que a organização deixe claro quais são as competências 

necessárias em cada área de atuação da empresa; 

 Implantar processo de reconhecimento de colaboradores – para 

reforçar os comportamentos que estão aderentes as competências da 

empresa, será criado um programa de reconhecimento, onde os 

próprios colegas de trabalho e gestores poderão elogiar o funcionário 

que tem atitudes que fazem a diferença no dia a dia. 

 Investir em programas de treinamentos para os Líderes – oferecer 

cursos de aprimoramento das competências necessárias para Líderes 

de alta performance, desenvolvendo Líderes do Futuro para que a 

empresa possa estar preparada para os desafios que o mercado 

possa apresentar e preparada para receber e lidar com as novas 

gerações. 

 Criar uma universidade corporativa – como um dos problemas da 

organização é a baixa escolaridade dos funcionários, há a 

possibilidade de que a empresa ofereça através da universidade 

corporativas ferramentas necessárias para que os alunos se formem 

no ensino básico chegando a possibilidade de obter certificados de 

conclusão de ensino superior, isso através de parcerias com escolas 

e universidades da região.  

 Criar métricas claras de avaliação de desempenho – mensurar de 

maneira clara e constante o desempenho do funcionário é importante 

para que a empresa atinja seus resultados de longo prazo.  Para que 

isso possa ocorrer na Transportes Glória LTDA será necessária a 

criação de metas separadas por cargo.  

 Desenvolver planos de carreira e salários claros – não basta a 

empresa ter metas claras e bem definidas essas metas devem permitir 

avaliar o funcionário de maneira a fazer com que ele contribua cada 
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vez mais em seu dia a dia e seja reconhecido por isso. O plano de 

carreira que será desenvolvido também deverá ser massivamente 

divulgado para os colaboradores, uma que quando se tem claro quais 

milestones são necessários para se atingir um objetivo os funcionários 

de sentirão mais motivados. 

 Aprimorar o processo de comunicação entre líderes e liderados – 

para que os pontos desenhados acima funcionem é necessário investir 

na relação do líder com os liderados, esse ponto é importante para que 

haja confiança e afinidade entre os dois, cabe ressaltar que no mundo 

empresarial o líder tem um papel fundamental, pois é ele que tem que 

mostrar ao funcionário que confia em seu trabalho e passar a 

mensagem de que está junto com o grupo e não somente no papel de 

ordenar. 

5.3. Proposta de Implementação  

   

Para que a Transporte Coletivo Glória LTDA, possa implementar as 

soluções acima mencionadas, serão necessárias ferramentas que consigam 

estruturar as alterações dentro da companhia junto com um plano de ação que 

o estudo sugere que seja implementado em três fases (preparação, 

implementação e monitoramento). As ferramentas que serão utilizadas junto com 

a proposta de atividades a serem executadas em cada fase estão detalhadas a 

seguir, 

5.3.1. Ferramentas  

 

Com base no benchmarking escolhido foram definidas algumas 

ferramentas que poderão ser aplicadas para que a Transportes Glória LTDA 

consiga implementar as ações descritas no tópico 5.2.  

 One to one – Essa ferramenta da LATAM Airlines pode ajudar a 

companhia a resolver os problemas de comunicação entre líderes e 

liderados, uma vez que ela consiste de bate papos quinzenais entre o 

funcionário e seu superior direto com foco principal em 

desenvolvimento de carreira e construção de confiança. Além disso, 
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essa ferramenta pode ajudar a divulgar os planos de carreira 

existentes na companhia e quais as ações necessárias para cada 

competência.  

 Barômetro – Para que uma equipe tenha alta performance é 

necessário que o líder se aprimore constantemente, tendo isso em 

vista essa ferramenta busca, que os colaboradores avaliem a liderança 

direta de acordo com as competências chaves definidas pela 

companhia isso reforça confiança da empresa. 

 Organizational Health Index (OHI) – A pesquisa de saúde 

organizacional aplicada pela LATAM Airlines tem o principal objetivo 

de comparar o desempenho da companhia com outras empresas do 

país, isso ajuda a organização a ter uma visão externa de quais são 

os aspectos que merecem mais atenção.  

5.3.2. Fase de Preparação  

 

Essa fase consistirá na organização inicial para que as melhorias sejam 

implementadas, para isso a princípio será contratada de uma consultoria externa 

para que seja desenhado um novo modelo gestão de pessoas, posteriormente 

haverá uma reunião de kick off o projeto junto a alta direção da companhia.  

Posteriormente serão agendadas reuniões semanais com a participação 

da área de Gente e Gestão, a consultoria e a alta direção da empresa, para a 

juntos definirem o plano de trabalho e quando será a implementação de cada 

uma das ferramentas junto aos funcionários, durante essas reuniões serão 

definidas as atividades e datas de cada uma das melhorias serão 

implementadas. Além de definirem quais serão as competências chaves para a 

organização e quais os comportamentos esperados de cada uma delas. 

Pensando em começar a desenvolver os líderes será definido o plano a 

fase de preparação continuará com um workshop a ser ministrado pela 

consultoria, nessa imersão serão apresentadas aos gerentes as competências, 

suas ações esperadas, junto com as novas ferramentas e quais os seus 

benefícios para o clima organizacional. Dentro dessa instância os gestores 

poderão tirar suas dúvidas e sugerir alterações pontuais no modelo, pois como 
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visto no tópico de referencial teórico a empresa pode ter subculturas que devem 

ser respeitadas. 

5.3.3. Fase de Implementação  
 

Em seguida, as competências deverão ser apresentadas aos 

colaboradores junto com quais ações são esperadas em cada uma delas. Nessa 

fase, os empregados têm o primeiro contato com a nova cultura que está sendo 

criada. Após essa fase inicial, começará o estágio em que a presença do líder 

se faz mais atuante, através da implementação de pesquisas, similares aos 

Barômetros aplicados pela da LATAM Linha Aéreas, a empresa poderá mapear 

quais os pontos de melhoria que seus gestores possuem e adaptar as 

competências, caso seja necessário.    

Passada essa fase, serão implementadas reuniões com frequência 

mínima de uma vez ao mês entre colaborador e liderança, onde o foco principal 

será a carreira do funcionário. Nesse touchpoint deverão ser discutidos quais os 

pontos fortes e fracos e que ações devem ser tomadas para que o empregado 

atinja seus objetivos profissionais, isso criará um vínculo maior entre os 

envolvidos, permitindo que uma cultura de confiança se desenvolva dentro da 

empresa.   

5.3.4. Fase de Monitoramento 

 

A fase de consolidação terá como principal pilar o monitoramento da 

frequência das ações tomadas na fase de implementação, para isso será 

enviado a todos os colaboradores trimestralmente um formulário com perguntas 

diretas sobre a realização das instâncias com o superior direto e diretor. Junto 

com essa fase, será implementado um modelo de remuneração que levará em 

consideração os resultados das pesquisas para calcular o bônus anual da alta 

direção. 

Por último deverão ser implementados indicadores que tenham como 

principal objetivo identificar se a cultura da empresa está evoluindo ao longo do 

tempo. Tendo como benchmarking o aplicado pela LATAM Linhas Aéreas, foi 

escolhido a pesquisa Organizational Health Index (OHI), uma vez que assim será 
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possível acompanhar a evolução da empresa ao longo dos anos, ao mesmo 

tempo que se compara os resultados com outras empresas do mercado.  

No próximo tópico, tendo principal objetivo deixar a proposta mais 

tangível, serão detalhados os recursos e prazos estimados para o plano seja 

implementado com sucesso isso será feito através de uma análise de viabilidade.  

5.4. Análise de Viabilidade 
  

 Neste capítulo será elaborada uma análise e perspectiva da Transportes 

Coletivo Glória LTDA com relação a viabilidade da proposta apresentada. Tendo 

em vista que o principal objetivo da empresa é ter uma equipe de alta 

performance para que os resultados da empresa se mantenham dentro do 

esperado. O modelo de viabilidade será baseado em quatro pilares: técnico, 

operacional, estratégico e financeiro. 

5.2.1. Viabilidade Técnica 

 

 A infraestrutura que a Transportes Coletivos Glória LTDA, possui atende 

o projeto tanto no quesito de pessoas quanto no quesito de recursos, além disso, 

para que o projeto se torne viável, não haverá nenhum impacto em normas ou 

políticas da empresa, ou legislação aplicável.   

 Portanto, no ponto de vista de possibilidade de execução do projeto, o 

modelo é executável.  

5.2.2. Viabilidade Operacional 

  

 Quanto à necessidade adicional de recursos operacionais, será 

necessário que a empresa contrate uma consultoria externa especializada para 

que junto com a área de Gente e Gestão sejam definidos treinamentos de 

capacitação tanto dos líderes como dos colaboradores em geral. Uma atividade 

importante na qual a consultoria pode ajudar é na definição de quais as 

competências essenciais para que a empresa se desenvolva e quais ações são 

esperadas dos colaboradores. 
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A consultoria externa também atuará na aplicação da pesquisa OHI o que 

ajudará seus resultados a serem mais transparentes, além disso, essa 

consultoria servirá de suporte para que sejam desenhados planos de ação 

específicos para cada ponto de melhoria identificado.  

5.2.3. Viabilidade Estratégica 

 

 A solução proposta pelo trabalho está alinhada com a visão estratégica de 

longo prazo da empresa, isso por que apesar de ela não apresentar resultados 

financeiros insatisfatórios a empresa está preocupada ter uma equipe de alta 

performance e melhorar o seu desempenho se tornando mais competitiva.  

Além disso, a criação da universidade corporativa permitirá que os 

colaboradores adquiriram novos conhecimentos e habilidades o que facilitará a 

construção de uma equipe de alto desempenho. 

5.2.4. Viabilidade Financeira 

 

 Para a implementação das ações sugeridas na proposta de solução será 

necessário um investimento aproximado de R$ 100.000,00. Sendo assim, 

considera-se a viabilidade financeira factível uma vez que a quantia necessária 

para que as ações sejam implementadas não é alta se dividido pela quantidade 

de colaboradores ativos atualmente o investimento é de R$ 50,00 por 

colaborador, considera -se um valor baixo comparada a receita que a companhia 

gera anualmente e comparado ao resultado que a empresa obterá 

desenvolvendo equipes de alta Performance.  

5.2.5. Cronograma de Implementação 

 

Na tabela 3, será apresentado o cronograma de implementação das 

ações sugeridas na proposta de solução 
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Tabela 3 - Cronograma de implementação das ações sugeridas na 

Transportes Coletivo Glória LTDA 

ATIVIDADE 
IMPLEMENTAÇÃO 

4ª 
TRI 
19 

1º 
TRI 
20 

2º 
TRI 
20 

3º 
TRI 
20 

4º 
TRI 
20 

1. Desenvolver uma cultura organizacional única           

1.1. Efetuar diagnóstico de cultura organizacional           

1.2. Implementar ações de correção pós diagnóstico           

2. Definir competências organizacionais chave            

2.1. Definir competências chave para organização           

2.2. Definir comportamentos esperados           
3. Implantar processo de reconhecimento de 
funcionários            

3.1. Desenvolver ferramenta de reconhecimento           

3.2. Apresentar a nova ferramenta aos funcionários           
4. Investir em Programas de treinamentos para os 
Líderes            

4.1. Desenvolver treinamentos baseados nas 
competências necessárias para o Líder do Futuro           

4.2. Iniciar treinamentos com os líderes           

5. Criar uma universidade corporativa            

5.1 Firmar parcerias com instituições de ensino próximas           
5.2. Selecionar os funcionários participantes do programa 

“Retenção de Talentos”.           

5.3. Iniciar a capacitação dos funcionários           

6. Criar métricas claras de avaliação de desempenho            

6.1. Definir qual os critérios a avaliação devem obedecer           

6.2. Capacitar os gestores com base nos critérios           

6.3. Implementar a nova métrica de avaliação para todos            

7. Desenvolver planos de carreira e salários claros           

7.1. Definir planos de carreira e salários           

7.2. Plano de comunicação aos colaboradores           

7.3 . Plano de remuneração estratégica      
8. Aprimorar o processo de comunicação entre líderes e 
liderados            

8.1 Capacitar os líderes           

8.2. Iniciar as conversas one to one           
FONTE: Elaborado pelos autores 
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6. CONCLUSÃO 

 

O estudo realizado possibilitou a identificação de fatores, atributos e 

práticas que devem ser consideradas para que a cultura de uma empresa seja 

construída, além disso, juntando a análise dos elementos teóricos com o cenário 

encontrado na empresa foi possível traçar um plano de melhoria para que a 

empresa possa alinhar a Cultura Organizacional e Desenvolver Equipes de Alta 

Performance para otimizar os seus resultados de longo prazo. 

O primeiro objetivo levantado foi selecionar uma empresa familiar que 

atue em um setor estratégico. Esse objetivo foi atingido com sucesso, pois a 

empresa escolhida para o estudo foi a Transportes Coletivo Glória LTDA. 

O próximo objetivo levantado foi detalhar os pontos de melhoria que a 

empresa apresenta no quesito gestão de pessoas. Esse objetivo também foi 

alcançado, uma vez que foi alvo da pesquisa a procura por oportunidades de 

melhoria para que a Transportes Coletivo Glória pudesse ter uma equipe de alta 

performance o que impactará positivamente em seus resultados. 

O último objetivo era traçar um plano de ação para que houve uma 

melhora da cultura organizacional da empresa sendo traçado um plano de ação 

para que a empresa alcance uma equipe de alta performance no longo prazo, 

com desafios claros e mensuráveis.  

Com tudo que foi demonstrado nessa pesquisa pode se concluir que a 

cultura é pilar central para que uma empresa tenha uma equipe de alta 

performance, quando os funcionários se sentem motivados e valorizados isso 

acaba refletindo nos indicadores da empresa o que faz ela prosperar no longo 

prazo. 

Além disso, durante a construção desse estudo foi possível analisar e 

entender que para uma organização prosperar não basta ela estar focada em 

seus resultados financeiros, ela também deve se preocupar com o seu ativo 

humano, pois é através dele que os resultados são atingidos. Quando a liderança 

é conservadora pode haver a limitação de potencial da equipe e isso faz com 

que esses funcionários não atinjam o seu melhor desempenho. 
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Na pesquisa realizada foram encontradas algumas limitações como a 

quantidade limitada de informações sobre a empresa, isso pelo fato de se uma 

empresa familiar. Também foi considerada uma limitação do estudo o fato da 

empresa alvo do estudo ter sido escolhida por conveniência, ou seja, foi a 

empresa em que os dados estavam mais acessíveis aos pesquisadores, o que 

pode ter influenciado no resultado obtido, já que a amostra escolhida é não 

probabilística, sendo assim não são permitidas generalizações a respeito da 

população do estudo. 

 Um desafio encontrado pela equipe de pesquisadores foi gerenciamento 

dos diversos pontos de vista que tinham que chegar a um consenso, essa 

oportunidade foi enriquecedora uma vez que permitiu construir único algo a partir 

da visão de diversos indivíduos  

Como sugestão para próximos pesquisas pode-se analisar outros setores 

da economia que também tem tradição de possuírem empresas familiares como 

firmas de direito. Além disso, pode se verificar se em outras empresas de 

transporte coletivo também são identificados os mesmos pontos de melhoria.  
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