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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo avaliar a área de gestão de pessoas de uma 
propriedade rural do município de Toledo-PR. Abordando os processos de 
recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoal, com a finalidade 
de conhecer como são considerados os recursos humanos dentro de uma empresa 
rural, a especificidade da gestão de pessoas, a estrutura dos recursos humanos, além 
de analisar os profissionais que integram a equipe da referida empresa. A má 
informação aliada a falta de conhecimento de técnicas e de controles gerenciais para 
acompanhamento da atividade rural, podem fazer com que o produtor não se prepare 
para as novas atividades a que se dispõe, ou que facilmente poderia desempenhar, 
aproveitando oportunidades de mercado com os produtos e com a mão de obra que 
o mesmo possui. Antes o recurso primordial das empresas era o financeiro, hoje o 
capital intelectual é o recurso que a organização possui de mais importante, o ser 
humano é quem possui conhecimento, habilidade e atitude que fazem o diferencial de 
qualquer empresa, pois produtos e marcas podem ser copiados já as pessoas não. O 
grande desafio é manter estes talentos na empresa, visto que nesse ramo de mercado 
a uma grande dificuldade em se contratar mão de obra. Adotou-se pesquisa 
exploratória, descritiva e o instrumento de coleta de dados por meio de aplicação de 
questionários. Constatou-se ... 
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INTRODUÇÃO

Independentemente do tamanho da empresa, do seu ramo de atividade, as 

constantes mudanças da economia, social e tecnológica geram a necessidade de se 

investir em capital humano como diferencial para competitividade e fonte para garantir 

um desenvolvimento com qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelas 

organizações. Através de uma adequada gestão de pessoas administrada de forma 

eficaz, é possível obter resultados satisfatórios. O conhecimento é uma fonte de 

riqueza e deve ser muito bem administrado, pois o capital intelectual sofre constantes 

mudanças, e com ele o comportamento e a satisfação pessoal do colaborador. Torna-

se, então, um desafio captar e manter colaboradores com conhecimento aliado ao 

contentamento do trabalho desenvolvido, visto que a utilização adequada das 

habilidades traz resultados satisfatórios. 

A Gestão de Pessoas em uma empresa rural é importante para o bom 

desenvolvimento da organização. A empresa que conseguir usar esta ferramenta 

conseguirá um diferencial em um mercado competitivo, visto que a maioria das 

empresas rurais não buscam qualificação para administrar sua área de pessoas. A 

empresa depende de mão de obra para atingir seus objetivos, da mesma forma que 

os indivíduos precisam das organizações para atingir seus objetivos pessoais, um 

contribui para o desenvolvimento do outro. As pessoas que trabalham nas 

organizações estão a todo instante, tomando decisões, argumentando, sugerindo, 

administrando, de uma forma ou de outra estão contribuindo para o crescimento da 

organização, pois se a empresa possui um quadro de colaboradores qualificados e 

produtivos, está só tem a crescer e desenvolver neste competitivo mercado como vem 

fazendo ao longo dos anos. 

A administração de recursos humanos é uma área que vem se especializando 

e que surgiu com o crescimento das organizações, deixando de ser apenas um 

simples “departamento de pessoal” causando uma transformação e ajudando as 

mesmas a lidar com estes acontecimentos. Não há organizações sem pessoas.   

Um dos conceitos mais conhecidos na área da administração de recursos 

humanos, foi escrito por Idalberto Chiavenato (2008, p.9) que diz que a “gestão de 

pessoas é o conjunto integrado das atividades de especialistas e gestores de como 

agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas – no sentido 

de proporcionar competências e competitividade as organização”. 



10 
 

 

Justifica-se assim, o estudo na área Gestão de Pessoas no setor rural, pois é 

um assunto de grande relevância, que possibilita ao profissional de administração 

conhecer como são desempenhadas as atividades relacionadas ao assunto e quais 

as melhorias que o empreendedor pode ter através dessa gestão de pessoas avaliada 

na propriedade rural. Demonstrando de forma clara que a administração da gestão de 

pessoas incentiva as pessoas a trabalharem bem e melhor. Um dos principais ativos 

de uma empresa sem dúvidas é a sua força de trabalho. A Gestão de Pessoas 

contribui para que os colaboradores se disponham a trabalhar em prol da empresa 

para alcançar os objetivos por ela estabelecidos. Em contrapartida os colaboradores 

esperam receber salários justos com sua função e benefícios que os incentivem 

realizar cada vez melhor suas tarefas. 

 No ramo de atividade pesquisada, é comum a não adaptação à função devido 

ao trabalho possuir características muito peculiares, quando se trata de manejo e 

habilidades dos funcionários na granja de suínos, sendo a produção intensiva, em 

ambiente fechado, exigindo força, persistência, e trabalho em equipe para que o 

produtor possa alcançar bons resultados nos negócios.  

O sucesso de um negócio depende do acompanhamento técnico e da 

capacidade do gestor em desenvolver sua equipe para resultados, capacitando e 

comprometendo os colaboradores da propriedade rural. O administrador tem o desafio 

de atribuir à empresa as melhores formas de gestão para se atingir os resultados 

esperados e envolver as pessoas no seu processo produtivo de forma responsável e 

dinâmica. Algumas empresas rurais que resolveram aderir à profissionalização da 

administração conseguiram obter resultados concretos e transformar estas 

organizações em grandes empreendimentos, assim fica mais do que provado que um 

bom administrador à frente de qualquer empresa a transformará, lembrando que essa 

transformação vem de uma equipe, e não de um trabalho individual. 

Esta pesquisa procurou identificar as possíveis falhas existentes na área de 

Gestão de Pessoas. Sabendo-se da importância, buscou-se auxiliar o empresário 

rural a compreender melhor este setor e como ele pode influenciar nos resultados da 

empresa, auxiliando assim nas atividades executadas para que elas possam ser 

desenvolvidas de forma mais satisfatória, tanto para o empresário como para os 

colaboradores.  

Dessa forma, qual seria a melhor maneira de gerir os recursos humanos da 

empresa, e como possíveis falhas na gestão dessa área pode afetar a empresa? 
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Supõe-se que, há uma baixa qualificação de pessoal, falta de motivação, possíveis 

gargalos na atividade desenvolvida pelo colaborador na gestão de empresa rural, 

presumiu-se que na empresa pesquisada há falhas no departamento de Recursos 

Humanos, a administração de pessoal ainda não recebe a atenção necessária, e não 

é compreendida a importância da gestão de pessoas para o bom desenvolvimento da 

organização. 

Inicialmente foram abordados aspectos teóricos por meio de revisão 

bibliográfica. Foram apresentados conceitos sobre os assuntos pertinentes que 

envolvem os recursos humanos a administração e a empresa rural. Buscando 

conhecer melhor sobre a atividade pesquisada e como era feita a gestão de pessoas 

nesta propriedade. 

O objetivo geral desta pesquisa constituiu em identificar possíveis falhas na 

área de gestão de pessoas da empresa em questão, com o foco de conhecer a 

administração dos recursos humanos que poder vir a colaborar no desempenho dos 

colaboradores como profissionais e para a organização como um todo. 

Quanto aos objetivos específicos, contribuir com conceituação de gestão de 

pessoas para a empresa rural; identificar o processo de recrutamento e seleção, 

treinamento e desenvolvimento dos funcionários e o que eles representam para a 

empresa rural. 

A pesquisa caracterizou-se como exploratória descritiva, quanto aos 

procedimentos foram empregados pesquisa bibliográfica, limitando-se a documentos 

bibliográficos e eletrônicos.  

A parte final da pesquisa se apresenta de maneira mais prática através de 

questionários aplicados com os colaboradores, visitas, e entrevistas informais com o 

gestor da empresa, possibilitando conhecer como era gerida a área de recursos 

humanos da propriedade e apresentar sugestões de estratégias de gestão de pessoas 

para melhoria das atividades da empresa.

  



 
 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 ADMINISTRAÇÃO RURAL 

A administração de empresas, abrange as organizações de grande, médio e 

pequeno porte, incluindo empreendedores de áreas urbanas como fábricas, indústrias 

ou multinacionais, de alta tecnologia. Além disso, abrange propriedades da área rural, 

sendo de extrema importância para o sucesso dessa atividade. Silva (2009, p.93) nos 

dá uma definição de administração em um conceito geral: 

 

[...] está associada a muitas pessoas, consideráveis recursos físicos e muito 

dinheiro. Considerando a administração como um processo de decisão 

voltado para a realização de um ou mais objetivos, podemos afirmar que ele 

pode envolver uma pessoa, um pequeno grupo ou uma grande organização  

 

O administrador rural é quem toma as decisões em uma empresa desse 

segmento, cabendo a ele o papel de planejar, controlar, decidir o que, quando e como 

produzir além de avaliar os resultados visando a maximização do lucro da propriedade 

rural, bem como a satisfação e bem-estar de seus colaboradores e a satisfação de 

seus clientes. Como afirma o autor Silva (2009) a administração é fator primordial para 

o bom desenvolvimento de toda e qualquer empresa, o conhecimento dela contribui 

para o sucesso, aliada a uma boa gestão de pessoas a empresa chega aos objetivos 

almejados. Com efeitos essenciais para o andamento de qualquer empresa, não 

existe organizações sem a administração, ela é um processo longo e está sempre em 

evolução. Isto faz com que o administrador possua controle direto sobre fatores 

internos da empresa, tendo por esse motivo a importância de uma gestão eficaz, para 

que se possa tirar o maior proveito disso, já que não é possível controlar os fatores 

externos, como por exemplo, clima e variações de preços, devendo ele possuir 

conhecimento para que possa tomar decisões que lhe permitam se ajustar a eles 

(MARION; SANTOS; SEGATTI, 2002). 

 Diante das definições de administração já citadas, além sua importância e 

área de abrangência, definiremos, segundo Silva (2009, p.25) a administração rural 

como sendo: 
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[...] um ramo da Administração que se utiliza das funções administrativas 
(Planejamento, Organização, Direção e Controle) visando ao uso mais 
racional e eficiente dos recursos para obter resultados compensadores e 
contínuos na condução de uma empresa rural. 
 

Neste campo de aplicação da administração, e em todos os outros, vale 

destacar a importância da gestão de pessoas para a prosperidade da empresa, visto 

que a mão-de-obra representa uma boa parcela dos custos, e tem influência direta na 

qualidade e produtividade do negócio. O administrador preocupa-se primeiramente 

com o problema de conseguir a combinação mais lucrativa dos diversos fatores 

envolvidos na produção, visando ao uso mais eficiente dos recursos para obter 

resultados compensadores contínuos. 

Uma forma de se ter sucesso na atividade rural, como cita Tavares (1991, 

p.77), “[...] a pequena propriedade rural necessita de foco de mercado, conhecer e 

aperfeiçoar seus recursos, conquistar confiança/credibilidade para conquistar e 

permanecer no mercado atual”. Sendo assim entendido como uma especialização em 

uma área de atuação. 

Embora muitos produtores tenham a noção da importância da aplicação da 

administração no meio rural, a sua ausência ainda é um dos maiores entraves no 

cenário dessas empresas, pois a maior parte dos esforços ainda é focada na produção 

em si, deixando de aliar o fator de administrar com a gestão de pessoas, provocando 

descontentamento dos colaboradores.  

Para desempenhar as funções administrativas, o responsável pela gestão da 

propriedade deve, no ambiente de trabalho, ter conhecimento dos fatores externos e 

internos relativos à empresa, pois o setor rural apresenta diferentes características 

dos demais setores da economia, tanto a administração da empresa rural como a 

gestão de pessoas, devem seguir as especificidades e necessidades conforme está 

inserida. Independentemente do tamanho da empresa, as constantes transformações 

de natureza econômica, social e tecnológica geram a necessidade de investir em 

capital humano como diferencial para competitividade e fonte para garantir um 

desenvolvimento com qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelas 

organizações.  

Para alcançar os objetivos almejados, os gestores das empresas precisam 

estar atentos sobre quais são as expectativas dos colaboradores. Através de aspectos 

fundamentais da gestão de pessoas, pode-se conseguir que estes sejam, além de 
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recursos, parceiros da organização, permitindo a colaboração eficaz das pessoas, 

porque estarão atingindo também seus objetivos individuais.  

Através do incremento de uma adequada gestão de pessoas, administrado de 

forma ampla, é possível obter resultados satisfatórios no trabalho dos colaboradores. 

Seus conhecimentos e habilidades são indispensáveis para que a empresa alcance 

crescimento e lucratividade, tornando-se o diferencial competitivo que promove e 

mantêm o sucesso organizacional. 

1.2 EMPRESA RURAL 

As empresas rurais são um segmento de elevada importância econômica, por 

sua participação na cadeia produtiva e pelas ligações que mantém com os demais 

setores da economia. Empresa rural pode ser definida como:  

 

Um organismo técnico-econômico que coordena a natureza, o capital, o 

trabalho e a tecnologia com o propósito de transformar a riqueza em 

utilidades ou serviços e de obter lucro através da satisfação de necessidades 

individuais ou coletivas” (SILVA, 2009, p.30).  

 

Dessa forma, a empresa rural é a unidade de produção onde são exercidas 

atividades que dizem respeito a culturas agrícolas, agropecuárias, ou culturas 

florestais, com a finalidade de obtenção de renda. Qualquer tipo de empresa rural, 

seja familiar ou patronal é integrada por um conjunto de recursos, denominados 

fatores da produção, terra: onde se trabalha para obter a produção; capital: conjunto 

de bens colocados sobre a terra com objetivo de aumentar sua produtividade e ainda 

facilitar e melhorar a qualidade do trabalho humano; e o trabalho, que é o conjunto de 

atividades desempenhadas pelo homem, considerado o recurso mais importante para 

se manter o bom andamento da empresa, pois conforme a definição de empresa do 

autor Silva (2009), “a empresa tem o objetivo de obter lucro através da satisfação de 

necessidades individuais e coletivas”, identificando assim, a importância do estudo da 

gestão de pessoas para a empresa rural e para conhecimento do empresário rural. 

As empresas rurais possuem três classificações: agrícolas, pecuárias e 

mistas. Para melhor entendimento da empresa pesquisada, procuramos saber em 

qual classificação esta empresa está enquadrada, em estudo, identificamos que esta 

é uma empresa mista e diversificada, por possuir mais de uma atividade. Assim 

conforme análise e entendimento do autor Silva (2009, p. 32) empresas rurais: 
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[...] mistas são aquelas que exploram, ao mesmo tempo, atividades agrícolas 
e pecuárias, sendo neste caso, consideradas empresas diversificadas por 
terem, pelo menos, duas atividades. Como exemplo há empresas rurais que 
exploram simultaneamente café, gado de leite, milho, suínos, soja e gado de 
corte. 

 

As empresas rurais possuem grande campo para seu desenvolvimento no 

Brasil e seu sucesso hoje, depende basicamente de seu grau de gerenciamento, 

aliado a habilidade técnica administrativa para o aproveitamento racional dos recursos 

a sua disposição (MARION; SANTOS; SEGATTI, 2002, p. 14). 

Antigamente toda e qualquer empresa que fosse familiar a sua forma mais 

comum era a propriedade rural, hoje em dia as empresas familiares são muito comuns, 

tanto na área urbana como na rural. A necessidade de consumo e, a fim de se adequar 

às demandas que surgiram ao longo dos tempos, a empresa do tipo familiar sofreu 

mudanças. Para Gersick, Davis e Lansberg (1997), as organizações familiares ainda 

se constituem na forma predominante de empresa no mundo e exercem expressiva 

influência na economia de diversas nações. Não há uma definição exata para tipo de 

empresa familiar, como ela deve ser, sua forma de trabalho ou ramo de atividade. 

Bernhoeft (1989) considera empresa familiar aquela que possui sua origem e sua 

história vinculadas a uma família; ou ainda, aquela que mantém membros da família 

na administração dos negócios. 

À medida que a empresa familiar se desenvolve, os desafios tornam-se mais 

complexos. Na maioria das empresas rurais, principalmente quando são de pequeno 

ou médio porte percebe-se uma defasagem no que diz respeito a qualificação do 

empresário e dos funcionários, observa-se uma acomodação “assim está bom”, não 

há o interesse de inovar, há uma resistência de mudar aquilo que há anos sempre foi 

da mesma forma, assim cria barreiras impedindo que os processos e as pessoas 

possam se desenvolver.  

1.3 GESTÃO DE PESSOAS 

Sabe-se que o principal capital de uma organização é o ser humano, e o 

mesmo necessita sempre ser motivado, saber de seus direitos e deveres. É preciso 

haver enfoque nos papéis profissionais dos quais executam. É importante manter uma 

gestão eficaz, e antes de tudo necessita-se saber que administrar constitui um 

conjunto de esforços: planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de um grupo 

de pessoas que tenham os objetivos em comum. 
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Gestão de Pessoas também conhecida como Administração de Recursos 

Humanos, é constituida por um conjunto de politicas e práticas, que exercem o papel 

de gerenciar o fator “pessoa” dentro das organizações e seus recursos, e dentro deste 

processo inclui o recrutamento e seleção, bem como o treinamento dos 

colaboradores, técnicas para despertar sua motivação e ampliar suas habilidades, as 

recompensas e as avaliações que irá evidenciar o nível de desempenho 

(CHIAVENATO, 1999).  

De acordo com Chiavenato (2004, p.529) a gestão de pessoas é composta 

de: 

[...] várias atividades integradas, como descrição e análise de cargos, 
planejamento, recrutamento, seleção, orientação e motivação das pessoas, 
avaliação do desempenho, remuneração, treinamento e desenvolvimento, 
relações sindicais, segurança, saúde e bem-estar. 

 

Ela ainda tem como objetivo, fazer com que as organizações sejam mais 

conscientes e estejam mais atentas aos funcionários, é sua função contribuir para que 

as pessoas sejam mais eficazes, pois conforme são tratadas irão ampliando ou 

limitando as forças e fraquezas de uma empresa 

 Para confirmar o fato de que Administração de Recursos Humanos é 

essencial, Antônio Carlos Gil (2007, p. 15) afirma que “o fim da Administração de 

Recursos Humanos, só poderá ocorrer após o fim de todas as outras áreas da 

Administração, pois todos os demais recursos das organizações são administrados 

por seus recursos humanos”. Definir o que é Gestão de pessoas, faz-se necessário 

conhecer os aspéctos fundamentais que norteiam essa forma moderna de se 

gerenciar: 

As pessoas como parceiros da organização: capazes de conduzi-la à 
excelência e ao sucesso. Como parceiros, as pessoas fazem investimentos 
na organização — como esforço, dedicação, responsabilidade, 
comprometimento, riscos etc. — na expectativa de colher retornos desses 
investimentos — como salários, incentivos financeiros, crescimento 
profissional, carreira etc. Qualquer investimento somente se justifica quando 
traz um retorno razoável. Na medida em que o retorno é bom e sustentado, a 
tendência certamente será a manutenção ou aumento do investimento. Daí o 
caráter de reciprocidade na interação entre pessoas e organizações. E 
também o caráter de atividade e autonomia e não mais de passividade e 
inércia das pessoas. Pessoas como parceiros ativos da organização e não 
como meros sujeitos passivos. (CHIAVENATO, 1999, p.9) 

 

Quando se trabalha com pessoas, é evidente a necessidade de conhecimento 

do assunto, pois é comum aos profissionais da área ter tal fator como simples 
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recursos, e deixar de lado toda carga cultural, psíquica e emocional que compõe o ser 

humano, e que também é responsável pela sua índole, habilidade e formação 

profissional.  

A Gestão de Pessoas é uma área muito sensível à mentalidade que 
predomina nas organizações. Ela é contingencial e situacional, pois depende 
de vários aspectos como a cultura que existe em cada organização, a 
estrutura organizacional adotada, as características do contexto ambiental, o 
negócio da organização, a tecnologia utilizada, os processos internos e uma 
infinidade de outras variáveis importantes. (CHIAVENATO, 1999, p. 8). 

 

Confere-se assim, que essa área da Administração, é composta de dois lados 

onde o Gestor de Pessoas ou de Recursos Humanos como é conhecido, tem a função 

de criar uma ponte entre ambos. De um lado está a Organização, com toda sua 

estrutura e um objetivo a alcançar e que depende das pessoas que, para as empresas 

é um recurso extremamente necessário para que possa produzir produtos ou serviços, 

e que é inseparável de seu contexto pessoal, que são seus valores, cultura, crenças, 

motivações positivas e negativas, que consequentemente influenciam no bom 

andamento das Organizações a que fazem parte. (CHIAVENATO, 1999). 

Segundo o autor citado acima, o individuo dentro das organizações podem 

ser tratado de duas maneiras, como recurso ou como parceiro. Sendo que, tido como 

recurso, o mesmo deve ser administrado como tal, e extrair dele o máximo rendimento 

possível, já que o mesmo é contabilizado como patrimônio físico da empresa. As 

pessoas são fornecedoras de informações, habilidades, capacidades e, sobretudo, o 

mais importante contribuição para as organizações — a inteligência, que, é o que dá 

condições a decisões racionais dentro das empresas e dá significância aos objetivos 

da mesma, é um capital intangível, não se compra (CHIAVENATO, 1999). 

A importância da organização de pessoal em uma empresa rural é descrita 

por Silva (2009, p. 114) como “[...] de suma importância definir as tarefas que cada 

empregado deve realizar, pois as operações [...] são interdependentes”. É por meio 

do cargo que ocorre a interação entre as pessoas. 

Em busca de melhores resultados, começou a se constatar a necessidade da 

valorização do capital humano. São diversos os fatores que influenciam no sucesso 

ou fracasso de uma empresa e as pessoas e o seu comportamento são as principais 

engrenagens para que a mesma funcione. Segundo Gil (2001), a gestão de pessoas 

abrange uma gama de atividades, como recrutamento de pessoal, descrição de 

cargos, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, dentre outras. 
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Porém, as atividades estão totalmente relacionadas entre si, influenciando‐se 

reciprocamente. Desenvolvimento, avaliação de desempenho, dentre outras. Porém, 

as atividades estão totalmente relacionadas entre si, influenciando‐se mutuamente em 

diversos níveis, assim não se é possível trabalhar de forma isolada, todos os setores 

precisam estar em sinergia, pois as pessoas controlam os recursos que contribuem 

para o desempenho da empresa. 

 

Recursos humanos [ou Gestão de Pessoas] é o nome tradicionalmente dado 
às pessoas que ingressam, permanecem e participam da organização, 
qualquer que seja seu nível hierárquico ou sua tarefa. Os recursos humanos 
estão distribuídos no nível institucional da organização [...], no nível 
intermediário [...] e no nível operacional [...]. Constituem o único recurso vivo, 
dinâmico e inteligente da organização, aliás, o recurso que decide como 
manipular os demais recursos, que são inertes e estáticos por si. Além disso, 
constituem um tipo de recurso dotado para o crescimento e desenvolvimento 
(CHIAVENATO, 2009, p. 214).  

 

1.4 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

Uma empresa precisa de funcionários para trabalharem por ela, 

consequentemente gerando lucro, da mesma forma como os funcionários necessitam 

da remuneração que recebem da empresa para realizarem seus desejos de consumo. 

Segundo o que diz Chiavenato (1999), pessoas e organizações convivem em 

constante e interminável processo dialético. Elas estão engajadas em um contínuo e 

interativo processo de atrair uns aos outros. Com isso tem-se uma importância muito 

grande em tentar recrutar as melhores pessoas para trabalharem pela organização. 

Com as rápidas mudanças e exigências cada vez maiores do mercado de 

trabalho, atrair e reter talentos são um grande desafio para o desenvolvimento da 

empresa. É oneroso para a organização a perda de talentos, uma vez que levam 

consigo a experiência adquirida durante o trabalho, o seja a empresa perde tempo e 

os recursos que foram investido neste colaborador, além de gastos com a demissão 

e a contratação de um novo colaborador, sendo assim, é de suma importância a 

atenção do departamento de recursos humanos no processo de recrutamento e 

seleção para que contratem pessoas compatíveis a vaga disponível, estudando 

adequadamente o perfil do candidato, para que possa reduzir ao máximo a 

rotatividade de pessoas na organização (ARAUJO; GARCIA, 2010). 

Quando há uma demanda maior de trabalho do que os funcionários podem 

realizar há a necessidade de aumento de efetivo, o qual se dá através de um 
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recrutamento. Milcovich e Bourdreau(2000, p.162) definem “recrutamento como um 

processo de identificação e atração de um grupo de candidatos, entre os quais serão 

escolhidos alguns para posteriormente serem contratados para o emprego”. 

 

1.5 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

Quando a empresa contrata um novo funcionário este passa por uma fase de 

adaptação à cultura da empresa, e em caso de não possuir experiência no cargo que 

vai ocupar surge a necessidade da organização oferecer-lhe um treinamento 

adequado a sua nova função, ou um treinamento que permita a este funcionário o 

desenvolvimento de suas habilidades para melhor contribuir com a organização. 

Segundo Gil (2014, p.119), “o ambiente dinâmico requer o desenvolvimento de ações 

voltadas à constante capacitação das pessoas, com vista em torna-las mais eficazes 

naquilo que fazem”. Tanto é que, com frequência cada vez maior, as empresas vêm 

desenvolvendo programas de formação, treinamento e desenvolvimento de pessoas. 

O treinamento pode proporcionar uma otimização do trabalho realizado pelo 

funcionário, o que irá resultar em benefícios para a empresa, pois dessa forma 

ganhará em produtividade e possivelmente evitará falhas que viriam a ocorrer nos 

serviços desenvolvidos pelo funcionário. Porém, como cita Milcovich e Bourdreau 

(2000, p.339) “o treinamento é apenas um dos componentes do processo de 

desenvolvimento que inclui todas as experiências que fortalecem e consolidam as 

características dos empregados desejáveis em termos de seus papeis funcionais.” 

Para que a empresa ofereça um treinamento que dê resultados faz-se 

necessário que ela elabore um roteiro de treinamento, começando com o 

levantamento das necessidades de treinamento, um projeto para que este seja 

realizado e posteriormente sua implementação. Após realizado o treinamento deve-

se fazer uma avaliação a fim de compreender os resultados obtidos. 

A primeira etapa para desenvolver um programa de treinamento a ser 

oferecido ao funcionário é o levantamento das necessidades, onde deverá ser 

analisada a empresa e a tarefa a ser realizada nela. Segundo Bohlander e Snell (2009, 

p. 255) "a análise da tarefa envolve a revisão da descrição de cargos e a especificação 

para identificar atividades desempenhadas num cargo" a fim de identificar as 

competências e habilidades necessárias para desempenha-las. Além da análise da 
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empresa e tarefas deve-se realizar uma análise dos funcionários a serem treinados a 

fim de selecionar os que precisam de treinamento e os que não. 

Após definir as necessidades de treinamento o próximo passo é elaborar um 

programa de treinamento de acordo com as necessidades identificadas no 

levantamento das necessidades. Deve-se ter bem definido quais são as finalidades a 

serem alcançadas no treinamento, ou seja, quais habilidades o funcionário deve 

melhorar ou desenvolver.  

Para que o treinamento tenha sucesso Bohlander e Snell (2009, p.258) dizem 

ainda que existem duas pré-condições que os treinados devem ter: prontidão e 

motivação: 

A prontidão dos treinados diz respeito tanto a sua maturidade quanto à sua 
experiência. Os futuros treinados devem ser avaliados para determinar se 
possuem os conhecimentos e as habilidades necessários para absorver o 
que lhes é apresentado. Reconhecer diferenças individuais na prontidão é tão 
importante no treinamento da empresa quanto em qualquer outra situação de 
ensino. 
 

Para facilitar a aprendizagem dos funcionários pode-se estabelecer metas de 

aprendizagem que o treinamento deve cumprir, além da pratica ativa e repetição do 

que foi aprendido. O período de aprendizagem pode ser maciço ou distribuído, com o 

instrutor atendendo todos e dando atenção a casos individuais em que o funcionário 

precisar de ajuda. Quem for ministrar o treinamento deve demonstrar conhecimento 

do que ensina, além de interesse pelo assunto, e que consiga ensinar de uma forma 

clara e objetiva. 

A implementação de um programa de treinamento dar-se-á observada a 

necessidade de cada empresa a que este será oferecido. Existem vários métodos de 

treinamento que podem ser realizados em uma empresa, portanto é importante 

observar o que deverá ser aprendido para assim definir qual o método de treinamento 

a ser escolhido. 

 

Por exemplo, se o material for mais factual, métodos como palestra, aula 
expositiva ou instrução programada poderão ser adequados. Entretanto, se o 
treinamento envolver grande componente comportamental, outro métodos, 
como treinamento no local de trabalho, simulação ou treinamento baseado 
em computador poderão funcionar melhor. (BOHLANDER, SNELL;  
2009, p.263) 
 

Após a conclusão do programa de treinamento é fundamental que se faça 

uma avaliação de seus resultados para fim de avaliar se o treinamento desenvolvido 
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foi realmente efetivas e possíveis sugestões dos treinados para que se possa 

aprimorar o programa.  

A avaliação do treinamento pode ser realizada através da avaliação do 

aprendizado adquirido com ele e por meio do comportamento dos funcionários 

posterior ao treinamento. Pode-se avaliar os resultados do treinamento medindo os 

retornos que a empresa obtém após ele, ou realizando um Benchmarking, 

comparando como os processos eram desenvolvidos antes do treinamento e como 

são desenvolvidos agora. 

 

1.6 REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS 

Como forma de recompensa pelo trabalho realizado o empregado recebe uma 

remuneração em dinheiro que é denominada salario, podendo ainda receber outros 

benefícios da empresa. Conforme Milcovich e Boudreau (2000, p. 379) citam em seu 

livro, a remuneração tem por objetivo motivar comportamentos produtivos e controlar 

os custos trabalhistas, ao mesmo tempo em que busca a satisfação das necessidades 

e do sentimento de justiça dos empregados. Essa remuneração denomina-se salario, 

sendo o montante pago ao empregado pelos seus serviços prestados a organização. 

 

Salário é a retribuição em dinheiro ou equivalente paga pelo empregador ao 
empregado em função do cargo que este exerce e dos serviços que presta. 
Assim, existem o salário direto e o indireto. Salario direto é aquele percebido 
como contraprestação do serviço no cargo ocupado. [...] O salário indireto é 
decorrente de clausulas da convenção coletiva de trabalho e do plano de 
serviços e benefícios sociais oferecidos pela organização. (CHIAVENATO, 
2009 p. 32) 

 

A gestão de recursos humanos da empresa deve ter uma atenção especial 

quanto a folha de pagamento, pois todas as informações referentes ao salário devem 

estar claramente descritas, uma folha que possui erros gera transtornos e pode vir a 

ser motivo de insatisfação do funcionário. Devem ser observados todos os benefícios 

de que o empregado tem direito, bem como se eventuais horas extras e a 

remuneração estão lançadas de forma correta. Uma folha de pagamento errada de 

um funcionário pode representar também um problema futuro a empresa, o que pode 

gerar um passivo trabalhista que poderia ter sido evitado. 

As recompensas recebidas pelos funcionários como forma de remuneração 

servem de incentivo para este funcionário desempenhar sua função, além de mantê-



22 
 

 

lo trabalhando para a organização. Portanto como cita Chiavenato (2009 P. 11) as 

recompensas estendem-se muito além de remunerações oferecidas pela empresa: 

 

O “sistema de recompensas inclui o pacote total de benefícios que a 
organização coloca à disposição de seus membros e os mecanismos e 
procedimentos pelos quais esses benefícios são distribuídos. Não apenas 
salários, férias, promoções para posições mais elevadas são considerados, 
mas também recompensas como segurança no cargo ou na organização, 
transferências laterais para posições mais desafiantes ou para posições que 
levem a um crescimento e arias formas de reconhecimentos por serviços 
notáveis. O pacote de benefícios inclui também a estrutura de tarefas e 
processos, à medida que a organização consegue amenizar ou ajustar 
aspectos do cargo em si para aumentar sua atratividade intrínseca”.  
 

Para desenvolver uma política eficaz de cargos e salários os gestores de 

recursos humanos devem realizar uma análise da complexidade das tarefas que cada 

cargo exige, juntamente com a capacitação de quem realiza essas tarefas. Para 

desenvolver uma avaliação dos cargos como cita Marras (2011) devem ser levados 

em conta os requisitos mentais e físicos que o cargo exige, bem como as 

responsabilidades atribuídas ao mesmo.  

Um ponto a ser analisado é o equilíbrio interno da empresa do que diz respeito 

à distribuição salarial, principalmente quando tratamos de pequenas empresas onde 

não existem muitos níveis hierárquicos, pois há uma forte tendência de canalizar altos 

salários e benefícios seletivos para a cúpula da empresa, exemplo quando as 

empresas são familiares, gerando uma concentração de renda e criando uma classe 

privilegiada e uma disparidade de salários, onde muitas vezes nota-se a concentração 

de valores para os proprietários da empresa. 

A fim de manter a satisfação de seus funcionários a empresa pode oferecer-

lhes benefícios como forma de complementar seus salários. Conforme Chiavenato 

(2009) os benefícios são uma forma de remuneração indireta, que tem por objetivo 

oferecer os empregados uma base para a satisfação de suas necessidades pessoais. 

Os benefícios podem ser divididos em benefícios compulsórios e 

espontâneos. Os benefícios compulsórios são os que são exigências de lei normas 

legais ou convenções coletivas (férias, 13º salários, salario família, etc.), enquanto os 

benefícios espontâneos são aqueles que a empresa oferece aos funcionários por 

vontade própria, com o objetivo de atender as necessidades dos empregados ou 

tornar a remuneração mais atrativa. Esses benefícios podem ser por exemplo: seguro 

de vida, previdência complementar, assistência medica entre outros (MARRAS, 2011). 
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Os gestores da empresa podem utilizar de uma política de remuneração 

estratégica variável a fim de motivar seus funcionários a desenvolverem suas funções 

de forma eficaz. A remuneração variável tem como objetivo complementar a 

remuneração já recebida pelo funcionário, baseando-se em suas habilidades, e 

resultados que obtém junto a empresa. 

Essa remuneração variável pode ser do tipo remuneração por habilidades, 

onde remunera-se o funcionário conforme o avanço de suas habilidades. Pode ser do 

tipo distribuição de lucros, onde os funcionários recebem um determinado valor se a 

organização obtiver lucros ou pode ser do tipo remuneração por resultados. Esta 

última visa remunerar os funcionários individualmente conforme forem seus resultados 

dentro da empresa, costumeiramente sendo avaliada pelo atingimento de metas e 

objetivos delimitados pelos gestores. 

Outra forma de manter os funcionários trabalhando para a empresa são os 

programas de segurança e saúde no trabalho, pois estes mantem a saúde física e 

psicológica do funcionário. A saúde e segurança dos funcionários constituem uma das 

principais bases para a preservação de uma força de trabalho adequada. Chiavenato 

(2009, p. 136) cita que “higiene e segurança no trabalho constituem duas atividades 

intimamente relacionadas no sentido de garantir condições físicas e materiais de 

trabalho capazes de manter elevado nível de saúde dos funcionários”. 

De modo geral higiene do trabalho refere-se as normas e procedimentos que 

visam a integridade física e mental do funcionário, preservando-o de riscos à saúde 

inerentes da tarefa e onde são realizadas, enquanto a segurança envolve medidas 

para prevenir acidentes, eliminando assim a insegurança e incentivando as pessoas 

da implantação e uso de práticas preventivas de acidentes.

  



 
 

 

2 METODOLOGIA

 

A importância em conhecer uma problemática humana carece de uma forma 

de fazê-la, ou seja, um método. Esse método determina a melhor forma para se atingir 

o objeto estudado. O método seria auxiliado por uma filosofia ou associação de 

conhecimentos que garantiriam a ele e ao produto final de sua procura, uma “exatidão 

científica”, garantindo assim uma maior consistência ou confiabilidade aos resultados 

finais. Lakatos e Marconi (2001, p. 288) definem método “como um conjunto de 

atividades sistemáticas e racionais que favorecem o alcance de objetivos, traçando o 

caminho a ser trilhado, detectando possíveis erros e auxiliando na tomada de decisões 

do pesquisador”. Através dos métodos científicos que os pesquisadores lutam para a 

solução, ou mitigar os problemas, para dar sentido à experiência humana, para 

compreender as legitimidades e identificar irregularidades dos fenômenos e para 

prever circunstâncias futuras. 

Conceito central desta pesquisa foi baseado em autores do assunto que 

discorrem sobre a gestão de pessoas em diversos aspectos. Eles relatam a 

importância dos funcionários para a organização, bem como a importância de dar a 

eles condições de realizarem suas tarefas, oferecendo a eles um treinamento 

adequado e um ambiente de trabalho seguro.  

A pesquisa foi realizada na propriedade rural do Município de Toledo-PR, 

através de visitas nos finais de semana, onde foi possível conversar com os 

colaboradores e gestor. A escolha dessa empresa deu-se devido maior proximidade 

e abertura dos proprietários para que pudéssemos realizar a pesquisa e o interesse 

dos mesmos sobre o assunto. Realizamos perguntas informais com os colaboradores 

e gestor para maior conhecimento sobre a propriedade e como era realizada a gestão 

de pessoas da mesma, essas perguntas informais eram conversas descontraídas e 

sem muita formalidade. Após a identificação de possíveis gargalos, entrevistamos o 

gestor que nos possibilitou confirmar algumas hipóteses que haviam sido levantadas 

no início da pesquisa, que eram as possíveis falhas existentes na gestão de pessoas. 

Após algumas informações, construímos nosso questionário que foi aplicado com os 

colaboradores da empresa, que nos possibilitou a ter uma visão geral do assunto e 

nortear o que poderíamos sugerir como melhoria para gestão dos recursos humanos 

da empresa. 
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2.1 TIPO DA PESQUISA  

No estudo adotou-se pesquisa exploratória, descritiva. Para Gil (1999, p. 43), 

a pesquisa exploratória abrange “um estudo envolvendo levantamento bibliográfico 

com pessoas que tiveram (ou tem) experiências práticas com o problema pesquisado 

e análise de exemplos que estimulem melhor a compreensão”. Ainda segundo o autor 

este tipo de estudo visa proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador 

acerca do assunto, a fim de que esse possa formular problemas mais precisos ou criar 

hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos posteriores. As pesquisas 

exploratórias visam proporcionar uma visão geral de um determinado fato, do tipo 

aproximativo. 

O objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto ainda 

pouco conhecido, pouco explorado. Ao final de uma pesquisa exploratória, 

conhecemos mais sobre aquele assunto, e estaremos aptos a construir hipóteses. 

Como qualquer exploração, a pesquisa exploratória depende da intuição do 

desbravador. Por ser um tipo de pesquisa muito específica, quase sempre ela assume 

a forma de um estudo de caso, afirma o autor Gil (2008). 

A pesquisa descritiva apresenta as características de definidas populações ou 

fenômenos. Uma de suas especialidades está na utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. Ex.: 

pesquisa referente à idade, sexo, nível de escolaridade (GIL, 2008). Ao final de uma 

pesquisa descritiva, o pesquisador terá reunido e analisado muitas informações sobre 

o assunto pesquisado. A diferença em relação à pesquisa exploratória é que o assunto 

pesquisado já é conhecido, neste caso há um conhecimento adquirido de gestão de 

pessoas ao longo do Curso de Administração de Empresas. A grande contribuição 

das pesquisas descritivas é proporcionar novas visões sobre uma realidade já 

conhecida, dessa forma, visamos conhecer como é tratada a gestão de pessoas em 

uma empresa rural, por serem organizações poucos pesquisadas, traz uma realidade 

diferente.  

A preferência por este tipo de pesquisa deu-se devido uma maior aproximação 

com o empresário rural e colaboradores, permitindo a identificação das possíveis 

hipóteses e gargalos existentes na gestão de pessoas da empresa rural, auxiliando a 

desenvolver e compreender o assunto abordado. 
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2.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população envolvida no estudo abrange colaboradores que desempenham 

suas funções em propriedade rural, e o empregador da propriedade situada no 

município de Toledo, Estado do Paraná. 

Universo ou população, segundo Gil (2008, p. 89), “é um conjunto definido de 

elementos que possuem determinadas características”. Comumente fala-se de 

população como referência ao total de habitantes de determinado lugar. Todavia, em 

termos estatísticos, a amostra do estudo abrange quantidade de colaboradores de 

uma propriedade rural.   

A amostra é constituída por um subconjunto do universo ou da população, por 

meio do qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo ou 

população. Uma amostra pode ser constituída, por exemplo, por "cem colaboradores 

de uma população de 4.000 (quatro mil) que trabalham em uma determinada empresa. 

Outro exemplo de amostra pode ser dado por determinado número de propriedades 

rurais que integram o setor agropecuário" (GIL, 2008, p.90). 

Na pesquisa são utilizados diversos tipos de amostragem, que podem ser 

classificados em dois grandes grupos: amostragem probabilística e não-probabilística. 

Os tipos do primeiro grupo são rigorosamente científicos e se baseiam nas leis 

consideradas no item anterior (GIL, 2008). Os do segundo grupo não apresentam 

fundamentação matemática ou estatística, dependendo unicamente de critérios do 

pesquisador. Os procedimentos deste último tipo são muito mais críticos em relação 

à validade de seus resultados, todavia apresentam algumas vantagens, sobretudo no 

que se refere a gestão de pessoas de uma propriedade rural. 

 

2.3 COLETA DE DADOS 

Para a coleta de dados utilizou-se um questionário com perguntas fechadas 

direcionado para os colaboradores da propriedade. A pesquisa de campo é utilizada 

a fim de identificar um problema no qual se procura uma solução. Envolve a coleta de 

dados primários, que são aqueles que ainda estão em poder do pesquisado 

(LAKATOS e MARCONI, 2008). 

A aplicação de questionários para funcionários, conforme cita Marconi e 

Lakatos (2010, p. 179), “tem como objetivo principal a obtenção de informações do 



27 
 

 

entrevistado, sobre determinado assunto ou problema”. Possibilita averiguar os fatos 

e determinar opiniões e conhecer a conduta atual dos participantes. 

Realizou-se esta pesquisa através de um estudo de caso, onde reunimos 

orientações teóricas que explicam sobre a importância de gestão de pessoas, 

administração rural e empresa rural, além de publicações sobre estudos da área de 

recursos humanos que citem a importância da gestão na área rural. 

Um estudo de caso, segundo Ludke e André (1986, p. 17), “vai estudar um 

único caso. O estudo de caso deve ser aplicado quando o pesquisador tiver o 

interesse em pesquisar uma situação singular, particular”. Os autores ainda nos 

elucidam que o caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos 

claramente definidos no desenvolver do estudo. 

Os relatos de estudo de caso utilizam uma linguagem e uma forma mais 

acessível do que os outros relatórios de pesquisa. A preocupação desse tipo de 

pesquisa é retratar a complexidade de uma situação particular, focalizando o problema 

em seu aspecto total. O resultado de todo esse processo é apresentado em forma de 

relatório final, podendo materializar-se também em forma de colagens, slides, 

desenhos, fotografias, dentre outras (LUDKE; E ANDRÉ, 1986). 

Os dados foram coletados no local onde ocorrem as situações estudadas na 

área de gestão de pessoas, os acontecimentos e situações foram estudados de forma 

natural, incluindo entrevistas informais com um dos proprietários da empresa rural e 

observações da forma de trabalho dos colaboradores, a então a aplicação de uma 

entrevista semiestruturada com o intuito de identificar o perfil dessas pessoas e suas 

respectivas opiniões sobre o que poderia ser melhorado no que diz respeito à estrutura 

organizacional na área de recursos humanos. 

 

2.1.1 Instrumentos de Coleta de Dados 

A pesquisa de campo se deu por meio de aplicação de questionário com 

perguntas fechadas (Apêndice-I); direcionado aos colaboradores de uma propriedade 

rural, situada na região Oeste do Paraná, mais especificamente no município de 

Toledo.  

Em relação à forma, podem ser definidos três tipos de questão: fechadas, 

abertas e dependentes. A pesquisa em questões específicas. As respostas a essas 

questões é que irão proporcionar os dados requeridos para descrever as 
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características da população pesquisada ou testar as hipóteses que foram construídas 

durante o planejamento da pesquisa. Assim, a construção de um questionário precisa 

ser reconhecida como um procedimento técnico cuja elaboração requer uma série de 

cuidados, tais como: “constatação de sua eficácia para verificação dos objetivos; 

determinação da forma e do conteúdo das questões; quantidade e ordenação das 

questões; construção das alternativas; apresentação do questionário, tabulação dos 

dados” (GIL, 2008, p.121). 

 

2.2.2 Abordagem da Pesquisa 

A abordagem foi qualitativa com o intuito de contribuir na melhoria dos 

processos de gestão de pessoas da empresa rural. Trata-se basicamente do conjunto 

de técnicas a ser seguida para edificar um fato. Dessa forma a pesquisa qualitativa é 

a atividade fundamental da ciência na sua construção da realidade que se preocupa 

o nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o universo de 

crenças, valores, significados e outros construtos profundos das relações que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Godoy, (1995, p. 2) considera 

que a abordagem qualitativa “enquanto exercício de pesquisa, não se apresenta como 

uma proposta rigidamente estruturada, ela permite que a imaginação e a criatividade 

levem os investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques”. 

 Na visão do autor Richardson (1999, p.90) pesquisa qualitativa “pode ser 

caraterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção 

de medidas quantitativas de características ou comportamentos”. Dessa forma 

seguimos as orientações teóricas dos autores para a formulação de nossa pesquisa, 

que pretendeu identificar as especificidades da gestão de pessoas da empresa rural 

pesquisada, sabemos que as organizações podem ter dificuldades e problemas 

iguais, similares ou extremamente diferentes, podemos dizer que a pesquisa 

qualitativa responde as questões particulares, preocupa-se com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores, atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 

das relações.  
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Para Ludek e André (1986, p.18) o estudo qualitativo “é o que se desenvolve 

numa situação natural; é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e 

focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada”. 

A preocupação da metodologia qualitativa é analisar e interpretar aspectos 

mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano, formar 

uma análise mais delineada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de 

comportamento etc (MARKONI, LAKATOS, 2011). Na pesquisa qualitativa há um 

mínimo de estruturação prévia. Não se admitem regras precisas, como problemas, 

hipóteses e variáveis antecipadas, e as teorias aplicáveis deverão ser empregadas no 

decorrer da investigação. 

A abordagem qualitativa oferece três diferentes possibilidades de se realizar 

pesquisa: a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia.  Em nosso 

trabalho, foi utilizado o estudo de caso, que conforme Godoy (1995, p.6) “se 

caracteriza como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente. Visa ao exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou 

de uma situação em particular”. O objetivo deste tipo de pesquisa é “proporcionar 

vivência da realidade por meio da discussão, análise e tentativa de solução de um 

problema extraído da vida real” (GODOY, 1995, p. 6). O propósito fundamental do 

estudo de caso (como tipo de pesquisa) é analisar intensivamente uma dada unidade 

social, que pode ser, por exemplo, um líder ou coordenador de uma organização, uma 

empresa que vem desenvolvendo novo sistema de qualidade, ou novo tipo de 

processo, um grupo de pessoas de uma organização e a sua gestão de pessoas, que 

é exatamente o que fizemos em nosso trabalho, analisar a gestão de pessoas da 

empresa rural.  

 

2.2.3 Período de Realização da Pesquisa 

A pesquisa na propriedade rural foi realizada com quinze colaboradores, 

sendo nove, do gênero feminino e seis do gênero masculino que desempenham suas 

funções na área de suinocultura. Ainda envolveu um dos proprietários. A coleta de 

dados se deu no mês de setembro e outubro de 2015. 

2.2.4 Informações da Empresa 

A empresa rural pesquisada possui característica familiar, fundada em 

meados dos anos 80, integrados a antiga Sadia desde 1981, hoje atual BRF Foods. 
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Referência na produção de suínos (leitões) e difusão genética (produção de sêmen) 

da região Oeste Paranaense. A difusão genética produzida na Unidade Produção 

Sêmen (UPS), além da venda para produtores da região, também é utilizada para 

inseminação dos suínos da propriedade.  

A propriedade rural é administrada por um dos donos, sendo que trabalham 

familiares e funcionários, totalizando vinte pessoas envolvidas no trabalho da 

propriedade. Dessas vinte pessoas, apenas quinze pessoas são assíduas no trabalho. 

Para esta atividade é necessária a aplicação de capital e de mão de obra 

qualificada para que ela produza. Desta forma, procurou-se estudar a gestão de 

pessoas na empresa rural e dar ênfase nos estudos dos processos de recrutamento 

e seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoal, procurando conscientizar os 

empresários rurais que essa ferramenta é indispensável para o bom desenvolvimento 

do negócio e sua permanência no mercado. 

 

3.3.5 Tabulação e Análise de Dados 

Os procedimentos de análise qualitativa podem ser simplificados com o uso 

de softwares conhecidos como o Excel e Word. Esses softwares possibilitam o 

desempenho de múltiplas funções, como: redação de dados; análise de conteúdo; 

geração de gráficos. No entanto, são apenas programas de apoio, pois apenas 

gerenciam o processamento de dados. Na análise qualitativa o elemento humano 

continua sendo fundamental (GIL, 2008, p.177).  

Para Lakatos e Marconi (2008, p.172), “os gráficos utilizados com habilidade, 

podem evidenciar aspectos visuais dos dados, de forma clara e de fácil compreensão”. 

Após a aplicação dos questionários com os colaboradores da empresa, realizamos a 

partir dos dados obtidos realizamos a tabulação para a melhor identificação das 

informações. Então foram gerados os gráficos que possibilitam a melhor visualização, 

na sequência a análise dos dados pesquisados e comentários sobre os mesmos.



 

 

3 RESULTADOS

Os resultados apresentados são provenientes de um questionário aplicado 

para quinze colaboradores que desempenham suas funções na propriedade rural, e 

uma entrevista informal com o proprietário. 

O proprietário rural é do gênero masculino, desempenha sua atividade há 44 

anos, sendo que seu grau de escolaridade é Ensino Médio. Na propriedade não existe 

setor específico para gestão de pessoas, e as funções desempenhadas pelos 

colaboradores são acompanhadas e supervisionadas pelo mesmo, ou seja, não existe 

profissional da área de recursos humanos para fazer acompanhamento adequado da 

área de gestão de pessoas. Também na propriedade não existe efetivamente uma 

escala de treinamento para os colaboradores, normalmente os treinamentos são 

passados pelos colaboradores com mais tempo de casa, e ele, o gestor, faz 

acompanhamento esporádico do trabalho que está sendo desempenhado pelos seus 

funcionários, e não há frequência de cursos ou treinamentos oferecidos pelas 

cooperativas integradas. Na opinião do proprietário a avaliação de desempenho dos 

funcionários é conceituada como boa; e considera que é importante trabalhar com 

gestão de pessoas para motivar os colaboradores e trazer maior conhecimento sobre 

o assunto para que possa desenvolver melhor sua função de gestor. Segundo o 

mesmo, os benefícios que oferece aos colaboradores incluem: salário, moradia, água 

e luz. 

O empreendedor durante seu tempo de atuação nunca teve problemas 

trabalhistas com seus colaboradores e também, quando ocorrem casos de 

desligamento a iniciativa é tanto do empregador como do colaborador.  
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Gráfico 1 - Gênero dos Colaboradores 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

 Conforme dados da pesquisa, 60% dos colaboradores da propriedade rural são 

do gênero feminino e 40% do gênero masculino. A maioria são mulheres devido a 

Unidade de Difusão Genética (UPS) ser composta na grande maioria por mulheres, 

integrantes da família. O trabalho é mais detalhista, não é um trabalho pesado, 

podendo ser executado tranquilamente. 

Gráfico 2 – Escolaridade 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

Dos colaboradores que desempenham suas funções na propriedade rural 53% 

possuem Ensino médio e 47% possuem Ensino Fundamental. A baixa escolaridade 

dos colaboradores dá-se por condições familiares. São pessoas que vêm de famílias 

muito simples, época mais difícil onde o estudo não era valorizado, o acesso à 

educação era limitado dificultando e desmotivando as pessoas a buscarem 

conhecimento. 
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Gráfico 3 - Remuneração Mensal 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

No que diz respeito à renda mensal 87% dos colaboradores da propriedade 

rural recebem até dois salários mínimos mensalmente e 13% recebem um salário 

mínimo. Além do salário a empresa oferece moradia, água e luz, o que comparando 

a valores é considerável, tornando-se um atrativo para os colaboradores que 

compõem a empresa. O salário oferecido pela empresa, incluindo os benefícios de 

moradia, água e luz, é compatível com os salários pagos por empresas do mesmo 

seguimento e da região do município de Toledo-PR. 

Gráfico 4 – Possuía Experiência no Ramo de Atividade 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

No gráfico acima foi abordada a questão da experiência no setor que atuavam, 

a maioria respondeu que possuía experiência e qualificação na área. São pessoas 

que já vêm de outras propriedades e já atuavam na área de suinocultura. 
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Antes de preencher uma vaga, é importante detalhar o que a empresa espera 

do novo funcionário, e possuir certa experiência e conhecimento na função é 

imprescindível para o bom desempenhar das funções, pois contribui para que o 

processo seja mais rápido. Entretanto 26% não possuíam experiências na atividade, 

estas são pessoas mais jovens e também com baixa escolaridade que buscavam um 

emprego e condições de trabalho razoável. 

Gráfico 5 - Tempo de Atuação na Empresa 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

 Quanto ao tempo de atuação na propriedade rural, 73% desenvolvem suas 

atividades a mais de quatro anos e, 27% exercem sua função no período de até três 

anos. Demonstrando uma baixa rotatividade da empresa, o que reduz custos de 

rescisão, além de manter mão-de-obra especializada reduzindo custos de treinamento 

com novos colaboradores, possibilitando também maior confiabilidade entre a 

empresa e seus funcionários. 
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Gráfico 6 - Algum Benefício Ofertado o Atraiu a Fazer Parte da Organização. 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

Os benefícios ofertados pela a empresa foi motivo para atrair esses 

profissionais para a organização conforme demonstra o gráfico 6, onde 80% 

colaboradores responderam que os benefícios ofertados o atraíram a fazer parte da 

empresa. Enquanto os outros 20% dos colaboradores não viram como atrativo os 

benefícios ofertados. 

Benefícios ofertados aos colaboradores é uma ferramenta estratégica nas 

organizações no sentido de atrair e reter talentos. É fato que uma empresa que não 

ofereça nenhum tipo benefício apresente dificuldades de competir no mercado.  

Gráfico 7 – Benefícios Adicionais Que Podem Ser Oferecidos Pela Empresa. 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

Nessa questão abordada sobre quais benefícios faltam no pacote oferecido 

pela a empresa, sugeriram ter assistência médica, vale Alimentação, e opinaram que 
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deveria ter bonificações toda vez que as metas impostas fossem atingidas, conforme 

apresentado no gráfico 7. 

Os benefícios são essenciais para a motivação dos colaboradores. Os 

gestores precisam ter em mente que os benefícios podem ser utilizados como uma 

ferramenta estratégica de gestão, não só em relação à política salarial, mas também 

ao nível de satisfação dos funcionários, que é traduzido em produtividade.  

Gráfico 8 - A Empresa Deixa Claro o Trabalho a Ser Desempenhado no 

Processo de Contratação. 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

Quanto aos objetivos da empresa, 67% funcionários disseram serem claros 

quais eram os principais objetivos almejados pela a organização e com isso se torna 

mais fácil em saber onde podem chegar profissionalmente.  

Quando tais objetivos da empresa são expostos de forma clara, faz com que 

os colaboradores desempenhem suas funções em prol de se atingir os objetivos 

almejados. Enquanto os outros 33% afirmaram que os objetivos da organização não 

foram claros no momento da contratação. 
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Gráfico 9 – Teve Acompanhamento no Início das Atividades na Empresa. 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

Conforme demonstrado no gráfico acima a maioria afirmou ter 

acompanhamento no início de suas atividades. Os demais que não tiveram 

acompanhamento possuíam experiência há mais tempo nas atividades que iam 

desenvolver. O acompanhamento é importante para a adaptação do colaborador as 

normas e cultura da empresa para que desenvolva suas habilidades contribuindo com 

a organização.  

Gráfico 10 - Proprietário Rural Oferece Treinamento Para Os Colaboradores 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

 Ao questionar se o proprietário rural oferece treinamento para os 

colaboradores, verificou-se que 67% afirmaram que não recebem treinamento para 

suas funções e, 33% indicaram que recebem treinamento. Dessa forma constatou-se 

a necessidade de aperfeiçoamento dos colaboradores, levando em consideração que 

a maioria já está a bastante tempo na empresa, o que indica também que são 
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treinados de forma empírica “adquirem experiência com o tempo que desempenham 

as atividades”. 

Gráfico 11 - Colaborador é Informado das Precauções Para Desempenhar 

Funções 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

 Quando questionado sobre as precauções necessárias para desempenhar 

suas funções, 100% dos colaboradores apontaram que são informados dos devidos 

cuidados que devem ter nas suas atividades diárias. É importante que todos os 

colaboradores sejam orientados sobre os cuidados a serem tomados na realização de 

suas atividades, para evitar acidentes, transtornos e assim zelar pelo bem-estar de 

todos. 

Gráfico 12 - Motivação para Realizar Cursos de Capacitação 

 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 
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Ao questionar se a propriedade rural oferece, através do trabalho, motivação 

aos colaboradores para que busquem o aperfeiçoamento, constatou-se que 87% 

indicaram que sim, e 13% responderam que não possuem motivação.  

Visto que a maioria dos funcionários demonstraram interesse em qualificar-se 

na área em que atuam, mostra que este é esse um fator positivo para a empresa, pois 

essa pode investir em treinamentos e cursos para aperfeiçoamentos de seus 

funcionários, pois assim só tem a ganhar. 

Gráfico 13 - Preferência em Cursos de Capacitação  

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

 Ao perguntar se os colaboradores qual era o curso que possuíam maior 

interesse para capacitação, verificou-se que 27% possuem interesse em fazer cursos 

na área de técnicas agropecuárias, 27% no setor de segurança do trabalho, 20% 

realizar cursos oferecidos pela Emater (Empresa de assistência técnica e extensão 

rural), 13% fazer capacitação ofertada pela BRF Foods, e 13% não mostraram 

interesse em realizar capacitação. 
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Gráfico 14 - Motivação Com Recompensa e Remuneração 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

Dos colaboradores que desempenham suas funções na propriedade rural 

100% indicaram que as recompensas e a remuneração oferecem motivação para 

desenvolver as atividades com maior desempenho. Isso é um indicativo que esses 

fatores influenciam diretamente na produtividade dos colaboradores. 

Gráfico 15 - Preocupação da Empresa Com Segurança no Trabalho 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

 Ao questionar se a empresa se preocupa com a segurança no trabalho dos 

colaboradores, constatou-se que 87% apontaram que sim, e 13% indicaram que não 

tem precauções com a segurança de trabalho. Esse índice aponta uma preocupação 

da empresa com a segurança dos trabalhadores, visando reduzir riscos e acidentes 

de trabalho, além de cumprir normas da empresa integrada. 
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Gráfico 16 - Atividades Podem Causar Danos à Saúde 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

 No que se refere a questão de atividades desempenhadas na propriedade rural 

e que podem causar danos à saúde, verificou-se que 87% dos colaboradores 

indicaram que não existe danos para saúde e 13% apontaram que sim. Conforme 

demonstrado no gráfico 16 percebe-se a atenção da empresa no que diz respeito às 

normas de segurança no trabalho, diminui os riscos de danos à saúde dos 

colaboradores. 

Gráfico 17 - Opinião dos Colaboradores Sobre as Condições de Trabalho 

Ofertadas. 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

 No que se refere à opinião do colaborador quanto às condições de trabalho 

ofertadas na propriedade rural, os mesmos apontaram que 60% estão muito 

satisfeitos e 40% estão satisfeitos com suas funções desempenhadas. 

0

2

4

6

8

10

Muito Satisfeito Satisfeito Insatisfeito Muito Insatisfeito

0

2

4

6

8

10

12

14

Sim Não



42 
 

 

Gráfico 18 -  Colaboradores Consideram Importante Existir Profissional 

Especifico para Cuidar da Gestão de Pessoas 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

A maioria dos colaboradores consideram importante um profissional para 

cuidar da área de gestão de pessoas. Pois teriam esse profissional como referência 

para tratar de assuntos pertinentes a área de recursos humanos para tirar dúvidas e 

recorrer ao mesmo quando necessário. 

Gráfico 19 - Como é o Relacionamento da Equipe no Dia-a-Dia de Trabalho. 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

No gráfico 20 retrata como e a integração entre os membros da equipe, 47% 

dos colaboradores opinaram ser ótimo o relacionamento com todos os integrantes da 

organização, enquanto 27% afirmaram ser boa a convivência com o grupo, 13% 

afirmaram ser regular e os outros 13% disseram ser ruim a integração com os colegas 

de trabalho.  
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O trabalho em equipe é um instrumento primordial para o ganho de 

performance das organizações, pois quando todos os membros trabalham em 

sinergia, há uma maior disposição em cooperar, compartilhar conhecimentos e 

comprometer-se com os resultados esperados. 

Gráfico 20 - Como é Avaliada a Política Salarial da Empresa. 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

No que diz respeito ao aspecto salarial, mostrou-se o interesse dos 

colaboradores em receber uma melhor remuneração. Conforme demonstrado no 

gráfico 14 que a remuneração é um fator de influência na produtividade do funcionário. 

Gráfico 21- Você Se Sente Valorizado na Empresa. 

Fonte: Autores da pesquisa, 2015. 

No gráfico 21 foi demonstrado que 47% dos colaboradores se sentem 

valorizados pela organização, 33% não e 20% afirmaram serem indiferentes. Esse 

fator de valorização pode ser considerado como o trabalho desenvolvido, 

0

2

4

6

8

10

12

14

Satisfatória Pode Melhorar

0

2

4

6

8

Sim Não Indiferente



44 
 

 

relacionamento com o gestor e equipe, a motivação, o reconhecimento do trabalho de 

cada um. Isso demonstra que a empresa precisa rever seus critérios de     valorização 

do capital humano.



 
 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O estudo na propriedade rural avaliou a gestão de pessoas identificando 

através das informações coletadas as possíveis falhas existentes neste setor, 

procurou conhecer como a administração dos recursos humanos poderia colaborar 

para o desempenho dos colaboradores como profissionais e para a organização como 

um todo. Abordando os aspectos pertinentes a área de gestão de pessoas que 

possibilitou explorar nossas hipóteses. 

Com o estudo constatou-se que não há um setor especifico que cuide da 

gestão de pessoas, sendo essa função realizada pelo proprietário, o qual lidera seus 

colaboradores em todas as situações que ocorrem na empresa, sendo que o mesmo 

não possui formação na área. Portanto se faz necessária a presença de um 

profissional qualificado na área de gestão de pessoas dentro da organização, para 

que o mesmo realize as atividades inerentes a função, de forma a suprir as lacunas e 

atender as necessidades existentes. Sugere-se que o proprietário realize cursos de 

qualificação e aperfeiçoamento na referida área pois já desenvolve tal função. Estando 

assim capacitado para gerenciar seus funcionários de uma forma mais profissional  

Dentre os principais resultados da pesquisa destaca-se a importância do 

processo de recrutamento e seleção, sendo que a empresa não o desenvolve de 

forma satisfatória. Sugere-se que a empresa desenvolva, no processo de 

recrutamento, um roteiro de entrevista a fim de deixar claras as informações e 

objetivos pertinentes a organização e ao trabalho que o mesmo deverá desempenhar. 

Outro fator a ser considerado no processo de recrutamento   

Constatamos a necessidade de  

Percebeu-se através deste estudo não existe setor específico para gestão de 

pessoas, e as funções desempenhadas pelos colaboradores são acompanhadas e 

supervisionadas pelo próprio empreendedor. Também na propriedade não existe 

escala de treinamento dos colaboradores, e também não ocorre avaliação do 

desempenho. Normalmente os “treinamentos” são passados pelos colaboradores que 

possuem mais tempo de casa, mais experiência, e esporadicamente há cursos ou 

treinamentos oferecidos pela empresa integrada. 
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Após a realização do questionário 

Sugere-se que o proprietário adote um sistema de treinamento e capacitação 

para os seus colaboradores, implementando na propriedade um setor específico de 

gestão de pessoas com contratação de profissional capacitado para trabalhar as 

questões de treinamento e avaliação de desempenho, pois poderá ter maior 

rendimentos nas atividades desempenhadas e vantagens em seus investimentos. 

 

A pesquisa contribuiu com a conceituação de gestão de pessoas para a empresa rural, 

buscando aliar a teoria à prática, ou seja, identificando a forma dos processos de 

recrutamento e seleção, treinamentos e desenvolvimento dos colaboradores e o que 

eles representam para a empresa, que auxiliou na avaliação da gestão de pessoas da 

empresa em questão.
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APÊNDICES 

 

Questionário para os COLABORADORES 

 

1 Identificação 

(   ) Masculino   (   )Feminino 

Renda mensal 

(  ) 1 salário mínimo   (  ) 2 salários mínimo (   )+ de 2 salários   (  ) comissão 

Tempo de atuação na propriedade 

(   ) 1 ano  (  ) 2 anos (   ) + de 2 anos 

Escolaridade 

(   ) Ensino Fundamental   (  ) Ensino Médio   (   ) Ensino Superior   (  ) Analfabeto 

 

2 A empresa oferece treinamento para os colaboradores? 

 (     ) Sim  (     )Não 

3 Qual sua avaliação da Gestão de Pessoas desempenhada na empresa 

 (     ) Ótimo   (     ) Bom (     ) Regular  (     ) Ruim 

4 Quais os benefícios  que o empreendedor oferece aos colaboradores? 

 (     ) Salário (     ) Moradia (     ) Localização (     ) Gratificações de trabalho  

(     ) Outros 

5 Em sua opinião as recompensas na remuneração podem motivar os colaboradores 

a desenvolver as atividades com maior desempenho? 

(  ) Sim   (   ) Não 
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6 O empreendedor disponibiliza profissional específico para atender situações 

problemáticas no setor rural ou cabe aos colaboradores resolver as questões. 

 (     ) Sim  (     )Não   Justifique a resposta 

7) A empresa mostra-se preocupada com sua segurança no trabalho? 

(  ) sim  (  ) não 

8) Qual sua opinião das condições de trabalho ofertadas na propriedade rural 

(   ) Satisfeito  (  ) Insatisfeito (   ) muito satisfeito  (   ) muito insatisfeito 

9 As atividades desempenhadas no setor rural podem causar danos à saúde? 

(     ) Sim         (     )Não 

Se a resposta for SIM - Justifique quais os riscos que sua função pode causar à saúde  

10 O colaborador é informado das precauções necessárias para desempenhar suas 

funções? 

(     ) Sim         (     )Não 

11 Você como colaborador, se sente a vontade para sugerir melhorias, dar opinião ou 

fazer críticas? 

12 Os benefícios oferecidos em suas atividades desempenhadas na propriedade 

oferecem motivação e satisfação para realizar cursos de capacitação contínuos? 

 (     ) Sim        (     )Não 

Em sua opinião aponte a preferência em cursos: 

(  ) Emater  (   ) Segurança no trabalho  (   ) técnicas agrícolas  (   )Meio ambiente 

Justifique a resposta 
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QUESTIONÁRIO PARA O EMPREENDEDOR RURAL 

 

1 Identificação 

(   ) Masculino   (   )Feminino 

Tempo de possui a propriedade Tempo de atuação na propriedade 

(   ) 5 ano  (  ) 10 anos (   ) 15 anos (   ) outra_________ 

Escolaridade 

(   ) Ensino Fundamental   (  ) Ensino Médio   (   ) Ensino Superior   (  ) Analfabeto 

 

2 A propriedade disponibiliza de setor específico para gestão de pessoas?  

(     ) Sim  (     ) Não 

3 As funções desempenhadas por seus colaboradores são acompanhadas por 

administrador  

(     ) Contratado (    ) terceirizado (     ) o empreendedor é quem faz 

4 A propriedade possui escala de treinamento aos colaboradores?  

(     ) Sim (     )Não 

5 Quem é responsável pelo treinamento 

(     ) pessoal contratado (    ) técnicos de cooperativas integrada (  ) outros 

6) Qual sua avaliação do desempenho dos colaboradores 

(     ) Ótimo (     ) Bom (     ) Regular  (     ) Ruim 

7 Em sua opinião é importante o setor de gestão de pessoas para motivação dos 

colaboradores? 

(     ) sim  (     ) não 

8 Quais os benefícios  que o empreendedor oferece aos colaboradores? 
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 (     ) Salário (     ) Moradia (     ) Localização (     ) Gratificações de trabalho  

(     ) Outros 

9 Em sua opinião as recompensas na remuneração pode motivar os colaboradores a 

desenvolver as atividades com maior desempenho? 

(  ) Sim   (   ) Não 

10 O empreendedor já teve casos de processo trabalhista?  

(     ) Sim (     )Não 

O desligamento normalmente ocorre por iniciativa do colaborador ou empreendedor?  

 


