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Nos estudos de comportamentos organizacionais e de gestão de pessoas, surgem vários
programas de idéias e sugestões implantados nas diversas organizações dos mais variados ramos
de atividades econômicas, que buscam de seus colaboradores, pequenas ou grandes idéias que
possam produzir pequenos ou grandes efeitos positivos como: ganho de produtividade, diminuição
de custos, esforço físico entre outros.Este artigo nos informa uma experiência real de uma idéia
simples, prática e lucrativa que não foi tão reconhecida pela empresa, na visão do criador da idéia.
1 - INTRODUÇÃO Na busca não só de qualidade de produtos e serviços oferecidos a clientes,
aumento de produtividade, diminuição de custo e o objetivo principal aumento dos lucros, temos
alguns estudos na área de gestão de pessoas e de comportamento organizacional que busca
efetivamente formas de identificar os talentos existentes dentro das organizações. Estes talentos
podem ou não, estarem trabalhando totalmente comprometidos com a empresa que estão atuando
e cabe aos gestores de pessoas, tais como, diretores, gerentes, chefes e supervisores, identificar
estes talentos e buscar de diversas maneiras motivar seus colaboradores, reconhecendo neles
seus esforços, atitudes, erros, limitações e principalmente a capacidade individual de criação de
cada um, Chiavenato (2004). Nos estudos de Chiavenato (2004) a gestão de pessoas, &ldquo;É u
ma área muito sensível à mentalidade que predomina nas organizações. Ele é contingencial e
situacional, pois depende de vários aspectos, como a cultura que existe em cada organização, da
estrutura organizacional adotada, ...&rdquo;. Olhando pelo lado da realidade do dia-a-dia de uma
organização, podemos reconhecer facilmente que as pessoas que trabalham no chão de fábrica,
em sua grande maioria os operadores de produção, vulgarmente chamados até por eles mesmos
de &ldquo;pião&rdquo;, possuem um pensamento voltado para o salário que receberão no final de
cada mês, para manter a sua situação atual instável, de acordo com Chiavenato (2004).
Chiavenato (2004), também cita que, &ldquo;os empregados contribuem com seus conhecimentos,
capacidades e habilidades, proporcionando decisões e ações que dinamizam a organização...
&ldquo;. Ao concordar com esta citação, possível ter uma organização que visualiza seus
colaboradores como sendo pessoas capazes de aprender e participar efetivamente de decisões
que venham agregar algum valor à organização, ou ao seu produto, ou ao serviço oferecido aos
clientes da mesma. Segundo Chiavenato (2004), essas organizações valorizam seus colaboradores
como sendo talentos humanos, capazes de criar, serem flexíveis, participativos e perceber o que
está acontecendo ao redor em seu ambiente de trabalho e não somente pessoas que estão
vinculadas às organizações em troca de um salário. 2 - PROGRAMAS DE SUGESTÕES E
IDÉIAS Na prática as empresas criam programas de sugestões, que buscam incentivar os seus
colaboradores a criar soluções para problemas, ou dar idéias que possam trazer alguma
contribuição à organização ou para os próprios colaboradores, como por exemplo, uma idéia que
melhore a segurança do setor de trabalho, Chiavenato (2004). Chiavenato (2004) nos informa que
o desenho de um programa de sugestão e idéia é: Geralmente desenhado para solicitar,
estimular, avaliar, e implementar sugestões oferecidas pelos empregados e recompensar aqueles
que forneçam idéias que tenham aplicações práticas e gerem resultados para organização. Quando
sempre as recompensas são monetárias e o reconhecimento é público, podendo incluir também
férias extras ou algum benefício especial. É necessário, nestes programas de sugestões e idéias,
criar uma comissão onde a mesma será composta por pessoas de várias áreas dentro da
organização, para que possa ser aprovada ou rejeitada a idéia de melhoria proposta pelo
colaborador. Caso uma idéia seja aprovada, sua avaliação e recompensa deve ser proporcional ao
benefício trago pela mesma à organização, onde seu reconhecimento seja em público e o mais
rápido possível, e no caso de rejeição, também cabe à comissão ter argumentos adequados que
mostre ao colaborador o porque de sua idéia não ser viável para a organização, sem causar
constrangimentos ou qualquer outra coisa que venha a desmotivar o colaborador a criar novas
idéias de melhorias, segundo Chiavenato (2004). &ldquo;Algumas organizações chegaram a dar
10% (dez porcento) da vantagem ou economia decorrente da sugestão ao funcionário&rdquo;, isso
nos é informado por Chiavenato (2004), e também parte de um programa de sugestões e idéias de

uma grande empresa internacional, seguindo no âmbito de reconhecimento da sugestão que,
&ldquo;os funcionários da IBM que
contribuem com sugestões à empresa são reconhecidos de várias formas, indo desde uma carta
de agradecimento do gerente ou diretor até um premio que pode chegar a US$ 150.000 (cento e
cinqüenta mil dólares)&rdquo;. Um complemento aos programas de sugestões e idéias são os
programas de reconhecimentos, que são: programa de reconhecimento ao empregado, programa
de reconhecimento e teoria de reforço e o programa de reconhecimento a empregados na prática.
Estes programas possuem a função direta e objetiva de reconhecer os esforços praticados pelos
colaboradores individualmente ou em equipes, e o reconhecimento torna-se uma potente
ferramenta motivadora, conceito exposto por Stephen (1999). As premiações dos programas de
reconhecimentos custam pouco e em muitos casos quase nada para as organizações que
implementam os, e seus colaboradores de forma geral visam essas premiações. Stephen (1999)
nos informa que, &ldquo;os japoneses têm sido particularmente eficazes em fazer o sistema de
sugestões funcionarem&rdquo;. De acordo com (Stankowitz 2008), a grande dificuldade de
implantação de um programa de idéias e sugestões em uma organização e conseqüentemente
causas de fracassos dos mesmos, é a falta de um objetivo muito bem definido e elaborado por
parte da gerência da empresa, para promover e incentivar a criatividade dos colaboradores, para
solucionar problemas como, por exemplo: redução de tempo e custos, aumento de produtividade,
trabalhos administrativos, segurança no trabalho, invenções ou mudanças na metodologia de
trabalho da organização. É necessário que os gestores e supervisores conheçam a cultura da
organização e busquem formas diferentes de motivar os colaboradores, saibam avaliar
corretamente as idéias conforme normas estabelecidas no programa interno de sugestões da
organização e também como informar ao colaborador o motivo de sua idéia não ser implantada,
para que o mesmo não guarde para se novas idéias, Chiavenato (2004).
3 - UMA EXPERIENCIA REAL
A idéia abaixo exposta neste artigo e aplicada na área de produção de componentes automotivos
mais especificamente escapamentos, mostra a avaliação da mesma, pelo programa de sugestões e
idéias implantado na empresa.
O conhecimento relacionado ao programa de sugestão da empresa, pelo criador da idéia, estava
somente voltado para as premiações em dinheiro no pagamento mensal, que era repassada aos
colaboradores por uma boa idéia / sugestão de melhoria dentro de suas áreas. A experiência de
criar uma idéia que trouxesse uma boa premiação, veio na verdade, do excesso de esforço físico
que era aplicado na produção de uma peça específica, onde a denominação da mesma é caixa do
silencioso do escapamento. De acordo com as metodologias expostas acima por Chiavenato
(2004) e por Stephen (1999), no capítulo 4, a idéia sugerida como melhoria no processo produtivo
das caixas do silencioso do escapamento, foi muito bem aplicado e aceita pela empresa, pois,
contribuiu com o objetivo principal de qualquer empresa para se manter no mercado, o objetivo de
&ldquo;ganhar dinheiro&rdquo;, segundo COELHO (2008). 3.1 - PROCESSO INCORRETO DE
PRODUÇÃO A caixa do silencioso do escapamento é montada seguindo as fases do processo de
montagem. No processo de montagem da caixa do silencioso do escapamento, temos na 1ª fase o
posicionamento da caixa na máquina que receberá o miolo. Passando para 2ª fase, o miolo interno
é posicionado na máquina à frente do braço injetor esquerdo e já na 3ª fase a máquina efetua a
operação de fechamento prendendo a caixa, sendo o miolo injetado na caixa pelo braço injetor
esquerdo na 4ª fase. Após o miolo ter sido injetado, a máquina retorna o braço injetor esquerdo e
volta à posição inicial na 5ª fase, liberando a peça para que a mesma seja retirada da máquina pelo
operador. Feito todo o ciclo de montagem do miolo, por várias vezes era detectado uma falha no
processo de montagem, gerado pela má matéria prima fornecida. A falha era visível quando a
matéria prima fornecida chagava ao local de produção, fora de padrão, mesmo com constantes
reclamações e apontamentos sobre o material fornecido. Tal problema de matéria prima exigia do
operador um enorme esforço físico, onde era necessário socar (bater) o material (a lã de rocha)
com um martelo, prejudicando a qualidade do produto e conseqüentemente gerando um aumento
significativo de refugos. Depois de várias batidas efetuadas na peça, ao longo do turno a empresa

estava com um grande numero de peças refugadas, baixa produtividade e muito esforço físico por
parte do operador. 3.2 - A CORREÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
Voltando ao processo de montagem, percebi-se que o braço injetor direito da máquina fica o tempo
todo ocioso, sem função. Este mesmo braço foi o ponto inicial do surgimento de uma idéia, melhor
dizendo uma ótima idéia. Após essa observação surge a idéia de utilizar o braço injetor direito da
própria máquina no ajuste da lã de rocha, quer dizer, utilizar o braço injetor direito da máquina para
&ldquo;socar a lã de rocha&rdquo; no momento em que o miolo interno da caixa está sendo
injetado pelo braço injetor esquerdo. Foi então solicitado a um colaborador da empresa, um
torneiro mecânico que atuava na área da manutenção, criar uma peça onde a mesma pudesse ser
acoplada no braço injetor direito da máquina, com o formato e espessura necessária para o ajuste
da lã de rocha. Depois de várias batidas efetuadas na peça, ao longo do turno a empresa estava
com um grande numero de peças refugadas, baixa produtividade e muito esforço físico por parte do
operador. Após essa observação, surge a idéia de utilizar o braço injetor direito da própria
máquina no ajuste da lã de rocha, quer dizer, utilizar o braço injetor direito da máquina para
&ldquo;socar a lã de rocha&rdquo; no momento em que o miolo interno da caixa está sendo
injetado pelo braço injetor esquerdo.Foi então solicitado a um colaborador da empresa, um torneiro
mecânico que atuava na área da manutenção, criar uma peça onde a mesma pudesse ser
acoplada no braço injetor direito da máquina, com o formato e espessura necessária para o ajuste
da lã de rocha. 4 - RESULTADOS DE UMA BOA IDÉIA
Antes da idéia de adaptar uma peça que ajustasse a lã de rocha na caixa do silencioso do
componente do escapamento, este produto possuía o seguinte histórico ilustrativo de produção:
&bull; 545 peças, com picos de 580 peças em 8 horas de trabalho;
&bull; nível de refugo elevado;
&bull; nível de esforço físico elevado;
&bull; grande insatisfação dos operadores que produziam esse componente em qualquer turno de
trabalho. Após a implantação da peça que ajusta automaticamente a lã de rocha na caixa do
silencioso do componente do escapamento, o histórico passou a ser: &bull; 780 peças, com picos
de 810 peças em 8 horas de trabalho;
&bull; nível de refugo zero;
&bull; nível de esforço físico zero;
&bull; ausência de insatisfação dos operadores na produção deste componente em qualquer turno
de trabalho. Os resultados dessa idéia mostram claramente um efeito positivo para a empresa e o
sucesso do programa de idéias e sugestões implantado na organização, só que com um detalhe,
levando em conta os estudos de embasamento bibliográfico para elaboração deste
artigo, percebemos como as idéias são muito bem valorizadas pelas empresas japonesas, norte
americanas e outras internacionalmente e as ocidentais não valorizam ou ainda não sabem avaliar
o real valor de uma boa idéia, pois, a avaliação feita por essa idéia que ajusta a lã de rocha de um
produto e faz com que o esforço físico acabe, os refugos acabem, a produção aumente e
proporcionalmente o lucro aumente satisfatoriamente para empresa, a mesma dá ao seu
colaborador na época uma premiação em dinheiro de R$ 100,00 ( Cem Reais ). 5 - CONCLUSÃO
Para uma organização de médio ou grande porte, premiar seu colaborador com um valor
proporcional à idéia implantada deve ser feito e está de acordo com as idéias de Chiavenato
(2004), &ldquo;recompensar proporcionalmente ao benefício trago para empresa&rdquo;,
informando a toda organização da premiação que será entregue ao colaborador, que na prática, o
colaborador vai sentir-se valorizado pela empresa e motivado, conforme exposto por Stephen
(1999), &ldquo;essa premiação custará pouco ou quase nada para empresa&rdquo;, onde a
mesma fará com que outros colaboradores também queiram participar mais efetivamente do
programa de idéias e sugestões implantado na organização, a ponto de seus gestores chegarem a
observar mudanças de melhorias em vários setores. Todos colaboradores de uma empresa
recebem um salário para efetuar tarefas produtivas ou não dentro de uma organização, e os
programas de idéias e sugestões, são mais um complemento monetário ou de reconhecimento que
incentiva a criatividade e a melhoria continua dentro da empresa. Ao concluir que a excelente
idéia implantada na empresa surgiu devido a um grande esforço físico do operador de produção,

quando produzia o componente do escapamento e que o mesmo, não sentiu um reconhecimento
justo por parte da empresa, não é necessário ser um gênio para saber se outras idéias lucrativas
foram sugeridas pelo mesmo colaborador, pois com certeza, não foram.
Uma péssima avaliação da idéia por parte da empresa faz com que os seus criativos
colaboradores guardem para se próprios, várias outras idéias lucrativas que não serão de
conhecimento da empresa. A organização ira pagar uma premiação por uma boa idéia ao seu
colaborador, uma única vez e será beneficiada pela mesma, perenemente. 6 - REFERÊNCIAS
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