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 EDITORIAL 

 

 
Tenho a satisfação de apresentar os artigos dos alunos do curso de Administração da 

Faculdade Network. Esses artigos representam o resultado do Trabalho de Conclusão de 

Curso do nosso curso. Trata-se de um esforço conjunto dos docentes e discentes na busca da 

melhoria da aprendizagem manifestada em temas abrangentes e diversificados que compõem 

o universo das organizações e seus desafios frente ao futuro. O Trabalho de Conclusão de 

Curso representa para o formando em Administração a sua capacidade de interpretar 

metodologicamente o conhecimento adquirido ao longo dos quatro anos de ensino que 

compõe o bacharelado e é parte integrante do Projeto Pedagógico do curso. 

Parabenizo a todos: professores, alunos e pareceristas pelo excelente trabalho 

desenvolvido o que pode ser observado na leitura dos Artigos versando sobre uma gama 

ampla de assuntos relacionados ao campo do conhecimento empresarial, público, privado, 

ONGs entre outros aqui descritos na Revista. 

 

Boa leitura  

.  

 

Prof. Dr. Reinaldo Gomes da Silva 
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CRÉDITO CONSIGNADO 
 

 

Éder Santana Lima¹ 

Adalberto Abel² 

 

 

Resumo 

Esta pesquisa bibliográfica tem como objetivo entender a atuação do Banco Central do Brasil 

na regulamentação das instituições financeiras no que concerne ao empréstimo consignado 

através da aplicação da jurisprudência sobre o assunto. Os empréstimos consignados tem sido 

uma modalidade de aquisição de crédito pelos consumidores cada vez mais crescente tendo 

em vista a prática de juros ao consumidor mais baixos do que as outras modalidades de 

crédito e, por parte das instituições financeiras um investimento mais seguro, tendo em vista o 

desconto do próprio salário do consumidor. A jurisprudência pertinente ao assunto tem sido 

vigilante desde 1950 quando surgiu a primeira lei sobre empréstimos consignados em folha de 

pagamento no governo do então Presidente Juscelino Kubitschek. De lá para cá, foram 

editadas novas leis, decretos e emendas para garantir os direitos do cidadão que opta por esse 

tipo de transação financeira. No entanto, é necessário atender às recomendações de 

precauções ditadas pelo Banco Central do Brasil e pelo Instituto Nacional de Seguridade 

Social, INSS, para que pessoas de má-fé não causem prejuízos financeiros ao consumidor. 

Para tanto a CUT (Central Única dos Trabalhadores) auxilia na simulação de empréstimos e o 

INSS divulga as entidades financeiras que mantém convênio com o órgão para esse tipo de 

crédito. Este trabalho fala sobre empréstimo consignado, a sua importância econômica e 

social, os aspectos econômicos e jurídicos sobre o assunto, bem como a posição do Banco 

Central do Brasil e do Instituto Nacional de Seguridade Social sobre o tema, alertando 

também a população sobre problemas possíveis na aquisição dos empréstimos, como fazê-lo 

com segurança e quais os juros praticados pelas diversas instituições financeiras autorizadas 

para esse tipo de comércio. 

Palavras-chave: Legislação; Economia; Crédito consignado. 

Abstract 

This literature review aims to understand the workings of the Central Bank of Brazil in the 

regulation of financial institutions regarding the payroll loan through the application of case 

law on the subject. Payroll loans has been a mode of acquisition of credit by consumers 

increasingly common practice in view of lower consumer interest rates than other types of 

credit, and financial institutions a more secure investment with a view discount consumer's 

own salary. The case law concerning this matter has been vigilant since 1950 when the first 

law on loans charged through payroll in the government of then President Kubitschek. Since 

then, new laws were issued, decrees and amendments to ensure the rights of the citizen who 

chooses this type of financial transaction. However, it is necessary to meet the 

recommendations of precautions dictated by the Central Bank of Brazil and the National 

Social Security Institute, INSS, so that people of bad faith does not cause financial harm to 

the consumer. For both the CUT (Central Union of Workers) assists in the simulation of loans 

and financial institutions INSS publishes and maintains agreements with the agency for this 

type of credit. This work talks about payroll loan, its important economic and social, 

economic and legal aspects on the subject, and the position of the Central Bank of Brazil and 
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the National Social Security Institute on the subject, also alerting the public about problems 

possible the acquisition of loans, how to do it safely and that interest rates charged by various 

financial institutions authorized for this type of trade. 

Keywords: Law, Economics, payroll credit. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo pretendeabordar a questão do crédito consignado para aposentados, 

pensionistas no Brasil. 

Segundo o ordenamento brasileiro, através da lei 10.820/2003 o crédito consignado é 

um contratomútuo com autorização de desconto das prestações na folha de pagamento 

onerando, no máximo em 30% o salário do aposentado, pensionista ou servidor público. 

A economia brasileira pratica juros altos e por isso, dificulta a vida de pessoas que 

necessitam de empréstimos pessoais para quitação de dívidas e outros problemas e acabam 

trazendo transtorno àsinstituições financeiras, causados pelo alto índice de inadimplência. No 

entanto o governo adotou medidas atenuantescom o advento do crédito consignado, o qual 

beneficia os consumidores com juros mais acessíveis e permite aos bancos oferecer créditos 

com mais segurança de recebimento das prestações. 

Neste trabalho serão analisados os aspectos econômicos e jurídicos dos empréstimos 

consignados e os cuidados na hora de contratá-lo para evitar ser vítima defraudes que são 

muito comuns nesse tipo de negócio. 

 

1.1 O SISTEMA ECONÔMICO BRASILEIRO 

Conforme Sampaio (2008) com o advento do Plano Real em 1994 e o sucesso das 

medidas de combate á Inflação, em dezembro de 2006 o Conselho Monetário Nacional 

finalmentedefiniu a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) - usada nos financiamentos 

doBNDES - para o primeiro trimestre de 2007 em 6,5% ao ano. Monetário Nacional 

finalmente definiu a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) - usada nos financiamentos do 

BNDES - para o primeiro trimestre de 2007 em 6,5% ao ano. 

Segundo o autor, trata-se de um processo de extrema importância levando-seem 

consideração que a queda dos juros é proveniente de um ambiente de inflação baixa e 

estabilidade na contabilidade das relações entre oBrasil e o resto do mundo. 

Segundo o site Investpedia, SELIC é a sigla de Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia, que é o sistema responsável pela negociação dos títulos públicos. Através 

destesistema são feitas todas as operações de liquidação financeira e também de custódia dos 

títulos, tudo de forma eletrônica. O sistema SELIC foi criado pelo Banco Central e pela ex-

Andima, atual ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 

Capitais) em 1979. Os bancos e instituições financeiras utilizam o SELIC para efetuar suas 

transações lastreadas apenas em títulos públicos e com prazo de um dia útil. 

A taxa SELIC é a média ponderada das transações efetuadas pelo Sistema. Segundo o 

site “A definição da Taxa Selic Meta se dá por meio das reuniões do Copom (Comitê de 

Política Monetária), que reúne seu colegiado para decidir a taxa pelo período vigente até sua 

próxima reunião”. 

Sendo assim, essa taxa influencia em nossas vidas monetárias porque quando o banco 
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toma dinheiro emprestado do governo lastreado através de títulos públicos com taxas mais 

altas para recomposição de suas reservas monetáriasele irá cobrar de seus clientes taxas 

maiores,ao contrário,se os bancos tomarem empréstimos a juros menores,repassarão os 

empréstimos aos seus clientes a juros menores, tudo em função da taxa Selic praticada 

naquele mês.  

Segundo Sampaio(2008) a reputação de austeridade construída pelo Banco Central do 

Brasil, foi construída por meios severos para boa parte da população devido à política 

inflacionária que não condiz com a situação econômica atual no país. Isto se deve ao fato que 

o Banco Central sempre focou a administração das taxas de jurosnosfluxos de créditos 

econômicos, bem como na defesa de guardiãoda moeda nacional. No passado o nível de renda 

era a palavra chave para o planejamento da expansão do financiamento, do crédito e 

dapoupança, a qualidade da informação tornou-se o insumo básico para o sistema financeiro, 

para o mercado de capitais e para a formação dapoupança. A renda deve continuar 

aumentando, segundo o autor, contudo o risco país, das empresas e dos brasileirosestará 

condicionado à qualidade dos investidores, tomadores e poupadores. O Anexo 1 deste 

trabalho mostra a evolução da Taxa SELIC a partir do plano Real 

1.2 O BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Segundo a Wikipédia (2013), o papel de autoridade monetária no Brasil era 

desempenhado pelo SUMOC, Superintendência de Moeda e Crédito, pelo Banco do Brasil e 

pelo Tesouro Nacional. 

A principal competência do SUMOC era exercer o controle monetário bem como 

preparara a organização centralizada dos bancos com a responsabilidade de fixar os 

percentuais de reservas obrigatórias dos bancos comerciais, as taxas de redesconto, a 

assistência financeira de liquidez e os juros sobre depósitos bancários. O SUMOC 

supervisionava também a atuação dos bancos comerciais e era responsável pela orientação da 

política cambial do país, representado oBrasil junto aos organismos internacionais. A função 

do banco do governo era representada pelo Banco do Brasil, através do controle das operações 

de comércio exterior, do recebimento de depósitos compulsórios e voluntários dos bancos 

comerciais e pela execução de operações de câmbio em nome de empresas públicas e do 

Tesouro Nacional, conforme as normas estabelecidas pelo SUMOC e pelo Banco de Crédito 

Agrícola, Comercial e Industrial. Ao Tesouro Nacional cabia o papel de órgão emissor de 

papel-moeda. 

O Banco Central foi criado em 31 de dezembro de 1964, com a promulgação da Lei nº 

4.595. Coma criação do Banco Central do Brasil foram adotados pelo governo, mecanismos 

voltados para o desempenho de papel de"banco dos bancos". No ano de 1985 o governo 

promoveu um reordenamento financeiro, separando as contas e as funções do Banco Central, 

do Banco do Brasil e do Tesouro Nacional. Em 1986 o governo extinguiu a conta movimento 

e o fornecimento de recursos do Banco Central para o Banco do Brasil eliminando os 

suprimentos automáticos que prejudicavam a atuação do Banco Central e isso passou a ser 

claramente identificado nas duas contas. 

Esse processo de reordenamento financeiro durou até 1988, transferindo de maneira 

gradativa as funções de autoridade monetária do Banco do Brasil para o Banco Central. As 

atividades atípicas do Banco Central, e as relacionadas ao desenvolvimento e à administração 

da dívida pública do governo federal foram transferidas para o Tesouro Nacional. 

A Constituição de 1988, no seu artigo 192 previu a elaboração da Lei Complementar do 

Sistema Financeiro Nacional, substituindo a Lei 4.595/64 e redefinindo as atribuições e 
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estrutura do Banco Central do Brasil. 

A instituição do Banco Central guarda relevante valor na organização financeira do 

país,sendo assim, através de toda sua organização para o intuito de melhor aplicabilidade das 

normas e funções econômicas. 

 

1.2.1 Competências 

 

 É de competência exclusiva do Banco Central do Brasil: 

 

 Emitir papel moeda e moeda metálica 

 Executar serviços de meio circulante 

 Receber os recolhimentos compulsórios dos bancos comerciais 

 Realizar operações de redesconto e empréstimos de assistência à liquidez às 

instituições financeiras 

 Regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papeis 

 Autorizar, normatizar, fiscalizar e intervir nas instituições financeiras 

 Controlar o fluxo de capitais estrangeiros, garantindo o correto funcionamento do 

mercado cambial 

 

1.3 O CRÉDITO CONSIGNADO NO BRASIL - ASPECTOS ECONÔMICOS 

Os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil em abril de 2011 apontam para um 

crescimento significativo nos empréstimos pessoais, e, principalmente no que se refere ao 

crédito consignado em folha de pagamento. A Tabela 1 demonstra os valores em bilhões de 

reais do saldo de operações financeiras de crédito para pessoas físicas no período de janeiro 

de 2004 a janeiro de 2011. 

 

 

Tabela 1 Saldo de operações contratadas com pessoas físicas 

PERÍOD

O 
CRÉDIT

O CRÉDITO  
AQUISIÇÃ

O 
LEASIN

G 
CARTÃO 

DE CHEQUE 
TOTAL 

DO 

  
PESSOA

L 
CONSIGNAD

O DE BENS   CRÉDITO 
ESPECIA

L 
PERÍOD

O 

2004 30,8 9,7 36 1,7 6,7 9,4 94,3 

2005 44,8 18,6 46,2 4,7 8,7 10,6 133,6 

2006 65 33,1 62,2 8,9 11,9 12,2 193,3 

2007 81,4 49,6 75,3 14,6 14,1 13,3 248,3 
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2008 103,2 65,9 95,5 31,1 17,7 14,1 327,5 

2009 134,2 80 92,7 57,3 23 17,1 404,3 

2010 167,1 109,8 105 63,1 26,8 16,6 488,4 

2011 208,7 139,7 152,9 46,2 30,4 18,2 596,1 
TOTAL 

DO 835,2 506,4 665,8 227,6 139,3 111,5 2485,8 
PERÍOD

O               
Fonte: Adaptado de Banco Central do Brasil 

 

Podemos observar na Tabela 1 que a trajetória dos estoques das operações nas 

principais modalidades de crédito para pessoas físicas ressalta o crescimento maior do credito 

consignado em relação aos das modalidades cartão de crédito e cheque especial, que 

incorporam, tradicionalmente, taxas de juros mais elevadas. Os saldos das operações de 

crédito consignado e das demais operações para pessoas físicas totalizaram R$139,7 bilhões e 

R$456,4 bilhões, respectivamente, em janeiro de 2011, registrando, na ordem, aumentos reais 

de 760% e 199% em relação a janeiro de 2004, conforme nota do Banco Central do Brasil. 

Conforme definição dada pelo Banco Central do Brasil (2008), empréstimo consignado 

é um tipo de empréstimo descontado em parcelas conforme acordo da instituição financeira e 

feito diretamente na folha de pagamento do beneficiário, como contratante ou tomador de 

empréstimo. O cliente concede à instituição financeira uma autorização expressada 

previamente, por escrito, através de contrato entre as partes e na qual permite a consignação 

das prestações em folha de pagamento, não necessitando de uma especificação para o destino 

do empréstimo, pelo seu tomador. As instituições financeiras firmam um convênio com as 

empresas ou órgãos para que os descontos sejam efetuados, enquanto a empresa promove ao 

repasse descontado no salário dos servidores. 

1.3.1 1.4 Custos do Crédito Bancário 

O custo do crédito bancário é determinado pelo spread do banco, ou seja, a diferença 

entre a taxa que renumera o depositante e a que define o custo para o tomador de 

empréstimos. O custo de captação é baseado na taxa SELIC e é composto por fatores de 

margem e de custo, como se segue: 

Os fatores de custos são os custos operacionais que estão vinculados à atividade 

bancária e os custos regulatórios são os de intermediação da instituição financeira, conforme 

SAMPAIO (2008) 

Custos operacionais e administrativos: segundo o autor atividade bancária é sofisticada 

e exige mão de obra altamente qualificada e tecnologia avançada e complexa, além de grandes 

investimentos; 

Custo do compulsório: São os recolhimentos compulsórios sobre os depósitos à vista, à 

prazo e caderneta de poupança que afetam o spread bancário e podem restringir o volume 

total dos recursos disponíveis para empréstimos 

Subsídios cruzados: Conforme Sampaio (2008) são créditos com taxas subsidiadas 

(como o crédito rural e o habitacional) que faz com que o spread bancário tenha uma 

compensação por essas transações; 

Custo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC): trata-se de um fundo criado pelas 

instituições financeiras com o objetivo de proteger o investidor, correntistas e poupadores no 

caso de intervenção, liquidação extrajudicial, falência ou insolvência da instituição financeira, 
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através de uma alíquota de 0,0125% sobre os depósitos cobertos pela garantia até o limite de 

2 dessas contas e afeta o custo de intermediação bancária  diminuindo o volume dos recursos 

disponíveis para a contratação de empréstimos. 

Custos Tributários: São os tributos diretos e indiretos da intermediação financeira, tais 

como: PIS, COFINS, IOF, IR e CSLL; 

Custos de inadimplência: são os custos vinculados ao risco de crédito: é ataxa de 

inadimplênciadeduzida da taxa de empréstimo define a taxa efetivamente recebida pelo 

banco. Deacordo com a metodologia de cálculo do Banco Central do Brasil, em 2006 a 

inadimplência foi o maiorcomponente do spread bancário no Brasil. 

Risco Jurídico: refere-se à morosidade do sistema judiciário brasileiro agravando mais 

ainda os custos com os inadimplentes: 

Fator de margem: são os ganhosobtidos na atividade de intermediação, deduzidos os 

custos inerentes à sua prática.  

Concorrência: apesar das fusões ocorridas no Brasil de instituições financeiras que 

diminuiu o número de bancos entre 1994 a 2003 de 246 para 164, segundo dados do Banco 

Central do Brasil; 

Custo de oportunidade. Bancos podem aplicar seus recursos em títulos públicos 

cujaremuneração real nos últimos anos tem sido bastante elevada; 

Custo de Transferência: são as modalidades de crédito relacionadas com a manutenção 

de contas bancárias, tais como cheque especial para pessoas físicas e conta garantia para 

pessoas jurídicas, são tipicamente situações em que os clientes estão presos aos bancos, 

devido à dificuldade de transferir a instituições competidoras seu histórico cadastral e 

reputação. 

 

Tabela 2 - Decomposição do Spread Bancário no Brasil 

 

Fonte: BACEN. Relatório de Economia Bancária e Crédito, 2011. 

 

 

 

Figura 1Proporção 

do spread bancário 

em 2011 

 

Discriminação 2007 2008 2009 2010 2011

1. Spread bancário 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.Inadimplência 49,25 12,54 53,89 35,41 22,50

3. Compulsório - Subsídio cruzado 16,22 21,30 22,13 11,24 11,81

Imp   indiretos e custos FGC

4. Margem bruta e omissões (1-2-3) 34,53 66,16 23,98 53,35 65,69

5.Impostos indiretos 13,81 26,46 9,59 21,34 26,27

6. Margem líquida ,erros e omissões (4-5) 20,72 39,70 14,39 32,01 39,42

0% 0% 0% 0% 0% 
0% 0% 0% 0% 0% 

41% 

21% 

19% 

2% 

17% 

Spread Bancário 

Inadimplência  Compulsório - Subsídio cruzado

Margem bruta e omissões Impostos indiretos

. Margem líquida ,erros e omissões



16 

 

 

Fonte: BACEN. Relatório de Economia Bancária e Crédito, 2008. 

 

O Conselho Monetário Nacional e o Banco central do Brasil não possuem normas 

específicas para a concessão deempréstimos consignados. Existe uma norma específica para 

empréstimos concedidos a aposentados e pensionistas do INSS, Instituto Nacional de 

Seguridade Social, em virtude de problemas ocorridos quanto à concessão de empréstimo, nas 

quais os beneficiários eram lesados.Com isso o Banco Central do Brasil colocou um link em 

seu site na internet prestando informações e esclarecimento sobre os cuidados que devem ser 

tomados na contratação de um empréstimo consignado. 

Éimprescindível que a instituiçãofinanceira divulgue previamente as seguintes 

informações: 

 Valor financiado; 

 Taxas efetivas, mensais e anuais; 

 Valor, numero e periodicidade das prestações; 

 Total a pagar pelo empréstimo; 

 Os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que porventura 

incidam sobre o valor a ser financiado. 

No caso de aposentados e pensionistas do INSS o Banco Central do Brasil informa que 

os empréstimos consignados não necessitam ser tomados diretamente na instituição financeira 

onde recebem os seus salários, e sim onde melhor lhe convierem e ofereçam melhores 

condições. 

No entanto informam algumas precauções que devem ser tomados pelos aposentados e 

pensionistas na hora da contratação do empréstimo consignado: 

 Não se deve nunca fornecer o cartão magnético ou senha do 

banco a terceiros. 

 Não é prudente contratar empréstimos sem pesquisar as taxas de 

juros e condições oferecidas por outras instituições. 

 É fundamental saber se a instituição financeira está autorizada a 

funcionar pelo Banco Central e, no caso dos empréstimos  

consignados para aposentados e pensionistas do INSS, se a instituição 

está conveniada com o INSS. 

 Não se deve aceitar a intermediação de pessoas com promessas 

de acelerar o crédito. 

 O interessado em contratar um empréstimo consignado deve 

lembrar-se que esse tipo de operação representa dívidas que poderão 

afetar a administração da renda pessoal e familiar futura, em razão do 

comprometimento mensal dos benefícios com o pagamento do 

empréstimo. 

1.4 CRÉDITO CONSIGNADO - PRINCIPAIS ERROS E FRAUDES 

Segundo estatística informada pela Pagadoria Pessoal da Marinha do Brasil as 

principais fraudes que se apresentam em empréstimos consignados são: 
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a) Implantar parcelas em um valor superior ao acordado; 

b) Enviar numerário para conta corrente diferente da listadana empresa ou no INSS; 

c) Implantar pequenos valores de forma a tornar difícila verificação por parte do 

Aposentado ou Pensionista; 

d) Informar taxa de juros em percentual inferior ao praticadoefetivamente (não informar 

o CET- Custo Efetivo Total); 

e) Aumentar o valor da mensalidade social, reduzindo o valorda parcela de empréstimo, 

para maquiar a taxa de jurosexcedendo o limite da margem consignável; 

f) Exigir que o tomador de empréstimo se associe à entidade, faça seguro ou pecúlio 

para efetivar o empréstimo (vendacasada); 

g) Exigir pagamento de taxa de corretagem fora do contrato; 

h) Falsificar a identidade do Aposentado ou Pensionista; 

i) Implantar empréstimo sem autorização, atraso na liberaçãode dinheiro, renegociação 

ou antecipação de pagamentos; 

j) Calcular o saldo devedor de forma diferente ao pactuado nocontrato; 

k) Manter desconto em folha, após a quitação do empréstimo. 

1.5 TAXAS DE JUROS PRATICADAS NOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 

O Banco Central do Brasil (2008) salienta que o Custo Efetivo Total (CET) 

é o custo total de uma operação de empréstimo ou financiamento. 

 

 

Tabela 3 - Condições do acordo estabelecido entre a CUT e 33 instituições financeiras 

 

Fonte: www.cut.org.br 

 

 

Definição da Taxa Efetiva de Juros ou CET 
 

Representa o custo total de uma operação de empréstimo ou de financiamento. O CET 

deve ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas 

das operações. 

 O Anexo I mostra as taxas de juros mensais praticadas pelos bancos conveniados com o 

INSS para empréstimos consignados. A tabela tem como fonte o site da previdência social 

(www.mpas.gov.br) consultada em novembro de 2.011. 

A tabela 1 mostra o acordo estabelecido entre a CUT (Central Única dos 

CONDIÇÕES  DO ACORDO ESTABELECIDO ENTRE A CUT E 33 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

SINDICALIZAÇÃO CONSIGNAÇÃO Prazos (meses) e taxas de juros (% ao mês) TAC máxima

DE VERBAS até 6 meses 7 a 12 13 a 24 25 a 36 (R$)

RESCISÓRIAS meses meses meses

TRABALHADORES SIM 1,75% 2,00% 2,30% 2,60% 10,00

SINDICALIZADOS NÃO 1,85% 2,10% 2,40% 2,80%

NÃO SINDICALIZADOS 2,3% A 3,3% 20,00
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Trabalhadores), órgão sindical que agrega vários sindicatos brasileiros e as taxas praticadas 

em acordo com 33 instituições bancárias brasileiras, conforme consulta no site da entidade 

(www.cut.org.br). 

 A planilha 1 do Excel pode ser encontrada no site da CUT e demonstra o 

cálculo de um empréstimo consignado para uma pessoa que recebe o salário mensal bruto de 

R$ 1.500,00 contratando um empréstimo de
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 R$1.000,00 em doze prestações mensais. 

Informe 

Valores

1.500,00       

INSS 100,00          

IRRF 50,00            

Penção Alimentícia Judicial

Outras Decisões Judiciais ou Administrativas

Mensalidade/Contribuições Entidades Sindicais

Outros Descontos Compulsórios

Subtotal 150,00          

Contribuição a Partidos Políticos, Entidades, Clubes e Associações 

de Caráter Recreativo ou Cultural

Contribuição a Cooperativas

Plano de Saúde, Pecúlio, Seguros e Previdência Complementar 300,00          

Prestação Compra Imóvel em Favor de Entidade Financeira

Amortização de Empréstimos Concedidos por Entidade de 

Previdência Privada ou Financeira

Outros Descontos Voluntários Autorizado

Subtotal 300,00          

Renda Disponível 1.350,00       

Prestação Mensal Máxima 240,00          

1.000,00

2,00%

12

0,125%

20,00

980,00

2,47%

(1)
 Valor Aproximado incluindo IOF

Obs: Taxa Efetiva considera a TAC, IOF e outras taxas

Elaboração: Subseção DIEESE - CUT Nacional

Calcule sua Prestação Máxima para o Crédito Consignado

Valor Financiado - R$

Taxa de Juros Efetiva
 
 - %

Valor Prestação 
(1)

 - R$

Outras Taxas Cobradas - R$

Montante Líquido Liberado - R$

Prencha os campos abaixo e veja aqui o Resultados do Plano Contratado

95,36

Salário Base:

Descontos Compulsórios

Descontos Voluntários

Taxa Contratada - %

Prazo em Meses

IOF Embutido % ao mês

Taxa Abertura Crédito - TAC - R$ In
fo

rm
e
 V

a
lo

re
s

Observações:
1. A prestação máxima deve ser o menor 
valor entre:
30% do Salário Base menos Descontos 
Obrigatórios, ou
40% do Salário Base menos Total de 
Descontos

2. O valor do Salário Base não pode 
considerar:
Diárias
Ajudas de Custo
Adicional Hora Extra
Gratificação Natalina
Auxílio-Maternidade
Auxílio-Funeral
Adicional de Férias
Auxílio-Alimentação, mesmo pago em 
dinheiro
Auxílio-Transporte, mesmo pago em 
dinheiro
Parcelas referentes a antecipações de 
remuneração futura ou de caráter 
retroativo
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1.6 TIPOS DE CRÉDITOS 

Crédito Pessoal 

 

É um produto flexível em taxas e juros. Possui juros mais baixos e se apresenta como 

alternativa para pagamento de dívidas mais caras como as do cheque especial. 

 

Crédito Direto ao Consumidor 

 

Trata-se de um empréstimo flexível nos prazos, mas não nos juros, no entanto, com 

taxas bancárias menores que as do Crédito Pessoal e é aprovado pelo sistema de creditscoring 

e behaviorscoring (sistemas de análise de risco na concessão de crédito). 

 

Cheque Especial 

 

O cheque especial é um crédito pré-aprovado que os bancos colocam à disposição 

docliente. É ideal para cobrir eventuais déficitsde durante o mês, quandohá um débito na 

conta corrente, cujo limite é recomposto de acordo como saldo do devedor. Deste tipo de 

empréstimo é conveniente quando é utilizado por poucos dias, nomáximo por uma semana, 

mais do que issodeve ser pensado como última alternativa para empréstimo. 

 

Leasing 

 

Trata-se de um arrendamento mercantil onde é cedido um bem por uma pessoa física ou 

jurídica (arrendador), para outra pessoa física ou jurídica (arrendatário), para uso próprio.  

 

Penhor 

 

Trata-se de um empréstimo mediante uma garantia que pode serum bem (jóias, pedras, 

preciosas, metais nobres , etc.) 

 

Consórcio 

 

É um grupo fechado de pessoas físicas ou jurídicaspromovido por uma administradora 

com a finalidade de proporcionar a aquisição de um bem. 

 

Tabela 2: Tabela da média de juros praticados pelos bancos 

  
Taxa 

Mensal 
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Crédito Pessoal 3,87% 
CDC 2,30% 
Cheque Especial 5,37 
Leasing 1,33 
Penhor* 1,50% 
Consórcio 1,54% 
*empréstimo com prazo 

de 3 a 6 meses 

 Fonte: G1.com.br 

 

1.7 CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS DOIS TIPOS DE 

CRÉDITO MAIS UTILIZADOS. 

 

Crédito Pessoal direto pelo Banco Crédito Consignado em Folha 
 Pagamento direto pela instituição 

financeira; 

 Desconto em folha; 

 Taxa de juros entre 3,5 e 6,5% a.m 

(Depende do relacionamento com o 

Banco); 

 Taxa de juros entre 1,5 e 3,5 % a.m.; 

 Não libera para clientes com 

restrições; 

 Sem consulta SPC e Serasa; 

 Crédito liberado no ato da contratação 

sem burocracia. 

 Sujeito a aprovação da empresa, 

órgão público ou INSS. 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Podemos concluir que a aplicação do crédito consignado para aposentados e 

pensionistas trouxe um grande alentopara pessoas que não possuíam uma linha de crédito 

específica e a juros mais praticáveis. 

O crédito consignado é passível de legislação própria e por isso traz maior segurança a 

pessoas, geralmente idosas, tendo em vista que já cumpriram o seu tempo de serviço e 

necessitam de um amparo maior para adquirir bens ou mesmo quitar dívidas, onde traz grande 

benefício para toda a sociedade, pois em um país onde é praticado altos juros, uma linha de 

credito com taxas reduzidas traz grande benefício para a população em geral, principalmente 

aquelas de classe baixa e mais carentes que encontram nesta linha de credito uma facilidade. 

Porém, é de saber que muitas instituições financeiras, principalmente as de pequeno 

porte, praticam medidas fraudulentas, trazendo grande prejuízo e preocupação para a 
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população em geral. Com isso, o Banco Central procurou adotar medidas de fiscalização para 

que esses contribuintes não caiam em golpes e consigam quitar os seus débitos de forma 

tranqüila. 

Por outro lado, as instituições financeiras, observando a grande demanda desse tipo de 

transação financeira procurou, para vencer a concorrência, praticar e ofertar juros menores 

para com isso obter um ganho maior de aplicação desse mercado.  

Ganha de um lado a instituição financeira que pratica um volume maior de operações, e 

o contribuinte ganha muito mais com a concorrência acirrada das instituições financeiras 

consegue obter empréstimos a juros menores. 
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MELHOR IDADE VOLTA AO MERCADO DE TRABALHO 
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Resumo 
Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, devido aos avanços na área da saúde 

ocorreram várias mudanças e uma delas foi o crescimento da procura de emprego por 

profissionais que já haviam se aposentado. Em alguns ambientes de trabalho, essa busca gera 

uma grande competitividade entre aposentados e jovens. Em contrapartida, também existem 

casos em que a resistência de contratação é mantida, e ainda àqueles em que a harmonia 

prevalece entre as diferentes gerações profissionais. Por isso, a intenção deste estudo é 

mostrar algumas faces dessa conjuntura mercadológica e analisar as diferentes variáveis que 

justificam o aumento da procura por emprego por profissionais da melhor idade, além, é 

claro, da análise quanto aos motivos que justificam o retorno de aposentados ao mercado. 

Para a concretização da pesquisa será realizada pesquisa bibliográfica sobre a nova conjuntura 

mercadológica brasileira, destacando a região de Americana, cidade localizada no interior de 

São Paulo, além da aplicação de pesquisas quantitativa e qualitativa, possibilitando a 

mensuração das variáveis analisadas.  

 

Palavras-Chave:Melhor idade, mercado de trabalho, demanda. 

 

Abstract 

With the increase in life expectancy in Brazil, due to advances in health, occurred several 

changes and one of them was growing job search for professionals who have already retired. 

In some work environments, this search generates a large competition between retirees and 

young people. In contrast, there are also cases in which the resistance of engagement is 

maintained, and even those on which the balance prevails between different generations 

professionals. Therefore, the intention of this study is to show some sides of this situation and 

analyze the different variables to justify the increased demand for labor of professionals at 

the best age, and, of course, the analysis as to the reasons for the retirees return to the 

market. To achieve the results will be used bibliographic research on the new marketing 

environment in Brazil, highlighting the Americana's region , located in the state of São Paulo, 

and the application of quantitative and qualitative research , enabling the measurement of the 

variables. 

 

Key Words: Best age, labor market, demand. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Devido aos avanços na área da saúde, a expectativa de vida ao nascer está atualmente 

em torno de 71,3 anos para os homens e 78,5 anos para as mulheres. Pode-se chegar até aos 

80 anos para ambos os sexos em 2041. Através dessa alteração na estrutura etária da 

população, resultou em mudanças, sendo uma delas a crescente procura por emprego no 

mercado de trabalho após a aposentadoria. Antigamente, profissionais que já haviam se 

aposentado não retornavam ao mercado, deixando assim maior espaço para o profissional 

jovem. Entretanto, constatou-se nos últimos anos, que esse aumento de procura por um espaço 

nas empresas é uma realidade que abre diferentes discussões. 

Uma delas, por exemplo, são as intenções do mercado. Afinal, as empresas buscam 

por essa mão-de-obra? E os aposentados, como são estimulados a abrir mão do benefício da 

tranquilidade da aposentadoria para retornar ao mercado? Segundo SÁ (2006), citado por 

SANTOS (2007), o Brasil é um país que vem atravessando uma série de mudanças 

demográficas, culturais e econômicas. Um acontecimento importante é o envelhecimento da 

população, o que está fazendo com que a sociedade repense vários aspectos, como 

aposentadoria e o que fazer após a mesma. 

A autora também afirma que com o aumento da expectativa de vida, muitos quando 

chegam à aposentadoria, repensam sobre alguns sonhos que não foram realizados, ou pensam 

em exercer alguma atividade que os agradem, sendo assim que de alguma forma precisam se 

sentir úteis, compartilhar seus conhecimentos, estarem bem consigo mesmas, e não serem 

acusados de estarem incapacitados para voltar ao trabalho. 

Frente às ponderações da autora, as questões emocionais que motivam a retomada 

desses profissionais ao mercado também servirá como variável de análise nesse trabalho 

através da compilação de dados e análise de conteúdo passível de ser efetuada através de 

pesquisas qualitativa e quantitativa.  

Mas afinal, o profissional da melhor idade é encarado como possuidor de maior 

habilidade para o mercado de trabalho do que os jovens? Existe maior rentabilidade 

empresarial com a contratação de mão-de-obra da melhor idade?  

Para responder às perguntas inseridas na introdução do presente trabalho, tomaremos 

como objeto de estudo três empresas de recrutamento de currículos, localizadas na cidade de 

Americana, interior do Estado de São Paulo, além de uma empresa que se dispôs a participar 

da pesquisa acadêmica aqui produzida e funcionários. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A aposentadoria no Brasil é um direito assegurado a todos os trabalhadores formais. 

Há cinco maneiras para se adquirir a aposentadoria, a primeira é por tempo de contribuição, 

onde os homens de qualquer idade podem se aposentar desde que comprovem através de 

registro em carteira profissional ou pagamento em carnê que pagaram durante 35 anos ou 

mais a Previdência Social, no caso das mulheres, a exigência mínima é de 30 anos de 

contribuição. A segunda maneira é a aposentadoria por idade, permitida a todo homem com 

65 anos ou mais e mulher com 60 anos ou mais. Todos devem ter contribuído um mínimo de 

180 meses. A terceira é a aposentadoria proporcional, que só pode se aposentar nessa 

modalidade quem já contribuía para a Previdência quando a nova lei entrou em vigor, antes de 

15 de dezembro de 1998. Na aposentadoria proporcional, o segurado recebe um valor menor 

do que receberia se completasse o tempo exigido na aposentadoria integral. Se já tinha direito 
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a aposentadoria proporcional em 15 de Dezembro de 1998, quando entrou em vigor a nova lei 

da Previdência, pode então se aposentar, sem problemas, desde que tenha contribuído 30 anos 

no caso dos homens e 25 anos para as mulheres, independente de sua idade. O quarto é 

aposentadoria especial, quem têm direito é o trabalhador que exerce sua atividade exposto aos 

agentes nocivos à saúde, como químicos, físicos ou biológicos. O INSS exige um mínimo de 

25 anos de contribuição para o homem e para a mulher. Não existe limite de idade. O quinto e 

último é a aposentadoria por invalidez, esse tipo de aposentadoria normalmente é concedido 

depois que o médico do INSS chegar à conclusão de que o segurado não tem mais condição 

de voltar ao trabalho.  

Quando o indivíduo chega a essa idade, automaticamente ocorre o fato da 

aposentadoria, que é quando ele não participará mais do mercado de trabalho, e irá descansar 

de todos esses anos de atividade. Muitos nessa idade, mesmo aposentados decidem por 

continuar ativos no mercado de trabalho. No Brasil a aposentadoria, ou seja, a posse de um 

benefício social, não significa necessariamente que um indivíduo deixe o mercado de 

trabalho, pois a legislação brasileira permite a volta do aposentado para a atividade econômica 

sem nenhuma penalidade. (CAMARANO, 2004). 

O IPEA revela através de pesquisas que o índice da população economicamente ativa 

(PEA) no Brasil, é alto de aposentados, pois a grande maioria das famílias brasileiras tem 

como base a sua renda, mesmo que queiram parar de trabalhar, não podem, pois o salário da 

aposentadoria não é o suficiente para o seu sustento.  

De acordo com MÉDA (1995), citado por LANGUER (2004), o trabalho estrutura não 

somente a nossa relação com o mundo, mas também nossas relações sociais. Ele é a relação 

social fundamental. 

Ou seja, o indivíduo da melhor idade, ainda permanece no mercado de trabalho, para 

não perder sua ligação com o mundo, não perder a sua relação com as pessoas, se sentem 

melhor fazendo aquilo que gostam. A ideia de que o indivíduo da melhor idade só fica em 

casa, e não gosta de conviver com as outras pessoas, já é passado. LLOYD-SHERLOCK 

(2002), diz que, os idosos não vivem isolados e o seu bem-estar está intimamente ligado ao da 

sociedade como um todo.  

Os motivos ao qual o aposentado retorna ao mercado de trabalho podem ser muitos, 

como necessidade, por vontade própria, ou por não conseguir mais ficar sem aquela rotina de 

trabalho, entre outros motivos. Mesmo essa vontade de voltar à ativa, talvez para o 

profissional da melhor idade pode não ser tão fácil assim, principalmente na sociedade em 

que vivemos. Para SCHIRRMACHER (2005), os mais velhos são constantemente caçados até 

a exaustão depois que perdem o prestígio, isso acontece por meio de estereótipos sobre a 

velhice, de insinuações e ataques de todos os lados [...] Talvez seja de interesse de uma 

sociedade demograficamente jovem roubar a autoconfiança do idoso no processo de trabalho.  

Alguns podem até preferir sair do mercado de trabalho, devido a essas dificuldades. E 

mesmo aqueles que ainda tentam achar o seu lugar em meio ao mercado competitivo, 

enfrentam tais preconceitos à sua idade. Ainda de acordo com SCHIRRMACHER (2005), a 

razão para isso está na codificação biológica de nossa sociedade, como também no simples 

fato de que os mais idosos sempre foram a minoria. Onde a minoria na sociedade atual é 

excluída.  

Tem-se do profissional da melhor idade, uma imagem denegrida e cansada. No caso 

do Brasil, muitos os julgam como incapaz, pois há uma grande desvalorização do sujeito 

depois de certa idade, que passa a ser visto como improdutivo. A idade é um peso também nas 

contratações.  

Como não são todos que pensam dessa maneira, ainda há algumas empresas que 

surgem com iniciativas de inclusão do profissional aposentado no mercado de trabalho, como 
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por exemplo, um percentual (x) no seu quadro de funcionários. Segundo o IBGE (2002) nos 

últimos anos os idosos têm retornado ao mercado de trabalho por opção ou necessidades. O 

fato é que há muitas pessoas no mercado, para poucas vagas. Como as empresas buscam 

profissionais qualificados, muitas vezes preferem empregar pessoas mais experientes. A falta 

de jovens qualificados está dando lugar aos aposentados experientes.  

 

3. METODOLOGIA 

 

Será utilizada como metodologia para o presente trabalho a pesquisa bibliográfica, 

segundo as diretrizes de VERGARA (2004), a pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, 

isto é, material acessível ao público em geral. Fornece como instrumental analítico para 

qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma. 

Vale salientar que o estudo será embasado na pesquisa bibliográfica de fonte 

secundária e de pesquisas publicadas na rede eletrônica, sendo que a pesquisa de campo 

também será utilizada, uma vez que serão aplicados questionários com o intuito de revelar as 

diferentes variáveis do empregado e do empregador dentro dessa nova conjuntura 

mercadológica. De acordo com VERGARA (2004), a pesquisa de campo é investigação 

empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos 

para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação 

participante ou não. 

A pesquisa de campo realizada com as três empresas de recrutamento de currículos 

profissionais da cidade de Americana será realizada com data e hora agendadas anteriormente, 

a fim de facilitar a legitimidade dos dados recolhidos. Estas empresas são especializadas em 

Recursos Humanos e prestam serviço para diversas empresas de vários segmentos, podendo 

ser de pequeno, médio ou grande porte. Recrutamento e Seleção, trabalho Temporário, 

Terceirizado e Estágios; Treinamentos; Avaliação Psicológica são apenas algumas das 

principais atividades das empresas. Para a compilação e análise dos dados contidos nos 

questionários, utilizaremos a técnica de análise de conteúdo. Para tanto, tomaremos como 

base as considerações de BARDIN (1977), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de 

descrição de conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens. 

Quanto ao meio empresarial, a pesquisa será pautada pelo envio do questionário a uma 

empresa selecionada. Vale ressaltar que para evitar a resistência de participação, não se fará 

necessária a explicitação do nome da empresa, apenas ramo de atuação e sua localidade. 

A pesquisa foi realizada através de um questionário com 05 perguntas, entregue 

impresso direto ao profissional de recrutamento e seleção (RH). Foram coletados os dados no 

período de 10 a 30 de agosto do ano de 2013.  

Outra fonte de dados ocorreu em uma empresa de pequeno porte, no seguimento de 

ferramentas e manutenção, localizada no centro da cidade de Americana. Baseia-se em uma 

entrevista, dividida em duas partes, um destinado ao empregador, a outra ao colaborador igual 

ou acima de 60 anos. No intuito de comparar dados de relação entre o empregador e o 

contratado. A experiência ocorreu no dia 04 de outubro de 2013.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Na sequência, são apresentados os resultados do questionário destinado às empresas de 

Recrutamento e Seleção.cNo gráfico 1, apresenta o resultado da procura por emprego de 

profissionais com idade ou superior a 60 anos. Observa-se que 80% das agências 

entrevistadas responderam que sim, e os 20% que não. Entende-se que a procura de emprego 

por esses profissionais é assídua. Isto devido a uma tentativa de recolocação no mercado de 

trabalho.  

 

 

Gráfico 1. Vocês recebem a procura por empregos de profissionais com idade ou superior a 60 anos? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No gráfico 2, diz a respeito das empresas que procuram especificamente esses 

profissionais, onde 100% afirmam não haver interesse. Oriundo de prejulgamento de algumas 

empresas em acreditar que esse profissional não tem potencial para continuar no mercado de 

trabalho. 

 

 

Gráfico 2. Empresas procuram especificamente por esses profissionais? 

SIM 
80% 

NÃO 
20% 

1. 

SIM 
0% 

NÃO 
100% 

2. EMPRESAS PROCURAM ESPECIFICAMENTE POR 
ESSES PROFISSIONAIS? 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
 

No gráfico 3, aborda sobre as dificuldades de contratar profissionais da melhor idade 

qualificados. Identifica-se que 60% depende da área de atuação, 20% não e 20% dizem que 

sim. Justificado por dois agentes, o primeiro a dificuldade em um trabalho que exija esforço 

físico e segundo em acompanhar o avanço da tecnologia. 

 

 

Gráfico 3. Quando a empresa prefere contratar o profissional da melhor idade, vocês encontram 

dificuldades para encontrar candidatos qualificados? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No gráfico 4, exibe o nível de aceitação do profissional de melhor idade, no mercado 

de trabalho. Declararam 60% não e 40% alegaram sim. Há sim uma dificuldade em 

contratação por diversos motivos, tais como o preconceito, mas após a contratação os 

profissionais da melhor idade apresentam características admiráveis como, maior 

responsabilidade e compromisso.  

 

 

SIM 
20% 

NÃO 
20% 

DEPENDE DA 
ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
60% 

3. QUANDO A EMPRESA PREFERE CONTRATAR O 
PROFISSIONAL DA MELHOR IDADE, VOCÊS 

ENCONTRAM DIFICULDADES PARA ENCONTRAR 
CANDIDATOS QUALIFICADOS? 

SIM 
40% 

NÃO 
60% 

4. 
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Gráfico 4. O profissional da melhor idade é bem aceito pelo mercado de trabalho? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No gráfico 5, foi apresentado a seguinte pergunta: A empresa tem algum tipo de 

projeto que se refere a inclusão de pessoas com 60 anos ou mais? Nota-se que 100% 

respondem que não. Por não haver procura das empresas por esses profissionais, devido a 

falta de interesse das empresas em contratar pessoas desta faixa etária. 

 

 

Gráfico 5.  A empresa tem algum tipo de projeto que se refere à inclusão de pessoas com 60 anos ou 

mais? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A respeito da entrevista com o empregado, refere-se à contratação, benefícios, 

desvantagens e expectativas.  A contratação ocorre quando há uma recolocação no mercado 

de trabalho, os benefícios são provenientes da responsabilidade e compromisso. Um contra 

são as restrições em tipos de seguimentos como exigência de esforço físico, tecnológica e por 

fim o profissional tem que se sentir bem na função sem prejudicar sua saúde e com certeza a 

empresa terá grandes benefícios. 

As perguntas direcionadas ao colaborador foram sobre dificuldade, autoestima e 

expectativas, resultaram em preconceito da sociedade com pessoas acima de 60 anos, pois não 

querem saber seu caráter e possibilidade de acrescentar. Continuar ativo no mercado de 

trabalho favorece a autoestima de muitas pessoas, não ser útil nessa idade é difícil de 

administrar. Passar adiante experiência aos mais jovens é uma expectativa de findar esses 

preconceitos.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A expectativa populacional no Brasil para os próximos anos é o envelhecimento da 

população no país. Devido aos avanços na área da saúde as pessoas estão vivendo mais e 

melhor, e é natural também que busquem uma vida ativa, portanto há uma necessidade maior 

de atenção a essa faixa etária. O mercado de trabalho é um dos fatores principais dessa 

integração.  

SIM 
0% 

NÃO 
100% 

5. 
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Com base nos resultados e na literatura estudada, foi constatado na pesquisa, que nos 

dias atuais há uma grande procura por emprego pelas pessoas da melhor idade. Muitos estão 

tendo que repensar e escolher o melhor momento para se aposentar isso em razão por vários 

motivos, como manter a autoestima, as amizades, se sente melhor fazendo aquilo que gostam, 

mas o principal que encaminha o aposentado a voltar a trabalhar é a necessidade de 

complementar o que ganham na aposentadoria, pois para muitos não é o suficiente para 

sustentá-los. Se para alguns aposentados trabalhar é uma opção, para um número cada vez 

maior é uma necessidade. A tendência é chegar entre os 60, 70 anos e continuar trabalhando. 

Mas devido à falta de oportunidade das empresas, os profissionais encontram-se em uma 

situação de grande dificuldade para continuar ativos no mercado de trabalho, pois na hora da 

contratação as pessoas mostram-se preconceituosas, pois infelizmente a idade ainda é um 

fator negativo e impede muita das vezes o retorno do aposentado em determinadas áreas. De 

fato que com o aumento da qualidade de vida, há muitas pessoas aposentadas em boas 

condições de saúde, em condições intelectuais excelentes, com o conhecimento atualizado e 

tem a experiência, e a competência de retornar ao mercado de trabalho. 

Um meio de solucionar esse problema é mudar um pouco a nossa cultura para a 

valorização dessas pessoas que passaram a vida tendo uma carreira profissional. Também há 

uma necessidade de trabalhar com uma inclusão para esse segmento, pois o mercado de 

trabalho está bem limitado para as pessoas da melhor idade, somente algumas empresas tem 

se preocupado com essas circunstâncias. As empresas precisam dar mais atenção a essa idade, 

já que a população brasileira está envelhecendo, e pela Revisão em 2004 da projeção de 

população do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2062, o número de 

brasileiros vai parar de aumentar. Então é necessário proporcionar melhor qualidade de vida, 

exercícios físicos, cursos, para que mantenham a vida ativa. As empresas também precisam se 

adaptar a essas condições proporcionando um melhor ambiente de trabalho aos idosos. 

O resultado obtido na pesquisa é preocupante, pois nenhuma das empresas 

entrevistadas apresentou planos de integração do profissional da melhor idade, mas os 

preconceitos aos poucos estão sendo subjugados, pois após a contratação dos mesmos 

constatou que há um maior comprometimento, experiência e potencial, com capacidade para 

fazer uma empresa crescer.  
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Resumo 

Nos últimos anos o fisco brasileiro investe pesado em tecnologia, criando mecanismos de 

cruzamento de informações com intuito de combater a sonegação e agilizar a troca de 

informações entre o fisco. Assim, os profissionais de contabilidade, elo dos contribuintes com 

o fisco, vem sofrendo constantes alterações em sua rotina: trabalhos manuais cada vez mais 

automatizados, mas em contrapartida a consultoria se faz cada vez mais necessária. O Simples 

Nacional é uma tributação aplicada nas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 

(EPP). Abrange alguns tributos e tem participação de impostos federais e uma vez optantes 

pelo Simples Nacional as empresas devem entregar obrigatoriamente a declaração anual única 

com informações fiscais do ano-calendário, mas quando há inatividade, é entregue uma 

declaração única e simplificada. Empresas em situação irregular (ultrapassando a Receita 

Bruta Anual ou não pagando o DAS – Simples Nacional corretamente) devem ser excluídas  

mas é possível verificar que empresas na mesma situação podem ou não ser excluídas. Este 

trabalho abordou a rotina fiscal de empresas Optantes do Simples Nacional em relação a todas 

as exigências do fisco, além de responder a questão de quais são os critérios aceitos para a 

exclusão de uma empresa do Simples Nacional.  

 

Palavras-chave: Fiscal; Simples Nacional; Microempresas. 

 

Abstract 

In recent years the Brazilian tax authorities invests heavily in technology, creating 

mechanisms for cross-checks with a view to combating tax evasion and expedite the exchange 

of information between tax authorities. Thus, the accounting profession, link taxpayers with 

the IRS, has been undergoing constant changes in his routine: crafts increasingly automated, 

but in return the consultancy becomes increasingly necessary. The National Simple is a tax 

imposed on Microenterprise (ME) and Small Enterprises (EPP). It covers some taxes and has 

participation from federal taxes and once opting for Single National companies must 

necessarily deliver the annual tax information only with the calendar year, but when there is 

inactivity is a statement delivered unique and simplified. Business undocumented (surpassing 

the Annual Gross Revenue or not paying the DAS - National Simple correctly) should be 

excluded but you can verify that companies in the same situation may or may not be excluded. 

This study addressed the routine corporate tax choosers the National Simple for all the 

requirements of the tax authorities, in addition to answering the question of what criteria are 

accepted to the exclusion of a company from the National Simple. 

 

Key words: Fiscal, Simple National, Microenterprise. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante de  novos panoramas tributário brasileiro, o Sistema tributário Nacional 

deverá obedecer normas jurídicas, relacionadas a União, aos Estados, ao Distrito Federal  e 

aos Municípios, onde o contador deverá seguir a legislação, exercendo corretamente suas 

obrigações como: Apuração, registro, arrecadação dos tributos de várias atividades e entrega 

de declarações. Segundo artigo publicado por Oliveira (2006), a expressão "legislação 

tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos as 

normas complementares que servem , no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas 

a eles pertinentes [1].O Estado permite a cobrança de alguns tributos, tais como:  

Taxas: que são cobradas por serviços públicos; 

 Impostos: Ocorrem pelo pagamento efetuado ao Estado em favor do contribuinte; 

Contribuições de melhoria: São cobrado pelo benefício que o contribuinte tem por obras 

públicas. O Tributo relacionado a este trabalho, é o  Simples Nacional, que foi regulamentado 

pela Lei Complementar nº 123/06 e é uma tributação aplicada nas Microempresas (ME) e 

empresas de Pequeno Porte (EPP). Vai ser abordado a rotina do departamento fiscal, em 

relação a empresas Optantes do Simples Nacional, desde a NF-e, cálculo dos impostos, seus 

prazos, enfim, todas as exigências do fisco. A Resolução CGSN 10/2007, nos mostra que as 

empresas optantes do Simples Nacional são obrigadas a entregar declaração anual única com 

informações fiscais do ano-calendário subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores. O 

imposto DAS (Documento de Arrecadação do Simples) é um tributo de fácil relacionamento, 

nele consta alguns impostos de acordo com cada ramo de atividade. Quando há a inatividade, 

é entregue uma declaração única e simplificada a partir de janeiro até dezembro e não são 

obrigadas a entregar por meios digitais, e sim pela internet. Nessa pesquisa foi visto que 

temos a exclusão do Simples Nacional, onde há empresas que vivenciam as mesmas 

situações, mas algumas foram excluídas e outras não teve esta exclusão. 

A questão é: Qual é o critério utilizado para esse tipo de exclusão? Porque 

algumas empresas que se encontram na mesma situação são excluídas e outras não? 

Conforme a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) nº 15/07, a exclusão 

do simples ocorrem devidos a vários fatores e novas regras levaram algumas empresas a essa 

situação, través de pesquisas, veremos esses novos conceitos . 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O segmento fiscal se mantém em constante evolução, para acompanhar as 

novidades da legislação brasileira que muda diariamente e se adaptar aos novos recursos e 

exigências lançadas pelos órgãos do governo. Para melhor informação sobre isso, vamos 

utilizar as seguintes ferramentas: 

 

 Manual de contabilidade tributária 

 Simples - Controle Contábil e Fiscal das Micro e Pequenas Empresas 

 Receita Federal 

 Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo 

 Portal Fator Brasil 

 Portal Tributário 

O Simples Nacional entrou em vigor a partir de 1° de Julho de 2007,  unificando o 

pagamento de vários impostos, para serem pagos em uma única vez, em uma única data e em 

um único recolhimento.  

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucaocgsn10_2007.htm
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Para Ferrero, (2002), o conceito do Simples é apenas uma nova forma de 

tributação das pessoas jurídicas o qual se adiciona as três formas de tributação tradicionais 

existentes para as empresas: lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado [2]. Os tributos 

unificados no Simples são: 

 

 IRPJ :Imposto de Renda de Pessoa Jurídica é um tributo federal, onde cada 

empresa é obrigada a ter uma certa porcentagem  para calcular este imposto, que 

varia de acordo com a renda dos últimos 12 meses; 

 CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido incide sobre empresas de 

Pessoa Jurídica e sua alíquota varia de acordo  com o faturamento dos últimos 12 

meses; 

 PIS: Contribuição para os Programas de Interação Social, são contribuintes 

Pessoa Jurídica, equiparadas pela legislação do Imposto de Renda e sua alíquota é 

de acordo com o faturamento dos últimos 12 meses; 

 COFINS: Contribuição para Financiamentos da Seguridade Social, de direito 

privado e são compradas as empresas públicas, as sociedades de economia mista e 

imposto de renda. Sua alíquota é de acordo com o faturamento dos últimos 12 

meses;  

 IPI - Imposto sobre produtos Industrializados, são sujeitas as receitas recebidas 

a tabela prevista, que inclui a alíquota de 0,5%, independente do valor da receita. 

 CPP: Contribuição Previdenciária Patronal são pagamentos a parte no Simples 

Nacional 

 ICMS: Imposto sobre Operações  Relativas a Circulação de Mercadorias , é 

aplicado uma alíquota conforme sua receita bruta. 

 ISS: Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza aplica a uma única alíquota 

sobre a sua receita bruta. 

 

Para calcular o faturamento dos últimos 12 meses, e chegarmos as alíquotas dos 

determinados impostos citado acima, utilizamos os anexos de acordo com cada atividade. 

Essa informação se encontra no site da Receita Federal, conforme citado abaixo. 

ANEXO I - Planilha do Simples Nacional – Comércio 

ANEXO II - Planilha do Simples Nacional – Indústria 

ANEXO III - Planilha do Simples Nacional – Serviços e Locação de  

Bens Móveis 

ANEXO IV - Planilha do Simples Nacional – Serviços 

ANEXO V - (Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 2011 - produção 

de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012).  

 Será apurada a relação (r): 

(r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses) 

 

Todos os anexos possuem o limite de até R$ 3.600.000,00. 
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A Receita bruta é a soma de bens e serviços decorrente das atividades da 

organização. O limite da Receita Bruta diferencia de Estado para Estado, apenas para 

recolhimento de ICMS (de acordo para cada território) e ISS (para cada município  

localizado). A Receita Bruta funciona da seguinte forma: 

 

Receita Bruta (=)  

(+) Receita da venda de bens nas operações de conta própria 

(+) Receita de venda de serviços nas operações de conta própria 

(+) Receita da prestação de serviços 

(+) Resulta nas operações em conta alheia 

(-) Receita das vendas canceladas 

(-) Valor dos descontos incondicionais concedidos 

 

Se a empresa possui filial, é feito a soma da receita bruta de todos os 

estabelecimentos. 

 
3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho apresenta um estudo de caso qualitativo, onde a pesquisa científica 

mostrará suas diretrizes, determinação e proporcionará uma resposta para o problema. 

Segundo Severino (2004, p. 183) “o trabalho científico assume a forma dissertativa, pois seu 

objetivo é demonstrar, mediante argumentos, uma tese, que é uma solução proposta para um 

problema, relativo a determinado tema" [3]. 

Conforme Fluck, nesta parte do trabalho a pesquisa qualitativa consiste na escolha 

correta dos métodos e teorias oportunos, no reconhecimento e na análise de diferentes 

perspectivas, nas reflexões dos pesquisadores a respeito de sua pesquisa como parte do 

processo de produção, e na variedade de abordagens e métodos [4]. 

 

3.1 Critérios Utilizados para exclusão 

 

A exclusão de ofício não depende de comunicação ou solicitação da ME ou EPP 

optante pelo Simples Nacional e, a partir de janeiro de 2012, produzirá efeitos [5]. 

Segue abaixo  critérios utilizados na exclusão: 

 

 for constatado que, quando do ingresso no Simples Nacional, a ME ou EPP incorria 

em alguma hipótese de vedação; 

 for constatada declaração inverídica prestada nas hipóteses do § 4º do art. 6º e do 

inciso II do § 3º do art. 8º da Resolução CGSN nº 94, de 2011. 

 a partir do próprio mês em que incorridas as seguintes hipóteses, impedindo-se nova 

opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendários subsequentes, período 

que poderá ser elevado para 10 (dez) anos-calendários no caso do § 1º do art. 76 

da Resolução CGSN nº 94, de 2011, quando: 

 for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de 

exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não 

fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou 

atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam 

a requisição de auxílio da força pública; 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Resolucao/2011/CGSN/Resol94.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Resolucao/2011/CGSN/Resol94.htm
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 for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao 

estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde desenvolvam 

suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade; 

 a ME ou EPP for constituída por interpostas pessoas; 

 tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar 

nº 123, de 2006; 

 a ME ou EPP for declarada inapta, na forma da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 

1996, e alterações posteriores; 

 a ME ou EPP comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; 

 houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da 

movimentação financeira, inclusive bancária; 

 for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 

20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o 

ano de início de atividade; 

 for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de mercadorias 

para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses  justificadas de 

aumento de estoque, foi superior a 80% (oitenta por cento) dos ingressos de recursos 

no mesmo período, excluído o ano de início de atividade; 

 a ME ou EPP não emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de 

forma reiterada, ressalvadas as prerrogativas do MEI, nos termos da alínea “a” do 

inciso II do art. 97 da Resolução CGSN nº 94, de 2011; 

 a ME ou EPP omitir da folha de pagamento da empresa ou de documento de 

informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, 

segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste 

serviço, de forma reiterada; 

 a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, quando: 

 a ME ou EPP não possuir inscrição ou houver irregularidade em cadastro fiscal 

federal, municipal ou estadual, quando exigível; 

 a ME ou EPP possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou 

com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não 

esteja suspensa. 

 

3.2 Casos de empresas excluídas e não excluídas 

 

Empresa A: Localizada na cidade de Americana, Estado São Paulo, apresenta o 

seguinte faturamento nos últimos 12 meses:  

 

01/ 2012: R$   432.000,00 

02/ 2012: R$   310.986,50  

03/ 2012: R$   200.000,00 

04/ 2012: R$   233.000,23 

05/ 2012: R$   400.000,00 

06/ 2012: R$   501.000,00 

07/ 2012: R$   104.000,00 

08/ 2012: R$   221.009,00 

09/ 2012: R$   350.000,00 

10/ 2012: R$   500.000,00 

11/ 2012: R$   327.100,00 

12/ 2012: R$   290.000,00 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LeisComplementares/2006/leicp123.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LeisComplementares/2006/leicp123.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/Ant2001/lei943096.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/Ant2001/lei943096.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Resolucao/2011/CGSN/Resol94.htm
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Total:      R$ 3.869.095,73 

 

Receita Bruta em 12 meses (em 

R$) 

Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep CPP ICMS 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 

 

Neste caso, a empresa ultrapassou o limite anual de faturamento, sendo então, 

excluída no próximo ano do Simples Nacional, não podendo a partir de janeiro, efetuar uma 

nova opção neste tributo. 

 

Empresa B: Localizada na cidade de Nova Odessa, Estado São Paulo, não 

efetuava o pagamento correto de seus impostos, mas, ao adquirir o parcelamento do Simples, 

conseguiu se manter nesta tributação. 

Temos situações de empresas que não efetuaram em alguns meses o pagamento do DAS, e no 

final do ano fez todas as quitações que estavam em aberto, no último dia. A receita não 

registrou, e mesmo assim houve a exclusão. 

Se a empresa encerrou o ano com tudo pago não corre o risco de ser excluída, mas 

se deixou algo para trás,haverá a exclusão. 

 

3.3  Vantagens e Desvantagens do Simples Nacional   

 

O Simples Nacional, é um tributo muito vantajoso, que trouxe muitos benefícios 

as empresas. Devido ao percentual baixo dos impostos, tem maior facilidade no atendimento 

da legislação, pela unificação de todos os impostos em uma única guia de arrecadação, 

facilitando assim o pagamento do mesmo. Um outro ponto que também nos ajudou, é o 

aumento do faturamento dos últimos 12 meses que de R$ 2.400.000,00 passou a ser R$ 

3.600.000,00, gerou muito agrado em todos os aspectos aos empresários.  

 

O que pode causar a desvantagem neste caso, é o ICMS para empresas que vende 

materiais de insumos, matéria prima e que faz revenda. Dependendo do ramo da empresa, 

poderá gerar um crédito de até 3,95% de ICMS. Por este motivo a empresa poderá perder 

cliente, pelo fato dos clientes não está enquadrado no Simples Nacional. O cliente prefere 

comprar de empresa que não faça parte do Simples Nacional.  

Outro aspecto, esta relacionado a folha de pagamento. Dependendo do ramo de atividade,  

INSS deverá ser pago separado, e se o valor da folha for alto, o tributo a ser pago será maior, 

neste caso, vemos a desvantagem.  

 

Desde a sua entrada em vigor, concluímos que  é vantajoso para as empresas 

manter em dia todos os impostos pagos e cumprir suas obrigações fiscais para não serem 

excluídas do Simples Nacional. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ser excluído do Simples Nacional, não é um bom negócio para as empresas, pois, 

de fato, este tributo gera uma economia muito grande na geração de impostos à pagar. 

Podemos chegar a essa informação, em comparação ao Regime Lucro Presumido. 
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O Lucro Presumido é uma forma de tributação simplificada para determinação da 

base de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL das pessoas jurídicas que não estiverem 

obrigadas, no ano-calendário, à apuração do lucro real. O imposto de renda é devido 

trimestralmente [6].  

O Lucro Presumido se enquadra em empresas que: não são obrigadas a ser Lucro 

Real, com faturamento de R$ 48.000.000,00 anuais, que não atuam no mercado financeiro, 

não tem benefícios fiscais, são importantes para pequenas e médias empresas prestadoras de 

serviço onde os principais custos estão na folha de pagamento, etc. 

Se empresa A mencionada acima, fosse tributada no Regime Lucro Presumido, temos os 

seguintes impostos a calcular: PIS, COFINS, CSLL , IRPJ e ICMS. 

Temos no 1° Trimestre os seguintes faturamentos: 

 

01/ 2012: R$ 200.00,00 

02/ 2012: R$ 310.986,50 

03/ 2012: R$ 432.000,00 

 

O cálculo do imposto PIS e COFINS: Esses tributos são calculados mensalmente: 

 

 PIS: R$ 432.OOO,OO x 0,65%= R$ 2.808,00 à pagar.  

 

 COFINS: R$ 432.OOO,OO x 3 %= R$ 12.960,00 à pagar.  

 

O vencimento desses impostos são todo dia 25 de cada mês quando é em dia útil. 

 

O cálculo da CSLL e IRPJ: Esses tributos são calculados mensalmente ou 

trimestralmente, depende da opção da empresa: 

 

 CSLL: R$ 432.000,00 x 1,08%= R$ 4.665,60 à pagar 

            R$ 310.986,50 x 1,08%= R$ 3.358,65 à pagar 

            R$ 200.000,00 x 1,08%= R$ 2.160,00 à pagar 

Total: R$ 10.184,25    

 

 IRPJ: R$ 432.000,00 x 1,20%= R$  5.184,00 à pagar 

          R$ 310.986,50 x 1,20%= R$  3.731,83 à pagar 

          R$ 200.000,00 x 1,20%= R$  2.400,00 à pagar 

Total: R$ 11.315,83 

 

O valor total, pode ser pago no final do trimestre em dias úteis,tanto para a CSSL 

ou IRPJ, podendo ser pago em 31/03, sem juros nenhum. 

 

 ICMS: O ICMS é calculado mensalmente, podendo ser credor ou não. Por 

exemplo: A empresa tem uma compra no mês 03/2012 no valor  de R$ 100.00,00, 

e seu crédito de ICMS é um total de R$ 15.000,00. E temos uma saída de ICMS 

no valor de R$ 77.760,00. 

 

Cálculo: 

 

R$ 77.760,00 - R$ 15.000,00= R$ 62.760,00 de ICMS à pagar. 
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Se fosse ao contrário: R$ 15.000,00 - R$ 77.760,00 = R$ 62.760,00 de ICMS 

credor, isto é, esse valor irá acumular no próximo mês. 

 

Simples Nacional: Cálculo 

 

Exemplo: A empresa A se encontra enquadrada na seguinte situação: 

 

 

Receita Bruta em 12 meses (em 

R$) 

Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep CPP ICMS 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 

 

03/2012: R$ 432.000,00 

 

O calculo do DAS-Simples Nacional é: 

 

R$ 432.000,00 x 0,53%= R$   2.289,60 

R$ 432.000,00 x 0,53%= R$   2.289,60 

R$ 432.000,00 x 1,60%= R$   6.912,00 

R$ 432.000,00 x 0,38%= R$   1.641,60 

R$ 432.000,00 x 4,56%= R$ 19.699,20 

R$ 432.000,00 x 3,91%= R$ 16.891,20 

 

Total: R$ 432.000,00 x 11,51%= 49.723,20 á pagar. 

 

Encontramos os seguintes resultados: 

 

Lucro Presumido: Um total de impostos à pagar no valor de R$ 88.377,60 

Simples Nacional: Um total de impostos à pagar no valor de R$ 49.723,20 

Uma diferença de R$ 38.654,40 

 

Concluímos que o tributo Simples Nacional, além de ser um imposto unificado de 

fácil relacionamento, ainda continua sendo a melhor opção para empresa A. As empresas ME 

ou EPP, tentam se manter em uma ocupação de forma legal e que consigam ressaltar seu 

desempenho em nosso País. 

O Simples Nacional se tornou a melhor forma de tributação, o mercado esta 

altamente competitivo e para combater as dificuldades, precisamos reduzir custos, despesas, 

ganhar lucros e continuar nessa tributação, pois dessa forma, fica mais fácil conseguir se 

manter no mercado. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo do presente trabalho foi discutir as vantagens e desvantagens do 

sistema SIMPLES de tributação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Neste 

sentido pode-se considerar que o objetivo do trabalho foi plenamente alcançado, uma vez que, 

através da comparação com outro sistema de tributação acessível a esse tipo de empresa, ou 

seja, o Lucro Presumido mostrou-se mais atraente quanto aos valores envolvidos.  
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Dessa forma não é interessante para empresa perder o direito de optar por este tipo 

de tributação. Na comparação desenvolvida entre os 2 tipos de tributação, a diferença foi de 

R$ 38.654,40, em favor do sistema de tributação Simples. Diante desse panorama, o sistema 

Simples de tributação, mostra-se vantajoso para o tipo de empresa abordado porque permite 

que a empresa se mantenha rentável e dentro das formalidades da legislação vigente.  

 

     Pautada nas considerações de Gilberto Ferrero (2002), em alguns casos não 

podemos dizer que o Simples Nacional é um  regime de tributação  mais barato, mas também 

não podemos dizer que ele é o mais caro. Dependendo do ramo empresarial, valores podem 

ser mudados, não possibilitando assim, ser um tributo de baixo custo, mas em muitas 

situações é mais acessível. Sendo assim, cada empresa deve ser analisada individualmente, 

tendo em vista o melhor para a expansão no mercado. Mas não podemos deixar de mencionar 

que o SIMPLES tem papel ativo no apoio ao crescimento econômico, fez com que 

aumentasse o número de empresas nos dias de hoje, de empregos, de consumo, facilitando 

assim, se manter no mercado. 

 

Esse trabalho não tem o objetivo de esgotar a discussão sobre o assunto, mas sim 

de colaborar para o conhecimento dos gestores e empreendedores atuais ou futuros da 

microempresa e empresa de pequeno porte, sendo assim futuros estudos devem ser 

conduzidos nessa mesma direção para que possamos compreender melhor o tema tratado 

nesse trabalho, bem como suas contribuições no setor  administrativo social e econômico. 
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NUMA EMPRESA DO SETOR 

QUIMICO DE SUMARÉ-SP 

 

Vagner Luís de Miranda (¹) 

 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo mostrar os benefícios da avaliação de desempenho nas 

Organizações, busca sempre identificar nas avaliações dos funcionários os comportamentos e 

atitudes necessárias para que se alcance o resultado esperado, avaliação de desempenho, 

torna-se hoje indispensável porque as empresas têm a necessidade de obtenção e manutenção 

da competitividade, que requer uma metodologia que avalie a contribuição das pessoas para 

esse resultado. A pesquisa foi aplicada com o objetivo de se medir engajamento e motivação 

dos funcionários. Sendo assim, foram respondidas 10 perguntas por 50 colaboradores. 

Resultados demonstram que a Empresa em estudo propicia oportunidades aos empregados, 

como crescimento profissional favorecendo trabalho em equipes, pro atividade em tomadas 

de decisões em alguns casos e reconhecendo o potencial do funcionário  o que leva ao seu 

comprometimento com a empresa. 

 

Palavras chaves: Avaliação desempenho; Organizações; pessoas; resultado 

 

Abstract: 

In this article was focused on demonstration of the benefits of the Evaluation performance 

(ADH) in Organizations, seeking always identify the evaluations of officials the behaviours 

and attitudes necessary to achieve the expected result, evaluation of performance, and that it 

is now essential because the companies have the need to obtain and maintain the 

competitiveness. This requires a methodology to assess the contribution of the people for this 

result. The research was carried out in order to measure the motivation and engagement of 

employees. In this sense, 50 employyes were interviewed by using a questioner consisted with 

10 questions. Obtained results demonstrated that the Company has provided selective 

opportunities to its employees, e.g. professional growth favouring group works, proactivity 

and assertive decisions. It was also recognize the potential of the employees which has 

induced to the appointment with company. 

 

Key words:Evaluation performance; Organizations; persons; result 
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1. Introdução 

Os desafios a serem desenvolvidos em um sistema ou formas de avaliação e 

desempenho é uma constante vivenciada nos dias de hoje. 

A utilização de um sistema harmônico e bem categorizado ajudará a evitar as 

injustiças e perseguições por motivos pessoais, bem como os favorecimentos.   Considerando 

que a avaliação é um mecanismo de julgamento de valor, de seleção, e que poderá 

transformar-se num poderoso processo de motivação e aperfeiçoamento das pessoas, 

concepção que dependerá dos fins que se pretende alcançar. [1] 

Por isso, torna se fundamental que as instituições repensem sua sistemática de avaliar 

desempenho, procurando minimizar ao máximo efeito negativo que possam resultar em 

distorções agregadas ao perfil do funcionário, pois certamente critérios ou características de 

desempenho alheiam aos propósitos das realizações desenvolvidas pelos servidores revelará 

sempre desempenhos distorcidos da realidade. É obrigação de quem institui um modelo ou 

sistemática de avaliação qualificar seus avaliados e avaliadores. Portanto, na reorganização 

desse processo se faz necessário respeitar os princípios, os valores culturais, educacionais e as 

especificidades de cada função, não podendo jamais se esquecer da abrangência e da 

complexidade do homem que busca seu reconhecimento, sua dignidade, tendo como ponto de 

partida sua profissionalização e principalmente pela sua importância para o desenvolvimento 

da instituição. A própria instituição deve valorizar o processo avaliativo porque dispõe de um 

mecanismo que delega o poder de selecionar e escolher seus melhores gestores e 

colaboradores.[1] 

 Neste artigo procura–se mostrar os benefícios da avaliação desempenho nas 

organizações, busca identificar nas avaliações dos funcionários os comportamentos e atitudes 

necessárias para que se alcance o resultado esperado, avaliação de desempenho, torna-se hoje 

indispensável porque as empresas têm a necessidade de obtenção e manutenção da 

competitividade, que requer uma metodologia que avalie a contribuição das pessoas para esse 

resultado. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

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

utilizado como diferentes sentidos. De modo geral, motivo é tudo aquilo que impulsiona a 

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

comportamento específico [2]. 

Avaliação do desempenho é um procedimento que avalia e estimula o potencial 

dos funcionários na empresa [2]. Sabe-se que funcionários desmotivados não trazem bons 

resultados e que o esforço individual é direcionado pelas capacidades e habilidades do 

indivíduo e pelas percepções que ele possui do papel a desempenhar e das  funções de valores 

de recompensas dependerem do esforço realizado [2].. A responsabilidade pelo 

processamento da verificação, medição e acompanhamento do desempenho humano é 

atribuída a diferentes órgãos dentro da organização, de acordo com a política de recursos 

humanos. Sabe-se que gestão por competências não é fácil principalmente por esse fator, o 

ponto de vista pessoal, a empatia com o avaliado. Faz-se então necessário combater as 

distorções causadas por isso com treinamento, seriedade e transparência na aplicação das 

avaliações [3]. Procura-se sempre mostrar ao funcionário seu ponto forte e o que pode ser 

desenvolvido, passar de uma forma bem clara e objetiva para que ao final da avaliação isso 

esteja bem claro para o funcionário.  

Alguns empresários resumem a gestão de pessoas no seu negócio apenas a questões 
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burocráticas de departamento pessoal tais como: recrutamento e seleção, admissão, demissão 

e controle de benefícios e folha de pagamento. Em pleno ano de 2011, sabe-se mais do que 

nunca que fazer gestão de pessoas é muito mais do que isso, daí surge a importância do 

desenvolvimento de subsistemas de RH [4]..  

           Os responsáveis pela empresa devem estar conscientes e confiantes que isso será um 

importante passo para o sucesso da organização, os funcionários sentem-se mais seguros e 

confiantes na organização, vindo com isto aumentar sua autoestima [4]. 

Ao observar o mercado, é possível notar que, cada vez mais, as organizações buscam 

avaliar seus colaboradores tanto por suas competências técnicas quanto comportamentais. No 

entanto, muitas empresas nem sempre alcançam os resultados esperados simplesmente porque 

não conduzem o processo de forma correta e atropelam fases muito importantes para o bom 

andamento da organização que são consideradas fundamentais. Diante desse possível 

fracasso, as consequências geradas podem ser consideradas perigosas para as corporações, 

pois o clima organizacional geralmente é afetado, as pessoas sentem-se desorientadas e, 

muitas vezes, deixam "de lado" o compromisso com a empresa que atuam. [5] 

Em uma entrevista concedida ao site www.rh.com.br [5], o “diretor executivo da Leme 

Consultoria e autor de vários livros como, dentre os quais "Avaliação de Desempenho com 

Foco em Competências", Rogério Leme explicita alguns conceitos sobre a avaliação de 

desempenho dentro da organização. 

De acordo com Leme [5 Para aplicar o processo a organização deve ter definida a 

missão, a visão e os valores organizacionais. "Esse é o primeiro passo para se aplicar o 

processo", enfatiza, ao destacar diante da crise mundial, por exemplo, a Gestão por 

Competência e a avaliação de desempenho auxiliam a empresa a identificar quem são os 

profissionais com os talentos necessários para gerar as mudanças e ajudar a empresa não 

apenas reagir, mas também agir diante do inesperado. Podemos perceber a grande 

responsabilidade na condução do processo. Ainda de acordo com Leme [5] é importante 

diferenciar que avaliação de competências e avaliação de desempenho com foco em 

competências são instrumentos distintos. O primeiro visa à mensuração das competências do 

colaborador, por meio dos Conhecimentos, Habilidades e Atitudes. Já a avaliação de 

desempenho com foco em competências deve mensurar a entrega do colaborador, ou seja, não 

basta ter a competência, é preciso materializá-la. Sabe-se que avaliação de desempenho tem 

suas particularidades, más para uma avaliação bem feita dependem de um conjunto das 

competências e desempenho que determina o resultado final. Com isso as organizações e 

colaboradores é que se beneficiam. 

Leme [5] ainda diz que a organização ganha à garantia de uma aplicação mais 

eficiente e eficaz dos recursos de desenvolvimento das pessoas, pois as ações terão grande 

aderência nas necessidades de entrega das competências de cada colaborador. Com isso 

percebe-se a grande responsabilidade de uma avaliação bem feita pelo proponente, pois 

através dela é que se determina o grau de competências e desempenho dos funcionários. A 

avaliação fará a empresa enxergar seus recursos humanos e o quão alinhado estão às ações a 

serem adotadas, focando e retendo talentos, promovendo desenvolvimento, dando foco 

àqueles que querem apostar na organização e entregam realmente suas competências para isso 

[6]. 

Está descobrindoque o sucesso de uma empresa não está somente no seu produto 

de venda, mas sim em seus funcionários, no grupo de pessoas que fazem a empresa funcionar. 

Somente os integrantes destas empresas poderão produzir com melhor qualidade, interagir 

adequadamente com o seu público e se adaptar às constantes mudanças que se observa no 

mercado de hoje. Neste cenário, o líder tem a fundamental importância de propiciar um 

ambiente onde funcionários possam trabalhar de maneira mais eficaz e criativa, em um ritmo 

http://www.rh.com.br/
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de constante produção e inovação. Para responder à questão de como líderes surgem não se 

precisa observar o código genético do indivíduo. Basta que uma pessoa tenha dedicação e 

informação suficientes de como exercer uma função de liderança, ele (a) pode assumir esta 

função. Ao procurar nomes de líderes na história mundial, á certamente pensar em alguma 

pessoa que participou em uma guerra. Os militares podem servir como modelo de liderança, 

pois são eles que têm o objetivo de coordenar tropas para cumprirem um objetivo mesmo em 

situações extremamente caóticas. [7] 

No contexto em que se está discutindo, líder influencia as pessoas por 

proporcionar propósito, direção, e motivação, enquanto realiza a missão e melhora a 

organização, é analisada esta questão descrevendo atividades realizadas por um coronel do 

exército. Imaginem uma batalha que está ocorrendo, suas tropas acabaram de sofrer muitas 

perdas e sua equipe está reduzida agora a menos da metade. Tropas inimigas estão lhe 

cercando, a equipe de soldados está exausta, pessimista e confusa diante de tantos problemas 

atípicos que surgiram. Este é o momento o qual o líder tem que tomar a decisão de recuar a 

sua tropa ou avançar como puder. Mas isto é uma decisão difícil já que nenhum treinamento 

ensaiou tal situação, deixando o líder e sua equipe sem um plano exato. O líder acaba 

decidindo não recuar e cria naquele momento uma tática que une todos de sua tropa para uma 

manobra de ataque que nunca antes foi tentada. Colocando em prática o plano, este exército 

consegue vencer a batalha, alcançando a sua missão, diante de uma situação extremamente 

desfavorável. Este caso aconteceu realmente na batalha de Gettysburg da Guerra Civil dos 

EUA, com as tropas do Coronel Chamberlain. Agora, analisando este caso, pode-se tirar 

vários pontos em comum com a realidade do atual mercado de trabalho.[8] Em uma empresa, 

tem-se dias atípicos com falta de funcionários (por demissão, doença, transferência), falta de 

equipamentos, variações causadas pelo mercado de competidores, mudanças de política 

interna da empresa ou inúmeros outros cenários. Enfim, em cada empresa, tem-se 

constantemente inúmeras chances de desestabilizar uma equipe que acaba resultando em uma 

perda imensa de recursos.  

O líder de uma equipe tem exatamente a função de estar constantemente 

influenciando as pessoas para trabalharem a favor de uma tarefa que beneficie a empresa. É o 

líder que cria planos de ação que irão melhorar a empresa e colocar toda a sua equipe voltada 

para esta tarefa. E talvez o mais importante, é somente o líder que irá unificar a equipe em 

momentos de crise para que haja uma continuidade e criatividade na produção. Consegue-se 

observar, então, a semelhança da função de um líder no exército e um líder em nossas 

empresas. Basicamente, a principal mudança entre essas duas pessoas é o conhecimento 

técnico de suas funções. Em outras palavras, pode-se adaptar funções de um líder para 

qualquer cargo desde que mude o treinamento técnico que deverá ser específico. Vêm 

algumas dicas de liderança elaboradas para as forças especiais da marinha dos Estados Unidos 

(United States Marine Corps CPL 0202 - Janeiro 1999):Conhecimento: corresponde à 

familiaridade que possui através de experiência ou estudo. Nada vai fazê-lo ganhar o respeito 

e a confiança de sua equipe mais rápido, quando demonstrar o seu conhecimento. Estude e 

leia tudo que pode estar relacionado tanto ao seu trabalho quanto ao-dia a dia Uma excelente 

maneira de ganhar conhecimento é conversando com pessoas com muita experiência. 

Segundo Chiavenato [2] da mesma forma como os professores avaliam continuamente 

o desempenho de seus alunos, as organizações estão preocupadas com o desempenho de seus 

funcionários. Em épocas passadas de estabilidade e de permanência, a avaliação de 

desempenho podia ser feita através de esquemas burocráticos e rotineiros. Até então, a rotina 

burocrática era marca registrada da época. Com os novos tempos de mudança, transformação 

e instabilidade, o padrão burocrático cedeu lugar para a inovação e para a necessidade de 

agregar valor à organização. Avaliação de desempenho é uma ferramenta que se faz 
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necessário para as organizações, pois através de uma boa avaliação que se mede o grau de 

satisfação dos colaboradores e clientes [2].  

O valor das recompensas e a percepção de que as recompensas dependem de esforço 

determinam o volume de esforço individual que a pessoa estará disposta a realizar. Uma 

apreciação da relação de custo/beneficio que cada pessoa faz para poder avaliar até quanto 

vale a pena fazer um determinado esforço [2]. Por sua vez, o esforço individual depende das 

habilidades e capacidades da pessoa e da sua percepção do papel a ser desempenhado [2]. 

Pode-se verificar a grande importância dos gestores com os colaboradores, conhecê-los bem e 

passar a confiança que um gestor tem - com os colaboradores. Sabe-se que não é uma tarefa 

fácil tanto para os gestores quanto para os colaboradores más se não tiver um sincronismo em 

ambas as partes quem sempre vai perder são as organizações. A presença dos gestores é que 

passa-se a segurança para os colaboradores, podendo-se assim conseguir se desenvolver suas 

habilidades [2]. 

Se uma pessoa é habilidosa, tenderá a adaptar-se com maior facilidade às exigências 

das diversas tarefas que lhe forem atribuídas, tendo uma grande probabilidade de ser 

posicionada à direita da curva. Do mesmo modo, aqueles com menor grau de habilidade 

tenderão a serem posicionados à esquerda da curva, em função de uma maior dificuldade em 

desempenhar uma determinada tarefa. A habilidade aqui é para ser entendida como um 

sinônimo de inteligência, aceita por muitos como sinônimos de capacidade de adaptação. O 

desempenho discrepante ou deficiente, como ensina Mager, por falta de habilidade, só é 

perfeitamente identificado quando são esgotadas todas as tentativas de treinamento, 

"feedback" e prática. A falta de habilidade está intimamente associada a uma comprovada 

ausência de potencial, o que pode ser prevenido por adequados instrumentos de seleção.  Em 

função de terem sido treinadas, ou não, na execução das tarefas cometidas, as pessoas sem 

problemas de falta de potencial poderão ter desempenhos ótimos, bons, regulares ou sofríveis, 

sendo posicionadas nos pontos respectivos.  Tem-se que tomar muito cuidado ao pré-

julgamento dos proponentes em relação às dificuldades em se desenvolver, pode ser que seja 

falta de treinamentos, insegurança ou até mesmo desmotivação, e o gestor só poderão saber se 

participar e acompanhar o dia a dia dos proponentes, dando-lhes os feedbacks necessários 

para seu desenvolvimento. [3] 

 

3. Metodologia 
A metodologia apresentada neste artigo se baseou numa amostragem dos funcionários 

de uma empresa química da cidade de Sumaré - SP. A pesquisa foi realizada na área da 

Manufatura, cuja metodologia consistia em analisar formas de Avaliação de desempenho 

através de gráficos e tabelas para atingir o resultado esperado para a empresa e alcançar os 

objetivos propostos.  

Necessitou-se definir a metodologia de pesquisa utilizada, a forma com que a mesma 

foi feita. Sendo assim, primeiramente definiu-se o que é a metodologia, que consiste em 

estudar e avaliar os vários métodos disponíveis, identificando suas limitações ou não, a nível 

das implicações de suas utilizações[6]. O processo é efetuado periodicamente, normalmente 

com caráter anual, e consiste na análise objetiva do comportamento do avaliado no seu 

trabalho, e posterior na comunicação dos resultados.  

Tradicionalmente compete aos superiores avaliarem os seus subordinados, estando a 

avaliação sujeita a correções posteriores para que os resultados finais sejam compatíveis com 

a política de promoções [9]. A coleta de dados para a execução deste trabalho ocorreu através 

de documentos internos da empresa e pesquisa de bibliografia específica da área. A coleta de 

dados através de documentos resume-se em uma forma de pesquisa descritiva, que procura 

descrever e comparar usos e costumes, tendências, diferenças e outras características sociais, 
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através da investigação de documentos escritos ou não [10]. 

Preocupa-se em estudar a realidade presente. A coleta de dados da pesquisa ocorreu 

através de fontes primárias e secundárias [12]. Dados primários são aqueles extraídos da 

realidade pelo pesquisador, são dados ainda não registrados em documento algum 10]. O 

autor também define os dados secundários como sendo os que já se encontram disponíveis 

para pesquisas bibliográficas ou documentais. 

Nesta pesquisa, utilizou-se como fonte de dados primários os dados obtidos através de 

questionário para auto-preenchimento, e os dados secundários foram obtidos em livros, 

artigos científicos, internet e em pesquisas realizadas e já publicadas acerca do tema, que 

visam identificar métodos para a avaliação das incubadoras de empresas. Neste artigo foi 

utilizado como recurso de organização de dados o uso de planilhas e tabelas que contribuem 

para dados concretos de uma Avaliação de Desempenho, colhido por meio de um estudo 

internet, a principal feita com o funcionário da empresa estudada podendo, assim, obter 

resultados que acontecem no dia a dia de uma empresa. 

Os resultados obtidos nesta metodologia podem ser conferidos em duas avaliações. 

Uma realizada em julho de 2010 e outra em janeiro de 2011, na qual foram avaliada a 

satisfação de quarenta funcionários. A de julho de 2010 foi uma avaliação informal em que 

transmite o direcionamento dos pontos positivos e os de desenvolvimentos e a de janeiro de 

2011 é oficial, que mostra como estão os funcionários da empresa em relação ao 

comprometimento, a satisfação, a motivação e se estão todos alinhados com os resultados da 

companhia. Para  

A avaliação de desempenho, muitas vezes, pode servir de base às políticas de 

promoção das organizações. O processo é efetuado periodicamente, normalmente com caráter 

anual, e consiste na análise objetiva do comportamento do avaliado no seu trabalho, e 

posterior na comunicação dos resultados [2]. Tradicionalmente compete aos superiores 

avaliarem os seus subordinados, estando a avaliação sujeita a correções posteriores para que 

os resultados finais sejam compatíveis com a política de promoções. 

 

Competências Comportamentais 

•  Iniciativa e Flexibilidade 

•  Trabalho em Equipe e Comunicação 

•  Responsabilidade e Comprometimento 

Competências Técnicas 

•  Análise de Problema e Tomada de Decisão 

•  Conhecimento e Experiência Técnica 

•  Orientação para Resultado e Cliente Interno 

Os desafios para desenvolver um sistema, ou instrumento de avaliação de desempenho 

eficaz e eficiente é uma constante que se vivencia nos tempos atuais. A utilização de um 

sistema harmônico e bem categorizado ajudará a evitar as injustiças e perseguições por 

motivos pessoais, bem como os favorecimentos, transmitindo maior confiança aos servidores 

quanto os fins do processo avaliativo de desempenho e das instituições. 

Considerando que a avaliação é um mecanismo de julgamento de valor, de seleção, 

poderá transforma-se num poderoso processo de motivação e aperfeiçoamento das pessoas, 

concepção que dependerá dos fins que se pretende alcançar. Por isso, torna se fundamental 

que as instituições repensem sua sistemática de avaliar desempenho, procurando minimizar ao 

máximo efeito negativo que possam resultar em distorções agregadas ao perfil do funcionário, 

pois certamente critérios ou características de performance alheia aos propósitos das 

realizações desenvolvidas pelos servidores revelará sempre desempenhos distorcidos da 

realidade.  
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É obrigação de quem institui um modelo ou sistemática de avaliação qualificar seus 

avaliando e avaliadores. Portanto, na reorganização desse processo, necessário se faz, 

respeitar os princípios, os valores culturais, educacionais e as especificidades de cada função, 

não podendo jamais se esquecer da abrangência e da complexidade do homem que busca seu 

reconhecimento, sua dignidade, tendo como ponto de partida sua profissionalização e 

,principalmente, pela sua importância para o desenvolvimento da instituição. A própria 

instituição deve valorizar o processo avaliativo porque dispõe de um mecanismo que delega o 

poder de selecionar e escolher seus melhores gestores e colaboradores.  

 

 

4-Análise de dados: 
Os resultados apresentados na pesquisa foram analisados e classificados afim de 

demonstrar a relação entre o desempenho e o desenvolvimento organizacional. Buscaram-se, 

através da observação dos funcionários, meios para garantir tanto satisfação do funcionário 

quanto da empresa. 

Os resultados obtidos através do questionário aplicado para 50 colaboradores na 

empresa química de Sumaré - SP foram demonstrados por meio de gráficos. Os colaboradores 

avaliaram seu desempenho, o de seus colegas o da empresa e o de seu superior. 

O presente trabalho realizou-se de forma aplicada e descritiva, uma vez que toda a 

pesquisa foi aplicada aos funcionários da empresa, dando margem à explicação sobre o 

desempenho daqueles que fazem parte da organização. Além disso, permitiu a obtenção de 

uma melhor compreensão do comportamento de diversos fatores e elementos que influenciam 

no assunto em questão e oportunidades para se verificar o que a empresa precisa para que os 

funcionários fiquem motivados. 

 

 No Gráfico 1 mostra-se a confiabilidade em relação às responsabilidades. Seguem 

normas, políticas, procedimentos, princípios e valores da empresa relacionados à segurança, 

meio ambiente, saúde e responsabilidade social na empresa, bem como informações, 

atividades e serviços. Conforme Gráfico 1, a grande maioria dos avaliados é favorável e está 

satisfeita (78%), não concordam e nem descordam são 11%, e os que são desfavoráveis são 

11%. Isso pode indicar que a empresa está com uma porcentagem satisfatória de 

favorabilidade, mas tem uma porcentagem grande a se trabalhar entre os neutros e 

desfavoráveis. 
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Gráfico 1: Credibilidade e Segurança.  
       Fonte: Dados de pesquisa elaborados pelo autor 

 

No Gráfico 2, busca-se mostrar resultado do quanto o colaborador está envolvido 

com os resultados e propõe ideias de melhoria de como solucionar problemas assim que eles 

aparecem, ou seja, não esperar ser solicitado. Conforme a leitura do Gráfico 2, este indica que 

68% estão estimulados a sugerir novas formas de realizar as atividades, um percentual de17% não opinou e 15% são desfavoráveis. Nota-se que 

a empresa tem uma grande oportunidade de fazer um trabalho nesta questão, pois, entre neutro e desfavorável, totalizam 32%. Normalmente, 

os desfavoráveis e neutros não sugerem novas ideias, nem contribuem para melhorias nas 

atividades em que estão inseridos. Procuram evitar os problemas, deixando a solução para 

outros membros da equipe. 
 

 
       Gráfico 2: Compartilhamento das atividades.  
       Fonte: Dados de pesquisa elaborados pelo autor 

 

 

Na análise do Gráfico 3, é verificado se o colaborador transmite e recebe 

informações verbais e/ou escritas de forma clara e objetiva, com responsabilidade e interesse. 

11% 

11% 

78% 

Desfavorável

Neutro

Favorável

17% 

15% 

68% 
Desfavorável

Neutro

Favorável
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Mostra disponível para trocar ideias que geram melhores resultados para realizar seu trabalho um percentual 

de 67% também um percentual significativo de pessoas que prefere ficar neutro 21%, há 

Avaliações de Desempenho dos colaboradores desfavoráveis apresentam muitas dificuldades 

para transmitir e receber informações. Com freqüência, estes esquecem de comunicar fatos 

importantes que tenham acontecido no seu trabalho, não se colocando disponíveis para trocar 

ideias 12%. 

 

 
      Gráfico 3: Informação.  
      Fonte: Dados de pesquisa elaborados pelo autor 

 

 

Na análise do Gráfico 4, nota-se que houve uma favorabilidade alta de pessoas 

que acreditam ter oportunidades dentro da empresa 70%,  uma pequena porcentagem dos 

colaboradores nem concorda nem discorda ou prefere não opinar a respeito de oportunidades 

de crescimento na empresa 12%, outra parte dos colaboradores pensa que não está favorável e 

quer mais oportunidades em todas as células 18%. 
 

 
Gráfico 4: Oportunidades de crescimento.  
        Fonte: Dados de pesquisa elaborados pelo autor 
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Por meio da análise do Gráfico 5, verifica-se o quanto os colaboradores conhecem 

as metas do departamento e realizam suas atividades de forma a superar o atingimento das 

mesmas. Tem visão de processo, evitando ações que possam impactar negativamente 

materiais, produtos, ferramentas e equipamentos 76%, neutros ou preferiram não optar 17%, 

um porcentual pequeno dos colaboradores apresenta dificuldades para realizar suas atividades 

de forma a garantir o atingimento das metas departamentais, que vem sendo frequentemente 

treinado e orientado com relação aos impactos de suas ações sobre materiais, produtos, 

ferramentas e equipamentos 7%. 

 

 
Gráfico 5: Orientação para Resultados.  

Fonte: Dados de pesquisa elaborados pelo autor 

 

Na análise do Gráfico 6, verifica-se qual a opinião do pesquisado quanto ao 

reconhecimentos, sendo a maioria favorável a suas realizações 61%, uma porcentagem ficou 

neutra ou preferiu não optar 19%; e uma parte apontou que não é reconhecida, para estes 

colaboradores desfavoráveis, reconhecimento não é somente um obrigado ou parabéns, 

querem alguma forma de premiação (20%). 

 

 
Gráfico 6: Reconhecimento.  

Fonte: Dados de pesquisa elaborados pelo autor 
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Na análise do Gráfico 7 na Avaliação de desempenho buscou-se o quanto os 

colaboradores possuem habilidade para analisar as atividades que realizam e identificar novas 

possibilidades para melhorá-las ou ainda solucionar os problemas, por isso, com certa 

freqüência, estão envolvidos em trabalhos ou projetos de melhorias. É referência dentro do 

setor, com muita frequência, é chamado pelo líder e colegas a participar da análise de 

problemas mais complexos, em que seus conhecimentos e habilidades são fundamentais para 

solução de problemas (66%), uma porcentagem ficou neutra 23, para uma minoria, falta 

conhecimento e habilidades na função que vem desempenhando atualmente, necessitando de 

acompanhamento muito próximo, não respondendo bem aos treinamentos e orientações 

recebidas, desse modo que ainda precisa aprimorar seu conhecimento e habilidade na função 

que vem desempenhando e apresenta dificuldade em analisar seus processos de trabalho e 

tomar decisões necessárias 11%. 

 

 
Gráfico 7: Análise das condições e ferramentas necessárias para o bom desempenho.  

Fonte: Dados de pesquisa elaborados pelo autor 

 

Na análise do Gráfico 8, na relação com a equipe, nota-se que a grande maioria 

dos colaboradores atua em equipe, é comprometida com o time, tem bom relacionamento com 

os colegas, respeita o próximo, contribui para um clima cooperativo, é favorável à obtenção 

dos resultados, de modo que se classifica a maioria como favorável 75%, uma porcentagem 

ficou neutra 9%, e uma parte achou que falta mais colaboração da equipe. Isso mostra que há 

uma certa competição dentro da equipe, que é natural, desde que seja saudável e que leve o 

colaborador a dar o melhor de si em sua função.Na maioria das vezes, prefere trabalhar 

sozinho e/ou apresenta dificuldades para cooperar e relacionar-se. Porém vem demonstrando, 

com certa frequência, interesse e esforço para mudar o seu comportamento 16%. 

 

11% 

23% 

66% 
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Neutro

Favorável
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Gráfico 8: Trabalho em equipe.  
Fonte: Dados de pesquisa elaborados pelo autor 

 

Na análise do Gráfico 9 percebe-se que os colaboradores antecipam-se a 

problemas, fazem mais que o esperado sem serem solicitados. É frequentemente solicitado a 

ajudar em trabalhos ou projetos de melhorias, é referência dentro do setor, sendo 

frequentemente solicitado a contribuir para soluções de problemas, está sempre buscando 

formas de melhorar suas atividades e processos 69%, uma pequena porcentagem ficou neutra 

9%, é resistente e negativo à novas atividades oumudança na forma de realizar suas tarefas, 

influencia negativamente os colegas de trabalho, pode se adaptar às novas atividades, mas 

influenciar negativamente os colegas na realização das mesma ou é resistente às novas 

atividades e mudanças, mas  pode aceitá-las com o tempo, após visualizar na prática a 

necessidades das mesmas 22%. 

 

 
  Gráfico 9: Iniciativa e flexibilidade.  
      Fonte: Dados de pesquisa elaborados pelo autor 

 

Na análise do Gráfico 10, respeitam e seguem as normas, políticas, 
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procedimentos, princípios e valores da empresa relacionados à segurança, meio ambiente, 

saúde e responsabilidade social, são comprometidos com as norma, envolvem-se 

proativamente em projetos ou ações que contribuem para atender as exigências das normas, 

atuam de maneira a não colocar ninguém em risco 68%, uma parte ficou neutra 17%, seguem 

a maioria das normas, políticas, procedimentos, princípios e valores, porém existe registro do 

descumprimento de um ou alguns deles, ou por dificuldade de adequação, ou por falta de 

empenho para se adequarem às exigências das normas, por ex:, algumas vezes, apresentam 

faltas injustificadas e/ou atrasos na chegada ou após os horários de café e almoço, tem registro 

de faltas e atrasos justificadas posteriormente,.com frequência  ausentam-se do local de 

trabalho sem justificativa 15%. 

 

 
       Gráfico 10: Responsabilidade e comprometimento. 

       Fonte: Dados de pesquisa elaborados pelo autor 

 

 

5-Considerações Finais 
A pesquisa foi aplicada com o objetivo de se medir engajamento e motivação dos 

funcionários. Sendo assim, foram respondidas 10 perguntas por 50 colaboradores. Os 

desafios para desenvolver um sistema, ou instrumento de avaliação de desempenho eficaz e 

eficiente é uma constante que se vivencia nos tempos atuais.  

A utilização de um sistema harmônico e bem categorizado ajudará a evitar as 

injustiças e perseguições por motivos pessoais, bem como os favorecimentos, transmitindo 

maior confiança aos servidores quanto aos fins do processo avaliativo de desempenho e das 

instituições. Considerando que a avaliação é um mecanismo de julgamento de valor, de 

seleção, poderá transformam-se num poderoso processo de motivação e aperfeiçoamento das 

pessoas, concepção que dependerá dos fins que se pretende alcançar.  

Por isso, torna se fundamental que as instituições repensem sua sistemática de avaliar 

desempenho, procurando minimizar ao máximo efeito negativo que possam resultar em 

distorções agregadas ao perfil do funcionário, pois, certamente, critérios ou características de 

performance alheias aos propósitos das realizações desenvolvidas pelos colaboradores 

revelarão sempre desempenhos distorcidos da realidade. 

 É obrigação de quem institui um modelo ou sistemática de avaliação qualificarem 

seus avaliando e avaliadores. Portanto, na reorganização desse processo, necessário se faz 

respeitar os princípios, os valores culturais, educacionais e as especificidades de cada função, 

não podendo esquecer-se da abrangência e da complexidade do homem que busca seu 

reconhecimento, sua dignidade, tendo como ponto de partida sua profissionalização e, 
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principalmente, sua importância para o desenvolvimento da instituição. A própria instituição 

deve valorizar o processo avaliativo porque dispõe de um mecanismo que delega o poder de 

selecionar e escolher seus melhores gestores e colaboradores. A Responsabilidade de garantir 

que a informação seja bem comunicada é de quem a emite. O esforço individual é 

direcionado pelas capacidades e habilidades do indivíduo e pelas percepções que ele tem do 

papel a desempenhar bem sua função, vindo assim a alcançar os resultados esperados pela 

empresa e a motivação dos funcionários 
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Resumo 

O Recrutamento e Seleção visam identificar o perfil e o potencial que possam satisfazer as 

necessidades e exigências em determinadas vagas oferecidas pela organização, podendo 

influenciar nos resultados tanto positivos, quanto negativos. 

Este artigo busca informações sobre a prática de recrutamento e seleção da empresa Cades 

Engenharia, no qual foi feito um estudo de caso onde foram coletadas informações através de 

questionário relacionadas ao recrutamento e seleção. Tendo como problemática o Processo de 

Recrutamento e Seleção da empresa Cades Engenharia Industrial. 

A pesquisa possibilitou uma análise da empresa relacionada ao departamento de RH e 

departamento de pessoal, levando a identificar os possíveis fatores de melhoria, ou seja, os 

pontos em que o recrutamento e seleção necessitem de melhorias ou de algumas mudanças 

que poderão até ser consideradas inovadoras para a empresa. 
 

Palavras-chave: Processo, Melhorias, Mudanças.  

  

Abstract 

Recruiting aims to identify the profile and potential of individuals the might satisfy the needs 

and requirements offered in certain job positions by the company organization, affecting 

results in a positive or negative way/manner. 

These article seeks information about the recruiting methods used/held at cades company in 

which the case study was made and data gathered in questionnaire forms related to 

recruiting. The problem question being the recruiting process at Cades Engenharia Industrial 

Company. 

The research enabled a company analysis related to the human resources and recruiting 

department, leading to identify possible improvement factors, in other words, the points in 

which recruiting needs it improve and some innovative changes that might be considered by 

the company. 

 
Keywords: Process, Improvement, Changes. 
 

 

 

 

 

 
 

(1) Graduando em Administração de Empresas, 4º. Ano, Faculdades Network – Av. Ampélio Gazetta, 2445, 

13460-000, Nova Odessa, SP, Brasil. (e-mail: deia.vasconcellos@hotmail.com). 

 

(2) Docente do curso de Administração de Empresas, Faculdades Network – Av. Ampélio Gazetta, 2445, 13460-

000, Nova Odessa, SP, Brasil. (e-mail: marshalraffa@ricardoxavier.com.br). 

mailto:deia.vasconcellos@hotmail.com
mailto:deia.vasconcellos@hotmail.com
mailto:marshalraffa@ricardoxavier.com.br


59 

 

 

1. Introdução 

Devido à grande competitividade e concorrência nos dias de hoje, as empresas estão 

sendo cobradas por resultados cada vez melhores, a Cades Engenharia Industrial por ser uma 

empresa prestadora de serviço, a cobrança é ainda maior, pois a concorrência nessa área é 

grande, com isso a qualificação de seus funcionários torna-se essencial, por esse motivo é 

necessário mudar a forma de recrutamento e seleção principalmente por prestar serviços em 

médias e grandes empresas. 

Como a empresa presta serviços em várias cidades diferentes é importante que o 

processo de recrutamento e seleção seja bem planejado, pois sempre há obras em andamento e 

o encarregado deve acompanhar e ajudar com os testes que serão aplicados e isso gera custo.  

Segundo Xavier [1] para selecionar há custos para a empresa, ou seja, quantas 

entrevistas foram feitas e quanto custa por hora cada entrevistador envolvido, em seguida vem 

os custos de adaptação do novo colaborador à organização e o que ocorrerá após três meses, 

se for constatado que aquela não era a pessoa certa para o cargo e que havia escolhas 

melhores e o pior, quais serão os custos diretos e indiretos de um desligamento. 

Para obter o padrão desejado a empresa precisa de pessoas certas e bem qualificadas e 

mostrar para os candidatos o que realmente as empresas precisam, além de sua qualificação 

que são atender requisitos técnicos, identificar situações de risco, manter sempre a 

comunicação e exigir o comprometimento efetivo e só é possível obter isso com um processo 

de recrutamento e seleção eficaz. 

Para Limongi-França e Arellano [2], seleção de pessoal é a escolha da pessoa de está 

mais adequada para a organização através de todos os resultados, sendo por meio de 

instrumentos de análise variados, avaliação e comparação de dados. 

O tema deste artigo é recrutamento e seleção e tem como base a problemática: “De que 

forma é feito o processo de recrutamento e seleção da Cades Engenharia Industrial? 

Esta pesquisa tem por objetivo ajudar a empresa em seu processo por não estar 

compatível em seu processo de Assertividade em Recrutamento e Seleção. Por mais que as 

exigências sejam grandes a forma de recrutar e selecionar não são eficazes desde a entrevista 

até a contratação.  

 

2. Recrutamento.  
De acordo com Chiavenato [3], recrutamento é um conjunto de técnicas e 

procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar 

cargos dentro da organização.  

Segundo Araújo [4], recrutamento é o processo de identificação e atração de candidato, 

no qual, entre estes, deverão ser escolhidos alguns para que, posteriormente, sejam 

contratados para o emprego. 

Nas palavras de Pontes [5], recrutamento é uma atração de mão-de-obra, na qual, uma 

empresa terá facilidade no recrutamento externo conforme for a sua imagem perante a 

sociedade  

 

2.1. Recrutamento Interno e Externo 

Dependendo de sua aplicação, o recrutamento é classificado como interno ou externo, 

segundo Chiavenato [6] o recrutamento interno atua sobre os candidatos que estão 

trabalhando dentro da organização isto é, funcionários com o objetivo de promovê-los ou 

transferi-los para outras atividades mais complexas ou mais motivadoras. 

Chiavenato [3] diz que quando surge uma determinada vaga, a empresa procura 

preenchê-la através do remanejamento de seus empregados, que podem ser promovidos 
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(movimento vertical) ou transferi-los (movimento horizontal) ou ainda transferidos com 

promoção (movimentação diagonal). Assim, o recrutamento interno pode envolver: 

 Transferências de pessoal 

 Promoções de pessoal 

 Transferências com promoções de pessoal 

 Programas de desenvolvimento de pessoal; e  

 Plano de encarreiramento (carreiras) de pessoal 

Já o recrutamento externo, conforme Chiavenato [6] atua sobre candidatos que estão 

fora da organização, para submetê-los ao seu processo de seleção de pessoal. 

Chiavenato [3], diz que quando há uma vaga, a organização procura preenchê-la com 

pessoas estranhas, ou seja, com candidatos externos atraídos pelas técnicas de recrutamento.  

Segundo Xavier [1], existem inúmeras fontes de recrutamento de pessoal que podem ser 

acionadas, seja pela área de RH, seja pelo gestor com delegação para suprir diretamente suas 

demandas 

O recrutamento externo incide sobre candidatos reais ou potenciais, disponíveis ou 

aplicados em outras organizações e pode envolver uma ou mais fontes de recrutamento. 

Xavier [1] apresenta algumas fontes de recrutamento utilizadas pelas organizações: 

 

 A própria empresa – uma política de recrutamento interno, além de extremamente 

simpática, pode ser muito eficiente. O recrutamento interno pode ser feito para buscar 

colaboradores de outras áreas com potencial para promoção. Pode também, 

dependendo da política adotada, visar a atração de indicações de colaboradores. 

 

 Pessoal das vizinhanças – uma placa colocada em um ponto estratégico poderá atrair 

as pessoas certas. Os candidatos da região têm vantagens significativas, 

principalmente nas grandes cidades em que o trânsito é um transtorno. 

 

 Outras empresas – clientes, fornecedores e até mesmo concorrentes contatados de 

modo informal por meio de relacionamentos profissionais poderão ser boas 

indicações. 

 

 Escolas – escolas da região têm alunos que moram nas redondezas, que poderão ter 

interesse e potencial para trabalhar na empresa. 

 

 Entidades de classe, sindicatos, organizações de serviços – Hoje em dia, são 

inúmeras as companhias que se organizam para auxiliar na busca de empregos para 

seus filiados ou pessoas necessitadas. 

 

 Serviços profissionais – Nos níveis de qualificação mais baixos, há as agencias de 

emprego, as firmas de recrutamento de mão-de-obra operacional. Nos mais altos, há as 

assessorias de recolocação e planejamento de carreira, os head-hunters. 

 Sites da internet especializados em emprego – Muitos sites permitem que 

empregados potenciais façam buscas gratuitas de candidatos. 
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3. Seleção de pessoal 

Segundo Chiavenato [3], a seleção de pessoas faz parte do processo de provisão de 

pessoal, vindo logo depois do recrutamento. Chiavenato [3] ainda completa dizendo que o 

recrutamento e a seleção de recursos humanos devem ser tomados com duas fases de um 

mesmo processo   

Xavier [1], diz que há momentos importantes na vida de um gestor, comparativamente, 

aqueles em que o artilheiro se acha prestes a cobrar um pênalti, errar nesses momentos 

relevantes traz problemas sérios. Um desses momentos é o da seleção de um colaborador. 

Nas palavras de Araujo [4], selecionar é buscar aquele que mais está adequado com a 

realidade e demanda da empresa.  

Em outras palavras Limongi-França e Arellano [2], define seleção de pessoal como a 

escolha da pessoa de esta mais adequada para a organização através de todos os resultados, 

sendo por meio de instrumentos de análise variados, avaliação e comparação de dados. 

Chiavenato [3] explica que enquanto a tarefa do recrutamento é a de atrair com 

seletividade, através de varias técnicas de comunicação, os candidatos que possuam os 

requisitos mínimos do cargo a ser preenchido, já a tarefa básica da seleção é a de escolher, 

entre os candidatos recrutados aqueles que tenham maiores probabilidades de ajustar-se ao 

cargo vago e desempenhá-lo bem. Sendo assim, o objetivo básico do recrutamento é abastecer 

o processo seletivo de sua matéria prima básica: os candidatos. Já o objetivo básico da seleção 

é o de escolher e classificar os candidatos adequados a necessidades da organização completa. 

Para Chiavenato [3], após obter as informações do cargo a ser preenchido, devem-se 

escolher as técnicas de seleção mais adequada para a escolha do candidato. O autor relata que 

as técnicas podem ser classificadas em cinco grupos: entrevistas de seleção, provas de 

conhecimento ou capacidade, testes psicrométricos, testes de personalidade e técnicas de 

simulação.  

Xavier [1] lembra que para selecionar há custos para a empresa, ou seja, quantas 

entrevistas foram feitas e quanto custa por hora cada entrevistador envolvido, em seguida vem 

os custos de adaptação do novo colaborador à organização e o que ocorrerá após três meses, 

se for constatado que aquela não era a pessoa certa para o cargo e que havia escolhas 

melhores e o pior, quais serão os custos diretos e indiretos de um desligamento. 

Xavier [1] explica que no caso de escolhas felizes, a inclusão do novo membro na 

equipe produz uma mágica de produtividade, operacionalmente as coisas fluem de modo 

melhor, social e psicologicamente há gratificação por parte dos antigos integrantes da equipe, 

alem de outros benefícios diretos e indiretos, enfim, Xavier [5] afirma que é fundamental 

selecionar corretamente para construir uma equipe de valor, e o gestor não pode negligenciar 

essa função tão importante para o sucesso de uma organização. 

Xavier [1] ainda apresenta algumas formas de selecionar, algumas eficazes e outras 

ineficazes, são elas: 

 

 A pessoa de cargo mais alto na unidade teve envolvimento na seleção? 

 Os critérios de seleção foram rigorosamente pensados, de modo tal que sejam 

objetivos, racionais e eficazes? 

 Houve envolvimento de mais pessoas, alem do gestor, no processo? 

 O pessoal do RH esteve envolvido em todas as etapas? 

 Recursos e instrumentos técnicos (como testes) foram adotados? 
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 Houve uso de profissionais externos no processo, nos casos de seleções para cargos 

mais elevados? 

 Partiu-se de uma boa lista de candidatos, Isto é, o recrutamento foi eficaz, oferecendo 

razoável base para uma escolha adequada? 

Xavier [1] ainda explica que uma resposta negativa a qualquer uma dessas questões 

compromete o processo. O autor ainda afirma que por se tratar de um processo humano falhas 

poderão acontecer acarretando em escolhas inadequadas menos naquelas empresas mais 

organizadas, o autor ainda apresenta algumas formas ineficazes de seleção: 

 

 Pressa para ocupar vagas – em geral, isso decorre da ausência de um sistema de 

planejamento de pessoal ou de desorganização pura e simples. A pressão do trabalho e 

dos prazos a cumprir acaba levando a empresa a fazer seleções rápidas, e os surgem. 

 Contagio humano – um parente ou amigo de um colaborador está precisando muito de 

um emprego. Esse colaborador pode apoio interno para que a pessoa se ajeite. O 

gestor se deixa envolver pela vontade de ajudar e acaba perdendo a objetividade, 

fazendo escolhas inadequadas. 

 Apadrinhamento – pessoas com poder na empresa têm preferências ou simpatia por 

um candidato e acabam “mexendo os pauzinhos” para que ele seja o selecionado, 

mesmo que não seja a melhor escolha para os interesses da empresa. 

 Desespero dos selecionadores – eventualmente, apesar das boas intenções, os 

selecionadores mostram-se desesperados. Poderão deixar que simpatias, antipatias, 

preconceitos e idiossincrasias afetem negativamente o processo. 

 Economia – economizar, fazer uso inteligente dos recursos da empresa, deve ser 

sempre uma meta. Entretanto, economizar na função e na hora errada pode ser um erro 

fatal. 

 Negligencia do gestor – nem sempre o gestor dá o devido valor ao processo seletivo, 

por partir de idéias erradas.  

  

4.  Metodologia  

A pesquisa para a elaboração deste trabalho teve como público-alvo a empresa Cades 

Engenharia Industrial, com sede na cidade de Americana (SP). 

A pesquisa baseou-se em duas partes, uma com base em  livros, revistas, artigos e a 

outra com pesquisa quantitativa para obter respostas às dúvidas levantadas. 

Foram utilizados como referência livros da área de Recursos Humanos e Departamento 

de Pessoal, visando conhecimento e teoria na área de recrutamento e seleção para futuras 

contratações nas empresas. 

Para a montagem do artigo foi utilizado questionário, em vez de outro método de 

pesquisa, devido à vantagem que ele oferece através de números obtidos dentro da percepção 

dos entrevistados.  As perguntas foram formuladas no questionário a partir da pergunta 

problema, que foi estabelecida no início deste trabalho. 

O departamento Recursos Humanos e Departamento de Pessoal, presentes nas 

organizações, são importantes e cruciais para o desenvolvimento e uma boa organização da 
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empresa. 

O material utilizado foi um questionário com 9 perguntas sobre recrutamento e seleção 

para avaliar o método que a empresa vem utilizando nos processos.  

O questionário foi encaminhado para os setores de Recursos Humanos e  Departamento 

de Pessoal da empresa  mencionada, para serem respondidas e por fim, saber de que forma a 

empresa procede na contratação de seus funcionários e se a mesma atende o perfil de 

candidato necessário para a organização, tornado-se mais viável para se identificar o método 

que foi e que está sendo utilizado no recrutamento e seleção da empresa. 

 
5. Resultados e Discussões 

Na análise de dados verificam-se as respostas e os resultados obtidos pela pesquisa com 

a elaboração do questionário por parte da empresa Cades Engenharia, que tem atualmente 36 

funcionários, representados por seu funcionário de Recursos Humanos e Supervisor de Obras.  

Verifica-se que na fig.1 o grau de escolaridade por função Eletricista I, Ensino médio, 

220 horas de elétrica e 40 horas de NR10 Eletricista II, III, Ensino médio, cursando técnico 

em eletrônica, 220 horas de elétrica e 40 horas de NR10 Eletricista IV, Ensino médio, técnico 

em eletrônica, 220 horas de elétrica e 40 horas de NR10 Líder, Ensino médio, técnico em 

eletrônica, 220 horas de elétrica e 40 horas de NR10 Encarregado, Ensino médio, técnico em 

eletrônica, 220 horas de elétrica, desenho técnico e 40 horas de NR10 Engenheiro, Ensino 

Superior, 220 horas de elétrica e 40 horas de NR10 Projetista, Ensino médio, Desenho 

técnico, auto-cade Financeiro, Ensino superior RH, Ensino superior Vendas, Ensino médio. 

Desde 2005 a Cades Engenharia passa a exigir que todos os pretendentes aos cargos 

disponíveis da empresa tivessem ao menos o ensino médio completo, já no caso dos 

eletricistas, 40 horas NR10 e 220 horas de elétrica, e não apenas cumprir as normas e 

legislação, mas para ter os melhores profissionais para oferecer já que presta serviços para 

grandes empresas. 
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Fig. 1. Grau de escolaridade de acordo com cada função 

 

 

Na Fig.2 destaca-se o número de funcionários por contrato, observando que na média 

dos contratos são 03 eletricistas II, 01 eletricista l, 01 líder e 01 encarregado, observando que 

o eletricista I é considerado ajudante, pois de acordo com as normas regulamentadoras 

qualquer um pode trabalhar com eletricidade, desde que tenha cursos específicos, tais como 

40 horas de N10 e 220 horas de elétrica. 

 

 
Fig 2: Média de funcionários por contrato 

 

 

Na Fig.3 nota-se que os cargos existentes na Cades Engenharia e o número de 

funcionários por função são 05 eletricistas I, 17 eletricistas II, 02 eletricistas III, 01 eletricista 

IV, 01 Líder, 02 encarregados, 02 projetistas, 02 engenheiros, 01 financeiro, 02 RH, 01 

vendas, como visto um total de 36 funcionários, todos devidamente registrados de acordo com 

a CLT. 
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Fig 3: Número de funcionários por função /setor 

Na fig. 4 nota-se que a empresa faz as contratações de acordo com os contratos, um 

pequeno exemplo:se o contrato pede a contratação de mais 70% de funcionários a contratação 

é feita, porém, ao término do contrato todos são dispensados, exceto os que apresentarem 

bons rendimentos, esses são efetivados, porém, os que eram efetivos e apresentam baixo 

rendimento são dispensados. O índice de assertividade está na média de 10% das 

contratações, pois a empresa em certos momentos contrata por emergência sem analisar 

corretamente o candidato já vendo que o processo e seleção que a Cades faz não é eficaz para 

saber se o candidato é adequado para a vaga que está pleiteando.  

 

 
Fig 4: Índice de rotatividade e assertividade 
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Na quinta análise nota-se que quem realiza o processo de recrutamento e seleção dos 

candidatos é o RH, encarregado e o engenheiro como mostra a Fig.5, podendo afirmar que a 

decisão final do processo cabe ao encarregado para ver quais se encaixam naquela 

determinada função com 60% das decisões, já o engenheiro tem um poder de decisão de 25%, 

pois geralmente ele está em outras empresas, verificando contratos e acaba deixando mais 

para o próprio encarregado como visto acima, o RH recolhe os currículos, separa e quando 

surge alguma emergência onde engenheiro ou o encarregado não podem estar presentes, o 

próprio RH faz o processo de recrutamento e seleção ficando com 15% de autonomia  

 

 
Fig 5: Responsável pelas contratações 

 

Verifica-se na Fig.6 o índice de contratação e de demissão da empresa revelando que 

em média 100% das pessoas contratadas por semestre, ou seja, a cada 6 (seis) meses somente 

30% ficam  no grupo efetivo da empresa, muitas vezes para cobrir férias de outros 

funcionários e outros que pedem para ser dispensado, já os outros 70% dos funcionários 

dispensados são pelo termino de contrato como visto na Fig.3 . O índice de rotatividade que é 

alto. 
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Fig 6: Número de Contratações e Demissões por semestre. 

 

 

Verifica-se na Fig.7 que a empresa não utiliza agência de emprego e sim anúncios no 

jornal da cidade onde são divulgadas 50% das vagas, 40% são divulgadas na própria empresa 

e 10% através do site que a empresa disponibiliza. Já os currículos, 10% são recolhidos 

através do jornal da cidade, 30% são recolhidos na portaria da empresa e 60% são recebidos 

através da internet. 

 
Fig 7: Meio de divulgação de vagas e recolhimento de currículos 

 

 

Na Fig 8. Nota-se que os candidatos às vagas ou cargos são avaliados de maneira 

simples, pois não há na empresa um processo de recrutamento e seleção mais avançado e 

eficaz, nota-se que 65% é feito a avaliação do currículo, 25% é visto se o candidato tem 
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experiência no cargo que está se candidatando, 8% pelas experiências no geral onde trabalhou 

quanto tempo ficou em cada empresa se cumpriu os contratos até o término e 2% é verificado 

a carta de referência. Encontra-se visível na fig. 1 que sem certificado de qualificação técnica 

a empresa não contrata, pois esta exigência é primordial no processo de seleção. 

 

 

 
Fig. 8: Como são avaliados os candidatos as vagas oferecidas pela empresa. 

 

6. Considerações Finais 
Verifica-se que quando o assunto é RH, nota-se o quanto é importante a presença desse 

setor dentro da empresa, pois não se trata somente do setor que cuida da remuneração, passa 

por ele quase tudo dentro da empresa, tal como, o anúncio de vagas para o processo de 

recrutamento e seleção. 

Podem-se identificar hoje grandes falhas no processo de recrutamento e seleção devido 

ao modo de avaliação que é feito pelo currículo, e passa pela entrevista muitas vezes não 

elaborada de maneira correta. 

Verificando-se quando ao objetivo da pesquisa, sugerem-se algumas melhorias no 

processo de recrutamento e seleção para obter melhor qualificação de seus futuros 

profissionais. 

Visando que a empresa necessita melhorar alguns aspectos no modo de recrutar e 

selecionar será preciso reformular e implantar novas técnicas como sugere alguns dos autores 

renomados da área citados anteriormente. 

È sugerida melhorias para a empresa na parte de recrutamento e seleção métodos de 

avaliação por ser uma empresa que trabalha no ramo de engenharia elétrica, a aplicação de 

teste e entrevista são fundamentais para que não ocorram grandes problemas no futuro, então, 

sugerem-se alguns tipos de avaliação, tais como, análise de diagramas elétricos, leitura e 

interpretação de projetos, localização de defeitos em partidas estrela triângulos, programação 

de inversor de freqüência, além da avaliação de currículos e da entrevista, para evitar 

problemas futuros até mesmo com acidentes de trabalho e claro, para ter profissionais de 

qualidade e que esteja dentro dos padrões da empresa. 

Também são sugeridos para os departamentos administrativos, testes relacionados à 

função para avaliar o grau de conhecimento da área, dinâmica de grupo para avaliar se há no 
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candidato espírito de equipe e teste psicológicos para avaliar características de personalidade. 

Pode-se analisar que com a implantação dessas melhorias o processo de recrutamento e 

seleção torna-se mais eficaz e os profissionais selecionados mais capacitados e com o perfil 

que a empresa necessita diminuindo custos com o processo e com profissionais sem 

qualificação, pois estará fazendo a contratação do candidato certo e muitas vezes até 

diminuindo a rotatividade de funcionários que também gera grandes gastos para a empresa, 

assim, gerando satisfação e obtendo os resultados esperados pela organização.  

 

Anexo 
 

Questionário 

 

1) Número de funcionários atual 

2) Número de funcionário por contrato 

3) Quais os cargos que existem dentro da Cades engenharia e o número de funcionários por 

função 

4) Qual o índice de rotatividade e assertividade nos processos 

5) Qual o grau de escolaridade dos funcionários de acordo com as suas funções 

6) Qual a média de contratação semestral 

7) Qual o meio de comunicação que a Cades engenharia divulga suas vagas e recebe 

currículos. 

8) Qual o número de demissão semestral  

9) Como são analisados os funcionários antes de ser contratado 
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Resumo 

As grandes organizações estão percebendo que o principal elemento para o sucesso são as 

pessoas. O recrutamento é feito a partir das necessidades tanto presentes como futuras de 

recursos humanos na organização. O trabalho de pesquisa realizado com os gestores e líderes 

da empresa Translovato filial Campinas, que representa 6% das centralizadoras da 

Translovato, mostra que a empresa aplica primeiramente o recrutamento interno em algumas 

posições, isso porque há posições que necessitam de curso ou experiência específica ou, 

dependendo da urgência, é utilizado o recrutamento externo. A motivação é um dos pontos 

positivos levantados para aplicar o recrutamento e seleção interno, por outro lado, a 

desmotivação dos não aprovados é visto como um ponto negativo no processo. Sendo assim, 

pode-se afirmar, com os resultados da pesquisa, que o recrutamento e seleção interno na 

organização é positivo em vários pontos e minimiza processos de insucessos, mas não os 

elimina completamente. 

 

Palavras-chave:  

Recrutamento e Seleção internos, Translovato, Vantagens e desvantagens 

 

Abstract 

Large organizations are realizing that the key element for success is people. The recruitment 

is done from the needs of both present and future human resources in the organization. The 

research carried out with managers and leaders of the company branch Translovato 

Campinas, which represents 6% of the centralizing Translovato, shows that the company has 

primarily internal recruitment in some locations, this because there are positions that require 

specific experience or course or depending on the urgency, we use external recruitment. 

Motivation is one of the positive points raised apply to the recruitment and selection 

procedure, on the other hand the discouragement of unapproved is seen as a negative point in 

the process. Thus, we can say with the results of the survey, the recruitment and selection 

procedure in the organization is positive in several processes and minimizes points of failure, 

but does not eliminate them completely 

. 

Key words: 
Recruitmentand Selectioninternal,Translovato, Advantages and disadvantages 
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1. Introdução 

O presente artigo tem por objetivo mostrar as vantagens e desvantagens do processo 

de recrutamento e seleção internos na empresa Translovato Campinas.  

Fundada em 17 de julho de 1979, a empresa nasceu como Lune Transportes e 

Representações Ltda., através do empreendedor Neri Carlos Lovato, que enxergou uma 

lacuna no mercado regional e uma oportunidade de especialização e crescimento no segmento 

de cargas fracionadas através da oferta de um serviço de transporte profissional. 

Em 1982, a sociedade que compunha a Lune foi dissolvida e Neri Carlos Lovato 

assumiu o comando de forma independente. No ano de 1995, ocorreu a troca da razão social 

para Transportes Translovato Ltda. A partir daí, a empresa, carrega o nome da família Lovato, 

tomou forma própria e foi se firmando no segmento. 

Hoje a Translovato conta com uma estrutura operacional moderna, competitiva e 

qualificada para atender com agilidade e confiabilidade o setor de cargas fracionadas. A 

empresa possui mais de 80 pontos de distribuição e 17 centralizadoras próprias, instaladas em 

cidades estratégicas dos estados do RS, SC, PR, SP e MG, entre elas está a matriz, sediada em 

Caxias do Sul - RS. 

Objetivando resultados para este artigo e responder a pergunta problema, as 

informações foram obtidas através de pesquisa de campo realizada na própria empresa 

localizada no município de Campinas – São Paulo.  Os sujeitos da pesquisa foram os gestores 

e lideres que se dispuseram a participar e contribuir com a pesquisa. O principal objetivo é 

compreender o processo de recrutamento e seleção internos, e como essa ferramenta pode 

influenciar tanto positivamente como negativamente para a organização. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

As pessoas são o elemento principal para o sucesso da empresa. Elas são as principais 

responsáveis pelas transformações das empresas.  

De acordo com Dutra [1] e Bittencourt [2] gerenciar pessoas é um desafio constante e 

exige habilidade e competência, pois as expectativas organizacionais nem sempre possuem 

convergência para com as expectativas dos profissionais que atuam na organização e vice-

versa. 

Vergara [3] coloca que com as mudanças no mundo, as empresas se vêem às voltas 

com a necessidade de se orientarem para o mercado global. A gestão de pessoas e o ambiente 

organizacional cada vez mais se completam nesse novo mercado. Com isso, a organização 

tenta encontrar o caminho mais confortável para si e para seus colaboradores, auxiliando-os a 

descobrir os fatores responsáveis pela motivação e comprometimento. 

Chiavenato  [4] revela que: “o planejamento estratégico de RH refere-se à maneira 

como a função de RH pode contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais e, 

simultaneamente favorecer e incentivar o alcance dos objetivos individuais dos funcionários”. 

Assim, é necessário que o administrador de recursos humanos tenha estruturado, 

principalmente, os objetivos e fins que a organização almeja alcançar, quanto recurso ela tem 

disponível para tal e qual a sua disponibilidade de pessoas para realizá-lo. 

Chiavenato  [4] faz a seguinte definição para gestão de pessoas: 
 

A Gestão de Pessoas é uma área muito sensível à mentalidade que predomina nas 

organizações. Ela é 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. 
 

O contexto de gestão de pessoas é formado por pessoas e organizações como coloca 

Chiavenato [4]. “Em vez de investirem diretamente nos produtos e serviços, elas estão 
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investindo em pessoas que os entendem e que sabem como criá-los, desenvolvê-los, produzi-

los e melhorá-los”. 

Dutra [1] e Bittencourt  [2] lembram que as empresas passam a depender cada vez 

mais de envolvimento e de comprometimento de seus colaboradores, pois, são importantes 

para aumentar o nível de produtividade e qualidade de seus produtos. Os autores 

complementam que o grande desafio que os contextos atuais e futuro impõem às empresas é 

criar condições para que as pessoas alcancem suas expectativas de desenvolvimento, 

realização e conhecimento. 

Chiavenato [4] faz um levantamento do grau de comprometimento das pessoas, sendo 

elas apenas recursos e mão de obra e também como parceiras da organização. 

Como recursos nas organizações, as pessoas são: 
 

Empregados isolados nos cargos; horário rigidamente estabelecido; preocupação 

com normas e regras; subordinação ao chefe; fidelidade à organização; dependência 

da chefia; alienação em relação à organização; ênfase na especialização; executoras 

de tarefas; ênfase nas destrezas manuais; mão-de-obra  [4]. 
 

As organizações bem-sucedidas estão percebendo, segundo o autor, que somente 

podem crescer, prosperar e manter sua continuidade se forem capazes de otimizar o retorno 

sobre os investimentos de todos os parceiros, principalmente o dos empregados. “Quando 

uma organização está realmente voltada para as pessoas, a sua filosofia global e sua cultura 

organizacional passam a refletir sua crença” [4]. 

 

3. Recrutamento de Pessoas 
As organizações escolhem as pessoas que desejam como funcionários e as pessoas 

escolhem as organizações onde pretendem trabalhar e aplicar seus esforços. Trata-se de uma 

escolha recíproca que depende de inúmeros fatores e circunstâncias. Mas, para que essa 

relação seja possível é necessário que as organizações comuniquem e divulguem as suas 

oportunidades de trabalho a fim de que as pessoas saibam como procurá-las e iniciar seu 

relacionamento.  

Este é o papel do recrutamento: divulgar no mercado as oportunidades que a 

organização pretende oferecer para as pessoas que possuem determinadas características 

desejadas. 

Chiavenato [4] ressalta que através do recrutamento, a organização que faz parte do 

mercado de trabalho sinaliza para determinados candidatos que fazem parte do mercado de 

RH, a oferta de oportunidades de emprego. O recrutamento funciona como uma ponte entre o 

mercado de trabalho e o mercado de RH. 

Segundo Chiavenatto, recrutamento de pessoal, 
 

(...) é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos 

potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. É 

basicamente um sistema de informação, através do qual a organização divulga e 

oferece ao mercado de recursos humanos oportunidades de emprego que pretende 

preencher. Para ser eficaz, o recrutamento deve atrair um contingente de candidatos 

suficiente para abastecer adequadamente o processo de seleção. Aliás, a função do 

recrutamento é de suprir a seleção de matéria-prima (candidatos) para seu 

funcionamento [4]. 
 

O recrutamento é feito a partir das necessidades presentes e futuras de recursos 

humanos na organização. Consiste na pesquisa e intervenção sobre as fontes capazes de 

fornecer à organização um número suficiente de pessoas necessárias à consecução dos seus 

objetivos. É uma atividade que tem por objetivo imediato atrair candidatos, dentre os quais 

serão selecionados os futuros participantes da organização. 
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O recrutamento trata de um conjunto de procedimentos que visa atrair candidatos 

potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. É basicamente 

um sistema de informação, através do qual a organização divulga e oferece ao mercado de 

recursos humanos oportunidades de emprego que pretende preencher. Para ser eficaz, o 

recrutamento deve atrair um contingente de candidatos suficiente para abastecer 

adequadamente o processo de seleção. Aliás, a função do recrutamento é a de garantir à 

seleção a existência de matéria-prima básica (candidatos) para o seu funcionamento. 

 

3.1 Tipos de Recrutamento 

O recrutamento requer um cuidadoso planejamento, que constitui uma sequencia de 

três fases, a saber: o que a organização precisa em termos de pessoas, o que o mercado de RH 

pode oferecer e quais as técnicas de recrutamento aplicar. 

Daí as três etapas: pesquisa interna das necessidades, pesquisa externa do mercado e 

definição das técnicas de recrutamento a utilizar. O planejamento do recrutamento tem, pois, a 

finalidade de estruturar o sistema de trabalho a ser desenvolvido. 

 

3.2 Recrutamento Interno 

O recrutamento interno atua sobre os candidatos que estão trabalhando dentro da 

organização – isto é – funcionários – para promovê-los ou transferi-los para outras atividades 

mais complexas ou mais motivadoras. O recrutamento externo atua sobre candidatos que 

estão no MRH, portanto, fora da organização, para submetê-los ao seu processo de seleção de 

pessoal [4]. 

O recrutamento interno funciona através de oferta de promoções (cargos mais 

elevados e, portanto, mais complexos, mas dentro da mesma área da atividade da pessoa) e de 

transferências (cargos do mesmo nível, mas que envolvam outras habilidades e 

conhecimentos da pessoa e estejam situados em outra área de atividade na organização) [4]. 

De acordo com Chiavenato [4], as vantagens do recrutamento externo são: 

 Aproveita melhor o potencial humano da organização; 

 Motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários; 

 Incentiva a permanência dos funcionários e a sua eficiência à organização; 

 Ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental; 

 Não requer socialização organizacional de novos membros; 

 Probabilidade de uma melhor seleção, pois os candidatos são bem conhecidos; 

 Custa financeiramente menos do que fazer recrutamento externo. 

 

As desvantagens são: 

 Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas; 

 Facilita o conservantismo e favorece a rotina atual; 

 Mantém quase inalterado o atual patrimônio humano da organização; 

 Ideal para empresas burocráticas e mecanísticas; 

 Mantém e conserva a cultura organizacional existente; 

 Funciona como um sistema fechado de reciclagem contínua. 

A forma mais recomendada para o recrutamento interno é a do planejamento de 

pessoal. Não é recomendado o uso do "concurso interno". O concurso pode trazer um clima 

de competição que afetaria o clima organizacional . Normalmente, a empresa divulga a 

existência da vaga e deixa em aberto a quem quiser participar do processo seletivo. 

 

 

4. Seleção de Pessoas  
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A seleção de pessoas faz parte e o processo de provisão de pessoal vindo logo depois 

do recrutamento. O recrutamento e a seleção de recursos humanos devem ser tomados como 

duas fases de um mesmo processo: a introdução de recursos humanos na organização. Se o 

recrutamento é uma atividade de divulgação, de chamada, de atenção, de incremento da 

entrada, portanto, uma atividade positiva e convidativa, a seleção é uma atividade obstativa, 

de escolha, de opção e decisão, de filmagem da entrada, de classificação e, portanto, restritiva. 

Enquanto a tarefa do recrutamento é a de atrair com seletividade, através de várias 

técnicas de comunicação, os candidatos que possuam os requisitos mínimos do cargo a ser 

preenchido, a tarefa básica da seleção é a de escolha, entre os candidatos recrutados, aqueles 

que tenham maiores probabilidades de se ajustar ao cargo vago e desempenhá-lo bem. Assim, 

o objetivo básico do recrutamento é abastecer o processo seletivo de sua matéria-prima 

básica: os candidatos. O objetivo básico da seleção é o de escolher e classificar os candidatos 

adequados às necessidades da organização. 

A seleção visa solucionar dois problemas básicos: adequação do homem ao cargo e a 

eficiência do homem no cargo. O ponto de partida de todo processo seletivo fundamenta-se 

em dados e informações da análise e especificações do cargo a ser preenchido. Os critérios de 

seleção baseia-se nas próprias exigências das especificações do cargo, uma vez que a 

finalidade desta é proporcionar maior objetividade e precisão à seleção das pessoas para 

aquele cargo. 

A seleção de pessoas funciona como uma espécie de filtro que permite que apenas 

algumas pessoas possam ingressar na organização: aquelas que apresentam características 

desejadas pela organização. Há um velho ditado popular que afirma que a seleção constitui a 

escolha certa da pessoa certa para o lugar certo. Em termos mais amplos a seleção busca, 

dentre os vários candidatos recrutados, aqueles que são mais adequados aos cargos existentes 

na organização, visando manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, bem 

como a eficiência capital intelectual da organização que a seleção deve preservar ou 

enriquecer [4]. 

As pessoas diferem entre si tanto na capacidade para aprender uma tarefa como na 

maneira de executá-la após a aprendizagem.  

Para Gil [5] a seleção de pessoal constitui-se de um conjunto de procedimentos que 

visam a apurar, dentre os candidatos encontrados quais os que têm qualidades adequadas e em 

grau as apresentam.  

O processo seletivo baseia-se em dados e informações sobre o cargo a ser preenchido. 

A seleção de pessoas constitui um processo composto de várias etapas ou fases seqüenciais 

pelas quais passam os candidatos. À medida que vão sendo bem sucedidos, os candidatos 

ultrapassam os obstáculos e passam adiante para as etapas posteriores. Se não conseguem 

superar as dificuldades, os candidatos são rejeitados e saem do processo. Nas etapas iniciais 

ficam as técnicas mais simples, econômicas e mais fáceis, ficando as técnicas mais caras e 

sofisticadas para o final.  

Cada técnica de seleção proporciona certas informações sobre os candidatos. As 

organizações utilizam uma variedade de técnicas de seleção para obter todas as informações 

necessárias a respeito dos candidatos. Quanto maior o número de técnicas de seleção, tanto 

maior a oportunidade de informações de seleção para trabalhar e maior o tempo e seu custo 

operacional [4]. 

O medo de errar nas contratações, todo o custo que isto acarreta ou o de não encontrar 

no mercado o tipo de profissional que buscam fazer com que as empresas procurem envolver 

todo o pessoal de linha no processo seletivo [4]. 
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5. Metodologia 

A metodologia utilizada neste trabalho é de caráter descritivo e foi a base para o 

estudo de caso na empresa Translovato Campinas. 

 De acordo com Gil, citado por Alves [6], a pesquisa descritiva é a mais indicada, pois 

seu objetivo principal é a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno, ou então o estabelecimento e relação entre as variáveis.  

 Lakatos, apud Santos [7], diz que a pesquisa descritiva é considerada um estudo de 

caso, pois as informações são coletadas na própria organização, a fim de atingir os objetivos. 

 Oliveira, citado por Santos [7], também diz que o método dedutivo pode se realizar 

nas operações lógicas, cujo raciocínio simples pode se chegar a resultados complexos. O uso 

do estudo descritivo como ferramenta permite desenvolver e analisar a organização, 

facilitando também a organização das informações e observar a empresa em diferentes 

aspectos. 

 O campo de observações deste trabalho foi abordado na empresa Transportes 

Translovato em Campinas-SP, formada por uma equipe de 230 colaboradores. 

 O instrumento de coleta de dados utilizado neste trabalho é o questionário, sendo 

aplicado a todos os gestores e líderes da filial do dia 03 de agosto/2011 a 15 de agosto/2011, 

verificando as vantagens e desvantagens do processo de recrutamento e seleção interno. Os 

dados serão apresentados e avaliados em forma de relatórios e gráficos com suas respectivas 

analises. 

 

6. Desenvolvimento do projeto 

Nesta etapa serão apresentados todos os passos para o desenvolvimento do projeto. 

Para responder a questão problema e atingir os objetivos propostos, foram realizados alguns 

estudos para entender como funciona o processo de recrutamento e seleção. 

 O processo de recrutamento e seleção interno na empresa Translovato tem como 

funcionamento as seguintes etapas: 

 Os gestores, líderes de cada setor, passam ao departamento de Recursos Humanos a 

necessidade de colaborador para preencher determinada vaga, que, por sua vez divulga a 

oportunidade em aberto através de cartazes nos murais internos. Um fator importante é que 

nos cartazes já constam o perfil que, a empresa precisa naquele momento, além disso, há uma 

data limite para que os interessados se manifestem em participar do processo. 

 Então começa o processo de recrutamento e seleção interna, em que a direção de 

recursos humanos faz uma análise e pré-seleção dos inscritos, atendendo as exigências da 

empresa, ou seja, o perfil traçado pelos lideres e gestores. O recurso humano então faz o 

contato com o colaborador que foi pré-selecionado e avisa sobre a entrevista. 

 De acordo com Marconi e Lakatos apud Santos [7], a entrevista pode ser utilizada com 

todos os segmentos da população: analfabetos ou alfabetizados.  

 Desta forma, o primeiro objetivo deste projeto foi analisar o funcionamento do 

processo de recrutamento e seleção interna. 

 De acordo com Dutra citado por Alves [6], existem várias formas de a empresa 

contatar o mercado para se contratar um novo colaborador, porém a mais utilizada hoje pelas 

organizações é feita por meio de indicações. Dentro da organização, não ocorre diferente 

muitas vezes há indicações internas sem fundamentos, ou seja, as etapas do processo não são 

seguidas e são feitas sem acompanhamento de pessoas especializadas do setor de Recursos 

humanos. 

 A fim de se ter uma visão mais clara das vantagens do processo de recrutamento e 

seleção internos, foi feita uma pesquisa em forma de questionário com todos os líderes e 

gestores da Translovato Campinas, a fim de responder o objetivo desse estudo: 
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1 – Como os Líderes e gestores da Translovato Campinas veem o processo de recrutamento e 

seleção interno utilizado na empresa? 

a- Positivo 

b- Negativo 

c- Necessita de melhorias 

d- Não tem opinião formada  

 

2 – É utilizado primeiro o recrutamento interno? 

a- Sim 

b- Não 

c- Depende da posição 

d- Depende da urgência 

 

3 – Sente necessidade de outras pessoas auxiliarem nesse processo de recrutamento? 

a- Sempre 

b- Não necessita 

c- Necessita em alguns casos especiais 

d- Não é minha função 

 

4 – Como líder e gestor, quais são as principais vantagens do recrutamento interno? 

a- Motivação aos funcionários 

b- Promoção 

c- Conhecimento da cultura da empresa 

d- Não há vantagem 

 

5 – E as desvantagens? 

a- Desmotivação dos não aprovados 

b- Interferências dos gestores nos processos 

c- Falta de culturas e valores externos 

d- Não há desvantagem 

 

6 – Na sua visão, o recrutamento interno diminui a margem de erros em relação a contratações 

que não dão certo? 

a- Sempre 

b- Não necessariamente 

c- Nunca 

d- Não tem opinião formada 

 

7 – O recrutamento interno estimula e aumenta a competitividade e, consequentemente 

estimula o colaborador a sempre fazer algo mais? 

a- Sempre 

b- Não necessariamente 

c- Nunca 

d- Não tem opinião formada 

 

7. Resultados e Discussões 

Embora a pesquisa tenha tido abrangência somente na filial Campinas que representa 

6% das centralizadoras da Translovato os gestores da empresa afirmaram que o atual sistema 
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de Recrutamento e Seleção interna é aplicado em todas as centralizadoras, ou seja, seguem o 

mesmo padrão. Além disso, pode-se comprovar através da pesquisa um grande número de 

colaboradores que atualmente não trabalham na mesma função que iniciaram, ou seja, 

participaram do processo de recrutamento interno e foram transferidos de suas funções 

iniciais para outras conforme os processos realizados anteriormente. Sem contar que em todos 

os departamentos da empresa tanto administrativo como operacional, pelo menos um 

colaborador é fruto de um recrutamento e seleção interno. Outro ponto observado foi que a 

cada 15 colaboradores da filial Campinas pelo menos um já participou de um processo de 

recrutamento e seleção interno abertos pela empresa.   

 

No Gráfico 1 exibem-se as respostas da questão número 1: Como os Líderes e gestores da 

Translovato Campinas veem o processo de recrutamento e seleção interno utilizado na 

empresa? 

 
Gráfico 1 – Questão número 1 aplicada aos gestores da Translovato Campinas. 

Fonte: Elaboração com os dados da própria pesquisa 

 

Baseando-se nas respostas da primeira questão, nota-se que maior parte dos 

entrevistados, ou seja, 75% avaliam que o processo necessita de melhorias, já 23% que 

apontam como positivo creditam essa atribuição principalmente pelo fato de a empresa 

oferecer muitas oportunidades e utilizar o recrutamento interno como forma de valorização 

deu seus colaboradores. Embora o fator melhorias tenha ficado em evidência, o gráfico mostra 

que a empresa valoriza o processo de recrutamento e seleção interno, e como melhorias forma 

citadas a implementação de treinamentos para os gestores, coordenadores, a fim de 

oferecerem melhores oportunidades ampliando as oportunidades internas na empresa. Os 

outros 2% dos entrevistados disseram ser negativo ou não têm opinião formada. 

 

 
Gráfico 2 – Questão número 2 aplicada aos gestores da Translovato Campinas 
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Fonte: Elaboração com os dados da própria pesquisa 

 

De acordo com as respostas, 60% dos entrevistados disseram que a empresa aplica 

primeiro o recrutamento interno dependendo da posição, 20% afirmaram que sim, que a 

empresa aplica primeiro o recrutamento interno. Grande parte dos entrevistados justificou sua 

resposta baseando-se principalmente nas posições que necessitam de curso ou experiência 

especifica, como por exemplo, a própria área de recursos humanos da empresa, que foi 

substituída há pouco tempo e, nesse caso específico como em outros casos, a empresa 

necessitava de mão de obra com certa experiência para que todo o restante do processo não 

fosse penalizado, ou seja, até mesmo pra se fazer um recrutamento interno, o resultado 

poderia estar comprometido. Os outros 10% afirmaram que a empresa aplica primeiramente o 

recrutamento interno dependendo da urgência e os outros 10% disseram que a mesma não 

aplica em primeiro lugar o recrutamento interno. 

 

 
Gráfico 3 – Questão número 3 aplicada aos gestores da Translovato Campinas 

Fonte: Elaboração com os dados da própria pesquisa 

 

Esse gráfico acima mostra a necessidade de outras pessoas auxiliarem nesse processo, 

principalmente em algumas funções, como por exemplo, no caso de recrutamento interno para 

motoristas para quem o coordenador de frota e o departamento de recursos humanos solicitam 

que um motorista mais experiente auxilie no processo de avaliação do candidato, aplicando os 

testes e também, apontando se o candidato é apto ou não a exercer a nova função. Já os que 

apontaram a opção necessitam em alguns casos especiais justificaram sua opinião justamente 

pelo fato de algumas funções citadas acima, exigir esse conhecimento especifico para 

desenvolver onde muitas vezes os mesmos não tem a experiência necessária para avaliar de 

maneira precisa e justa o desempenho do candidato que participa do processo. 
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Gráfico 4 – Questão número 4 aplicada aos gestores da Translovato Campinas 

Fonte: Elaboração com os dados da própria pesquisa 

 

 Na questão número 4 o fator motivação ficou em primeiro lugar na pesquisa realizada 

com 54%, deixando o ponto promoção em segundo lugar com 30%. Os entrevistados 

apontaram esse item como o principal, pois acreditam que o fato de os colaboradores estarem 

participando do processo para uma nova função na própria empresa, buscando uma nova 

posição e crescimento profissional, faz com que se sintam valorizados e motivem-se a buscar 

novas posições dentro da empresa sem procurar esse crescimento no mercado. Embora a 

motivação esteja ligada apenas a esse fator, mas a diversos, é um ponto a favor da empresa. 

Conhecer a cultura da empresa também foi citado como ponto positivo no recrutamento e 

seleção internos, onde 16% dos entrevistados afirmaram que pelo fato dos candidatos 

participarem desses processos automaticamente, acabam conhecendo e interando-se a respeito 

de outros setores, com isso mesmo sendo aprovados ou não adquirem um maior conhecimento 

sobre as políticas e procedimentos de outros departamentos da organização. 

 

 
Gráfico 5 – Questão número 5 aplicada aos gestores da Translovato Campinas 

Fonte: Elaboração com os dados da própria pesquisa 

 

Essa questão diz respeito às desvantagens do processo de seleção e recrutamento 

interno em que a maioria dos entrevistados apontou como principal desvantagem a 

desmotivação dos não aprovados, ou seja, o candidato, ao ser reprovado no processo na 

maioria dos casos acaba tendo uma queda significativa na produtividade, além disso, a 

motivação anterior por concorrer a vaga em aberto dá lugar a insatisfação e até mesmo na 

saída do colaborador da empresa. Por outro lado, alguns gestores entrevistados disseram que 

não há desvantagem, pois vêem o processo como uma disputa sadia e mostra que a empresa 

valoriza o seu funcionário, oferecendo oportunidades. 
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Gráfico 6 – Questões 6 e 7 aplicadas aos gestores da Translovato Campinas 

Fonte: Elaboração com os dados da própria pesquisa 

Nas questões de números 6 e 7 pode-se verificar a conjuntura dos resultados dos 

gráficos anteriores e suas posições quanto à importância e valorização do recrutamento 

interno nesta organização, mas sendo evidenciado pelo Gráfico 7 que, apesar desta ferramenta 

de gestão ser fator positivo de competitividade na empresa, o mesmo resultado se mostra, pelo 

Gráfico 6, que isto não significa diretamente resultados positivos e assertividades nos 

processos, pois fatores como motivação, desempenho, identificação, adaptação, entre outros, 

exercem influência sobre os resultados finais para cada setor e indivíduo. Porém, pode-se 

afirmar com os resultados da pesquisa, que o recrutamento interno na organização é positivo 

em vários pontos e minimiza processos de insucessos, mas não os elimina, conforme Gráfico 

6.  

 

9. Considerações Finais 

 Este trabalho teve como objetivo mostrar as vantagens e desvantagens do processo de 

recrutamento e seleção internos na empresa Translovato Campinas e, para analisar o que foi 

proposto, foi preciso entender como funciona o processo de Recrutamento e Seleção de 

pessoas internos aplicados na empresa.    

Através dos resultados obtidos baseados no questionário aplicado, nota-se que a 

empresa oferece muitas oportunidades internas aos colaboradores, porém, de acordo com a 

pesquisa, o processo ainda necessita de melhorias.  

 Para essa organização, as oportunidades internas oferecidas estimulam e motivam seus 

colaboradores a buscar posições melhores na própria empresa, além disso, acaba os 

valorizando e o fato de conhecer o perfil de todos que participam do processo acaba 

facilitando no momento da escolha do profissional que mais se aproxima do perfil desejado.  

 A pesquisa ainda mostra que, embora essa ferramenta seja bastante utilizada pela 

empresa, não significa que a chance dessas contratações não darem certo estão descartadas, 

pois o recrutamento e seleção internos pode diminuir a margem de erros em relação as 

contratações que não dão certo, porém não o elimina completamente, pois, em alguns casos, o 

mesmo colaborador pode não ter o mesmo desempenho de uma função para outra. 
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Resumo 

O trabalho foi realizado em uma agência bancária na cidade de Sumaré-SP, onde foi 

verificado a qualidade do atendimento no setor bancário, onde vem crescendo o nível de 

reclamações pelos clientes quanto a qualidade do atendimento. Os objetivos são verificar 

pontos negativos e positivos dos funcionários quanto a abordagem aos clientes, sendo assim, 

podendo melhorar o atendimento da instituição. Para isso foi aplicado um questionário para os 

clientes da agência para uma avaliação quanto a satisfação no atendimento. Foi possível notar 

que mesmo havendo satisfação ainda existem tópicos a serem trabalhados na agencia.  

 

Palavras-chaves: Satisfação, qualidade, atendimento. 

 

 

 

Abstract 

The project was done in a bank agency in the city of Sumare SP, where the quality of the 

banking sector was verified, where complaints about costumer service has been increasing. 

The objectives were to verify the pros and cons of the employers' aproach towards the clients, 

thus improving the service of the institution. For that, a survey was given to the clients of the 

agency for an evaluation of the satisfaction regarding the costumer service. It was possible to 

notice that, although there was satisfaction from the clients, there were still some topics to be 

worked on in the agency.  

 

Key words:Satisfaction, quality, and attendance. 
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1.INTRODUÇÃO 

É necessário que os funcionários ouçam com atenção e compreendam o que os clientes 

estão querendo, pois muitas pessoas esperam que seus problemas sejam entendidos e 

resolvidos de forma eficaz. 

A valorização através do atendimento vem crescendo mundialmente. Suas leis 

rigorosas estão promovendo a cidadania. A comunicação do atendente deve ser clara, para que 

o cliente possa tomar sua decisão com clareza. Também deve haver atendimento prioritário 

para gestantes, idosos, pessoas com deficiência, segundo a lei que beneficia os mesmo. 

Este trabalho tem o objetivo conhecer os métodos que são utilizados na instituição 

financeira, em busca da satisfação dos seus clientes quanto a um atendimento de qualidade. 

 

 

2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. CONCEITO DE QUALIDADE 

 

A qualidade tem por objetivo resolver os problemas. A qualidade está ligada ao 

atendimento desde a abordagem até a resolução dos problemas.  

Para Paladini (2006), o conceito da qualidade envolve múltiplos elementos, com 

diferentes níveis de importância. Centrar atenção exagerada em algum deles ou deixar de 

considerar outros pode fragilizar a empresa. 

O foco para se definir o que é qualidade está na satisfação do consumidor. Isto é, o 

consumidor sempre visa à qualidade do produto. Todo cliente que procura um produto espera 

ser bem tratado, podendo suprir suas necessidades.  

Alguns conceitos de qualidade que são bem aceitos (e corretos), envolvendo a figura 

do cliente. Para EOQC – Organização Européia de Controle da Qualidade (1972, p.31) 

qualidade é a condição necessária de aptidão para o fim a que se destina.  

Para Juran e Gryna (1991, p.31) qualidade é adequação ao uso.  

Para Jenkins (1971, p.31) qualidade é o grau de ajustes de um produto à demanda que 

pretende satisfazer.  

Para haver uma venda de produtos, é necessário que o funcionário saiba exatamente o 

que o cliente procura, para oferecer um produto com qualidade assim atendendo as 

necessidades do cliente. 

Constantemente o cliente esta avaliando o atendimento e serviços prestados pelo 

funcionário, sem que ao menos o mesmo perceba isto. Esta avaliação envolve as expectativas 

do cliente e sua percepção. 

Muitas empresas aprimoram a qualidade de seu atendimento com treinamentos para 

melhor atender. 

 

 

 

2.2. ATENDIMENTO BANCÁRIO 

 

As instituições bancárias vêm desenvolvendo projetos para investimento visando 

melhorar o atendimento de seus clientes. Segundo Gianesi & Corrêa (1994, p.20) como 

qualquer outra organização, a instituição bancária também tem um sistema social no qual 

existe números que são distribuídos para cada colaborador cumprir suas tarefas e funções, 

independentemente de qual nível hierárquico se encontra. Mas nem sempre os funcionários 

cumprem tais tarefas, em outras palavras, colegas de trabalho não se comunicam. 
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Um mau atendimento pode acarretar-se a imagem negativa da instituição. Por isso é 

preciso treinamentos aos funcionários capacitando-os para um bom atendimento eliminando 

as barreiras que impedem os clientes e os funcionários de se comunicarem. Quando um 

cliente sai insatisfeito da agência há uma imagem negativa para tal. Mas quando o cliente se 

sente satisfeito com o atendimento prestado ao mesmo indica a instituição e é fiel a mesma. 

Quando os funcionários da instituição bancária são motivados, contribuem para o 

crescimento da empresa, resultando em melhor desempenho, e contribuem para o 

fortalecimento da instituição. 

 

 

2.3. CLIENTE 

 

Cliente não se define como consumidor de produtos ou serviços; abrange mais do que 

isso. 

Segundo MATOS (2000), uma organização deve considerar “cliente” todo aquele que 

freqüenta, consumindo quaisquer de seus serviços, sofrendo qualquer tipo de impacto ou 

influencia ou mantendo qualquer tipo de contato com pessoa ou setor da empresa. 

As organizações relacionam-se com dois tipos de clientes; cliente interno e externo. 

 

 Cliente interno: são todos os que fazem parte da organização como 

funcionários. São responsáveis por receber o produto direcionado por algum 

colega de trabalho. 

 

 Cliente externo: é aquele que se conhece como cliente final. São eles que 

mantêm a organização financeiramente, buscando seus produtos e serviços, 

sem os mesmos a organização não sem mantém. 

 

A empresa busca manter os clientes e como resultado da “boa imagem” espera 

conquistar novos clientes. 

 

 

 

3.METODOLOGIA 

 

3.1. CONCEITO DE METODOLOGIA 

Para BARROS (1986, p.01), a metodologia da pesquisa “consiste em estudar e avaliar 

os vários métodos disponíveis, identificando suas limitações ou não ao nível das implicações 

de suas utilizações. A Metodologia, num nível aplicado, examina e avalia as técnicas de 

pesquisa bem como a geração ou verificação de novos métodos que conduzem à captação e 

processamento de informações com vistas à resolução de problemas de investigação”.  

A pesquisa cientifica tem por sua finalidade obter informações sobre um determinado 

assunto.  

Ruiz (1991) diz que pesquisa cientifica “é a realização concreta de uma investigação 

planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagradas pela 

ciência”. 

Então se entende por pesquisa cientifica o conhecimento de algo novo e útil para a 

sociedade. 

Para SEVERINO (2002, p. 160) a pesquisa é “antes de se partir para a pesquisa 

propriamente dita, é preciso ter-se uma idéia bem clara do problema a se resolver. Trata-se de 
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definir bem os vários aspectos da dificuldade, de mostrar o seu caráter de aparente 

contradição, esclarecendo devidamente os limites dentro dos quais se desenvolverão a 

pesquisa e o raciocínio demonstrativo”. 
 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Para que fosse realizada a pesquisa de campo, foi aplicada uma pesquisa quantitativa 

no local da coleta de dados quanto à qualidade de atendimento. 

Será uma pesquisa que visa o entendimento da situação na qual se foi estudada. Relata 

de uma forma a realidade dos diferentes pontos de vista dos clientes avaliados. 

A pesquisa de campo foi aplicada na agência bancária 0990-3 na cidade de Sumaré, 

onde foi realizado um questionário para avaliar a opinião dos clientes e não clientes quanto ao 

atendimento prestado pela agência. 

O questionário foi aplicado no período de 02 à 06 de Setembro de 2013 , onde à uma 

movimentação maior na instituição por se tratar de pagamentos de funcionários, contas a 

pagar, entre outras. 

A coleta dos dados foi feita através de um questionário abordando a satisfação dos 

clientes em relação à qualidade dos serviços prestados, assim “um projeto de levantamento da 

uma descrição quantitativa ou numérica de tendências, atitudes ou opiniões de uma população 

ao estudar uma amostra dela. A partir dos resultados da amostragem, o pesquisador generaliza 

ou faz alegações a cerca da população”. (CRESWELL, 2007, p.161-162). 

Para o desenvolvimento da pesquisa de campo foram aplicados 50 questionários aos 

clientes e não clientes da agência bancária conforme anexo. Para a coleta dos dados aplicou-se 

um questionário com 7 perguntas sobre a qualidade no atendimento  prestado pelos 

funcionários da instituição e a satisfação dos clientes quanto a isso. 

4.RESULTADOS E DISCUSÕES 

 

4.1. CORRENTISTAS E NÃO CORRENTISTAS DA AGENCIA BANCÁRIA 

O questionário tem por objetivo um melhor entendimento sobre a satisfação dos 

clientes quanto ao atendimento bancário prestado por seus colaboradores. 

Foram expostos elementos como sexo e escolaridade. Através destes elementos será de 

fácil entendimento relacionar questões vindas de clientes quanto ao atendimento prestado. 
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Figura 1 – Sexo 

Fonte: autoria própria 

 

Dos 50 entrevistados, 61% são homens e 39% mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Escolaridade 

Fonte: autoria própria 

 

Quanto ao grau de escolaridade nota-se que 14% dos entrevistados possuem o 1º grau 

incompleto, 19% concluíram o 1º grau, 11% com 2º grau incompleto, 28% com o 2º grau 

concluído, 11% com superior completo, 11% superioridade incompleto e 6% não 

alfabetizados. Nota-se a grande oscilação entre os níveis escolares. 
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Figura 3 – Correntista da agência 0990-3 

Fonte: autoria própria 

 

Do total de entrevistados 67% são correntistas da agência 0990-3 e 33% não 

correntista.  

Este percentual indica que os não correntistas procuram a agência para sanar dúvidas, 

pagar contas e obter informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 – Atendimento oferecido satisfaz as necessidades 

Fonte: autoria própria 

 

Com relação a satisfação do atendimento e as necessidades 61% dos clientes 

entrevistados se sentem satisfeitos com o atendimento fornecido, 17% não se sentem 

satisfeitos e 22% dos entrevistados se sentem parcialmente satisfeitos com os serviços 

prestados. 

O resultado da satisfação no atendimento é um dado importante para a instituição. 

Quanto aos 17% que não se sentem satisfeitos cabe a agência fazer um estudo e analisar as 
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causas para melhor atendê-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 - Rapidez e Agilidade no atendimento 

Fonte: autoria própria 

 

Quesito rapidez e agilidade no atendimento temos 42% dos clientes se sentem 

satisfeitos com isso, seguido de 22% que acha ótimo, porém 25% dos entrevistados acham 

regular, 8% ruim e apenas 3% péssimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Respeito e Consideração 

Fonte: autoria própria 
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Neste ponto é fácil notar que os clientes estão satisfeitos com a forma que são 

atendidos, sendo 36% considerado bom, seguidos de 34% ótimo, 25% regular e apenas 8% 

ruim. O que é prazeroso para uma instituição ver que seus clientes têm a satisfação elevada 

quanto ao respeito e a consideração que se tem pelos mesmos. Mas ainda assim é preocupante 

o índice pois mostra que 22% desses clientes acham que não têm o respeito ou a consideração 

que deveriam ter. Além de o cliente querer que seus problemas sejam resolvidos em menor 

tempo possível, também querem ser ouvidos com atenção e não apenas ouvir o que o 

funcionário tem a dizer, assim impossibilitando o cliente expor sua opinião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Necessidade no atendimento Prioritário 

Fonte: autoria própria 

 

Neste quesito pode-se notar que 14% dos entrevistados necessitam de atendimento 

prioritário. Neste caso os clientes que precisam deste tipo de atendimento diferenciado são a 
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maioria pessoas de idade. 

 

 

 

 

Figura 7.1 – Atendimento Prioritário 

Fonte: autoria própria 

 

Dos entrevistados que necessitam do atendimento prioritário, 60% acham bom e 40% 

regular. Por se tratar de um índice elevado de pessoas, se sugeriu que haja uma paciência 

maior com este tipo de público por se tratar de idosos e o fato de ir à agência sem estar 

acompanhado de alguma outra pessoa para os auxiliarem. 

 

 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A preocupação que as empresas têm quanto à satisfação dos clientes é um dos pontos 

mais fortes no setor de atendimento. Toda empresa deve atenção voltada para o cliente. O 

mesmo deve ocorrer com as agências bancárias, para atender seus clientes e satisfazê-los. 

Com tudo, é visível que o setor bancário vem se inovando dia-a-dia com as novas 

tecnologias, podendo oferecer uma qualidade melhor no atendimento para seus clientes, assim 

satisfazendo suas necessidades e fidelizando seus clientes. 

O cliente está satisfeito quando o mesmo fala bem e indica o produto e até mesmo o 

serviço prestado, e isto indica que suas expectativas foram atendidas, suas duvidas sanadas e 

que houve a qualidade no atendimento. 

Com base no estudo de campo realizado na agência 0990-3, foi possível notar os 

pontos negativos e positivos quanto a satisfação de seus clientes com relação ao serviço 

prestado. Um mau atendimento resulta na má imagem da instituição gerando o desconforto e 

não fidelização de alguns clientes. 

Com as análises sobre as questões, pode-se definir que a grande maioria dos clientes 

entrevistados respondeu para um bom atendimento da agência, resultando em pontos positivos 

para a mesma e fidelização de seus clientes. Com relação aos pontos negativos, será aplicado 

um treinamento que foi indicado pelos clientes para uma melhoria na qualidade do 
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atendimento, visando capacitar mais a equipe na agilidade e respeito e consideração.  

Depois de feito o treinamento irá se aplicar uma nova pesquisa para verificar a 

satisfação dos clientes quanto a qualidade do atendimento prestado. 

Sendo assim, a empresa irá programar o treinamento e o aumento de funcionários 

principalmente para quem necessita do atendimento prioritário, buscando a melhoria e 

diminuindo o tempo de espera e reclamações dos clientes. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. 2ª Ed.- 3.reimpr.-São 

Paulo: Atlas, 2006. 

 

EOQC – Organização Européia de Controle da Qualidade. Gestão da qualidade: teoria e 

prática. 2ª Ed. – 3. Reimpr. – São Paulo: Atlas, 2006. 

 

JURAN, J. M.; & GRYNA, F. Gestão da qualidade: teoria e prática. 2ª Ed. – 3. Reimpr. – 

São Paulo: Atlas, 2006. 

 

JENKINS, G. Gestão da qualidade: teoria e prática. 2ª Ed. – 3. Reimpr. – São Paulo: Atlas, 

2006. 

 

GIANESI, Irineu G. N.; & CORRÊA, Henrique L. Administração estratégica de  

serviços: operações para a satisfação do cliente. São Paulo: Atlas, 1994.  

 

MATOS, Ciomara Lobo. Avaliação e análise do desempenho dos processos de serviços 

numa agência bancária: sob a ótica de seus clientes e funcionários da linha de frente. 
Florianópolis 2000. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-

Gradação em Engenharia de Produção, UFSC, 2000.  

 

BARROS, Aidil Jesus Paes de & SOUZA, Neide Aparecida de. Fundamentos de  

Metodologia. São Paulo: McGraw-Hill, 1986.  

 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência de estudos. 3ª Ed. São 

Paulo: Atlas, 1991. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho cientifico. 22ª Ed. São Paulo: 

Cortez, 2002. 

 

CRESWELL, John W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e mistos. 

2ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

 

 

 

 

 



92 

 

ANEXO 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

1- SEXO: 

(   ) FEMININO        (   ) MASCULINO 

 

2- ESCOLARIDADE: 

 

(   ) 1º Grau incompleto                    (   ) 1º Grau completo          (   ) Não Alfabetizado 

(   ) 2º Grau incompleto                    (   ) 2º Grau completo 

(   ) Superior incompleto                   (   ) Superior completo   

 

3- É CORRENTISTA DA AGÊNCIA 0990-3: 

(   ) SIM                                              (   ) NÃO 

 

4- O ATENDIMENTO OFERECIDO PELO BANCO SATISFAZ AS SUAS 

NECESSIDADES? 

(   ) SIM                                             (   ) NÃO                                         (   ) ÀS VEZES 

 

5- RAPIDEZ E AGILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS NO ATENDIMENTO: 

(   ) ÓTIMO                                       (   ) BOM                                         (   ) REGULAR     

(   ) RUIM                                          (   ) PÉSSIMO 

 

6- RESPEITO E CONSIDERAÇÃO NO ATENDIMENTO FEITO PELOS 

FUNCIONÁRIOS: 

(   ) ÓTIMO                                       (   ) BOM                                       (   ) REGULAR  

(   ) RUIM                                          (   ) PÉSSIMO 

7- NECESSITA DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO? 

(   ) SIM                                                   (   ) NÃO 

 

7.1- O ATENDIMENTO PRIORITÁRIO É: 

(   ) ÓTIMO                                         (   ) BOM                                      (   ) REGULAR  

(   ) RUIM                                            (   ) PÉSSIMO 

 

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO! 
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Resumo 

Este artigo aborda o comportamento que esta em destaque que e o assédio moral e suas 

relações com os depoimentos de colaboradores que sofrerão maus-tratos no ambiente de 

trabalho e com isso citam alguns relatos de injurias, ofensas, afrontamentos, discussões, 

humilhações e perseguições denunciadas em processos judiciais trabalhistas. 

 

Palavras chave: Maus-Tratos. Ofensas. Processos judiciais. 

 

Abstract 

This article discusses the behavior and this highlighted that bullying and its relations with the 

testimony of employees who suffer mistreatment in the workplace and thus cite some reports 

of injuries, offenses, hot flashes, discussions, humiliation and harassment reported in labor 

lawsuits. 

 

Keywords: Abuse. Offenses. Lawsuits. 
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INTRODUÇÃO 

 

A exposição dos trabalhadores em situações humilhantes e constrangedoras, e 

repetitivas durante o horário de trabalho e no cumprimento de suas funções, sendo mais 

popular em relações hierárquicas e autoritárias, em que prevalecem ações negativas, relações 

desumanas e sem éticas, de um ou vários gestores direcionada a um ou vários colaboradores, 

desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e dentro da 

organização, forçando-o a desistir do emprego e assim chegando ao ponto de pedir sua 

demissão da empresa. 

Definido pelo acumulo de trabalho em que prevalecem atitudes e condutas negativas 

dos gestores em relação aos seus colaboradores, constituindo uma experiência indireta que 

causa prejuízos físicos e emocionais para o colaborador dentro da organização. A vítima 

escolhida é isolada do grupo sem explicações, passando a ser hostilizada, ridicularizada, 

inferiorizada, e desacreditada diante dos seus colegas de trabalho. Estes, por medo do 

desemprego e a vergonha de serem também humilhados associados ao impulso constante à 

competitividade, rompem os laços afetivos com a vítima e, repetidamente, reproduzem e 

reatualizam ações e praticas do agressor no ambiente de trabalho, construir o pacto da 

tolerância e do silêncio no geral, enquanto a vitima vai sucessivamente se desestabilizando e 

fragilizando, perdendo sua autoestima. 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A violência moral no trabalho 

 

Segundo a OIT e Organização Mundial da Saúde 1, a violência moral no trabalho 

constitui um fenômeno internacional segundo levantamento com diversos países 

desenvolvidos.  

A pesquisa aponta para distúrbios da saúde mental relacionado com as condições de 

trabalho em países como Finlândia, Alemanha, Reino Unido, Polônia e Estados Unidos. “As 

perspectivas são sombrias para as duas próximas décadas, pois estas serão as décadas do ‘mal 

estar na globalização”, onde predominará depressões, angustias e outros danos psíquicos, 

relacionados com as novas políticas de gestão na organização de trabalho e que estão 

vinculadas as políticas. 

 

Conceito de assédio 

 

A expressão assédio e todo comportamento indesejado, utilizado para indicar toda 

conduta que cause constrangimento psicológico ou físico ao colaborador, baseado em um 

elemento de discriminação, aplicado quando o acesso ao emprego ou na própria empresa, 

trabalho ou formação profissional, com o proposito ou o efeito de atordoar ou constranger a 

pessoa, e prejudicar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, 

degradante, humilhante ou desestabilizador. 
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Assédio moral 

 

Assédio moral, também e chamado de violência moral, refere-se ao fato que indica 

situações onde a relação humana entre as partes predispõe-se ao de forma que uma das partes 

age de aspectoagressivo, a violência negativa e perversa á moral, de modo consecutivamente, 

habitual, causando graves danos á vitima. 

Segundo Regina Célia Pezzuto Ruino 2 ,Quando uma pessoa exacerba seus direitos 

através de práticas desenfreadas e abusivas acaba infringindo direitos básicos de outrem, 

cabendo ao ordenamento jurídico impor as limitações do comportamento humano, para 

resguardar os direitos de todos de forma equilibrada, visando sempre o bem comum. A autora 

cita o Mauricio Godinho Delgado 3 (2004), 
Insista-se que, para constituição democrática brasileira, à dignidade do ser humano 

fica lesada caso este se encontre privado de instrumentos de mínima afirmação social. 

Enquanto ser social, a pessoa humana tem assegurada por este principio iluminador e 

normativo não apenas a intangibilidade de valores individuais básicos, como também 

um mínimo de possibilidade de afirmação no plano comunitário circundante. 

Segundo Barros 4: 

O assédio moral está diretamente ligado á nossa própria estrutura emocional e 

sentimental, a que chamamos de caráter. Trata-se, pois, de um atentado contra a 

dignidade humana, que de inicio se manifesta nos ambiente familiar e escolar, e que 

mais tarde, na vida adulta, pode chegar ao ambiente de trabalho e em outras áreas da 

sociedade, em forma de potencial ração negativa decorrente de ciúmes, invejas e 

rivalidades quando se depara com exibição de valores, relato de brilho e gloria. Nessa 

situação, o direito busca a proteção á dignidade da vitima, fato que justifica a punição 

do assedio moral, sendo este o seu fundamento. 

 

Caracterização do assédio moral 

 

O assédio moral no trabalho se caracteriza pelas condições de trabalho, quetem como 

comportamento condutas negativa dos gestores em relação aos seus colaboradores, causando 

uma experiência indireta que resulta em prejuízos emocionais e físicos para o colaborador e 

para empresa. 

A prática dessa violência por parte do empregador ou chefe, a vitima escolhida é isolada 

do grupo sem maiores explicações, passando a ser hostilizada, inferiorizada, culpadae 

desacreditada diante dos seus colegas. A reação destes para com á vitima não é nada solidaria, 

seja por medo do desemprego ou por também temerem sofrer humilhação, no mais das vezes 

rompem os laços afetivos com o vitima e, o que é pior, acaba reproduzindo ações e atos do 

agressor no ambiente de trabalho, e quando a vitima vai perdendo a autoestima e se 

fragilizando cada vez mais, instaura-se na empresa o ‘pacto da tolerância e do silêncio. 

 

QUADROS 5. 

 

Atitudes do agressor 

 

Segundo Quadros6, uma das primeiras atitudes do agressor e escolher sua vitima e 

isolá-la do grupo, impedindo que a mesma se expresse e sem explicar qualquer motivo. Com 

isso, a vitima vai se fragilizando, se sentindo inferiorizada, e passa a ser ridicularizada e 

menosprezada na frente dos colegas, e muitas vezes, ate por eles próprios. 

Então o agressor passa a humilhar a vitima induzindo o colaborador a cometer erros e o 

corrigindo publicamente na frente de seus colegas de trabalho. E os comentários sobre a 
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incapacidade do funcionário podem afetar ate seu espaço familiar com isso podendo causar 

doenças como depressão. 

Diante da humilhação o colaborador vai perdendo sua autoestima dentro e fora da 

empresa fazendo com que o agressor alcance seu intento. 

O agressor usa meios diferentes para atingir homens e mulheres. Para homens, atacam 

sua virilidade. Já com as mulheres os controles são variados, tais como a intimidação, a 

submissão, a proibição da fala, controle de tempo e faltas à suspensão de promoções. 

Por se sentir fragilizado a vitima pode ter vários distúrbios de saúde. Em entrevista 

realizada com 870 homens e mulheres vitima de violência moral no ambiente de trabalho, 

realizada por Barreto (´´Uma jornada de humilhação, 2000, PUC/SP, Quadros 2004), indicam 

como cada sexo reage a essa situação (em porcentagem): 

 

Quadro 1 - Em entrevista realizada com 870 homens e mulheres vítima de violência 

moral no ambiente de trabalho, realizada-2000. 

SINTOMAS MULHERES HOMENS 

Crise de choro 100 - 

Dores generalizadas 80 80 

Palpitações, tremores 80 40 

Sentimento de inutilidade 72 40 

Insônia 69,9 63,3 

Depressão 60 70 

Diminuição da libido 60 15 

Sede de vingança 50 100 
Aumento da pressão arterial 40 51,6 

Dor de cabeça 40 33,2 

Distúrbios digestivos 40 15 

Passa a beber 5 63 

Tentativa de suicídio - 18,3 

Fonte: PUC-SP 

Com tanta humilhação e constrangimentos, a vítima mergulha na depressão, 

angustiasolidão,vontade de sair da empresa, distúrbios do sono, conflitos internos e 

sentimento de fracasso pessoal e profissional. Enquanto as colaboradoras expressam sua 

indignação por meio do choro os colaboradores sentem-se revoltados, traídos, envergonhados 

diante ambiente de trabalho e familiares. 

 

O ASSÉDIO MORAL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

No âmbito federal 

 

Segundo Regina Célia Pezzuto Ruino7, Inexiste uma legislação em vigor. Porem há 

projetos de lei tramitando no congresso nacional, aguardando sua votação, os quais alterariam 

dispositivos do código penal brasileiro. 

Importante ressaltar o projeto de lei n.4.742/2001 que acrescenta o art.136-A ao código 

penal dispondo. 

 

 
Art.136-A. Depreciar, de qualquer forma e reiteradamente, a imagem ou o 
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desempenho de servidor público ou empregado, em razão de subordinação 

hierárquica funcional ou laboral, sem justa causa, ou trata-lo com rigor 

excessivo, colocando em risco ou afetando sua saúde física ou psíquica. 

Causando pena de detenção de um a dois anos. 

Segundo Regina Célia Pezzuto Ruino8, Posteriormente, foi elaborado o projeto de lei 

federal n.5971/2001, que especifico, introduzindo o crime de ´´Coação Moral no Ambiente de 

trabalho por meio do acréscimo do art.203-A, com a seguinte redação: 

Coagir moralmente empregado no ambiente de trabalho, através de atos ou expressões 

que tenha por objetivo atingir a dignidade ou criar condições de trabalho humilhantes, 

abusando da autoridade conferida pela posição hierárquica. 

Causando pena de detenção de um a dois anos e multa. 

Segundo Regina Célia Pezzuto Ruino 9, Existe diversos projetos sobre o assédio moral 

tramitando no congresso nacional, entre estes, o projeto de lei n2. 369/03 de autoria do 

deputado mauro passos, todos na busca da regulação da violência moral. 

 

No âmbito regional 

 

Segundo Regina Célia Pezzuto Ruino 10,Existe leis regionais, que dispõem sobre a 

prática do assédio, ás quais são ignoradas pela maioria da população, especialmente pelos 

limites de sua aplicação territorial, sendo algumas estaduais e outras regionais, das quais 

destacaremos aquelas de maior relevância: 

   O estado do rio de janeiro foi pioneiro na criação e promulgação de uma lei contra o 

assedio moral (lei n.3.921, de23 de agosto de 2002), conforme iniciativa de Noel de carvalho, 

deputado do PSB-RJ. Foi à primeira lei estadual aprovada no Brasil (em agosto de 2002) e 

proíbe o assedio moral da seguinte maneira: 

 
Art.1 Fica vedada, no âmbito dos órgãos, repartições ou entidades da administração 

centralizada, autarquias, fundações, empresas publicas ou sociedades de economia 

mista, do poder legislativo, executiva ou judiciário, inclusive concessionários ou 

permissionárias de serviços estaduais de utilidade ou interesse publico, o exercício de 

qualquer ato, atitude ou postura que se possa caracterizar como assedio moral no 

trabalho, por parte desuperior hierárquico, contra funcionário, servidor ou emprego e 

que implique em violação da dignidade desses ou sujeitando-o a condições de trabalho 

humilhantes e degradantes. 

 

METODOLOGIA 

 

O método utilizado nesse artigo foi pesquisa bibliográfica buscando mostrar as 

humilhações sofridas pelos trabalhadores dentro das organizações. 

Com o propósito de mostrar as humilhações, optou-se a fazer comparativos em livros e 

sites dainternet, ou seja, qualquer informação relacionada com o tema. Desvendando as 

ofensas sofridas pelos trabalhadores. Também e citado uma entrevista realizada com 870 

homens e mulheres vítima de violência moral no ambiente de trabalho, realizada por Barreto 

(´´Uma jornada de humilhação, 2000, PUC/SP, Quadros 2004), indicam como cada sexo 

reage a essa situação (em porcentagem): 

Através da entrevista espera-se mostrar os sintomas causados pelos assediadores contra 

os colaboradores. 

O resultado foi analisado levando-se em consideração a questão de que o assedio moral 

dentro das organizações pode causar grande danos morais e estar prejudicando a saúde do 

trabalhador. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O assédio moral no ambiente da empresa. 

 

Tem como a exposição dos colaboradores em posições humilhantes e constrangedoras, 

e consecutivamente durante a execução do trabalho e na execução de suas tarefas, sendo mais 

popular em relações hierárquicas e autoritárias, em que prevalecem condutas negativas, 

relações desumanas e sem éticas, de um ou mais gestores dirigida a um ou mais colaborador, 

desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e dentro da organização, seja 

ela qual for à empresa. 

 

 

 

Atitudes do agressor. 

 

    O agressor passa a desprezar a vitima induzindo o colaborador a cometer erros e o 

corrigindo abertamente na frente de seus companheiros de trabalho. E os comentários sobre a 

inaptidão do funcionário podendoprejudicar ate seu ambiente familiar e causar doenças como 

depressão e entre outras. 

Diante da humilhação o colaborador vai perdendo sua autoestima dentro e fora da 

empresa fazendo com que o agressor alcance seu proposito. 

O agressor usa meios diversos para atingir homens e mulheres. Para homens, atacam 

sua energia. Já com as mulheres os comandos são vários, tais como ameaça a submissão, a 

proibição da fala, controle de tempo e faltas à suspensão de promoções. Por se sentir 

fragilizada a vítima pode ter vários transtornos de saúde. 

 

 

Quais as medidas a serem tomadas contra o agressor. 

 

No âmbito federal, o Brasil ainda não possui regulamento jurídico específico, mas o 

assédio moral pode ser julgado por condutas previstas no artigo 483 da CLT.   

Na execução, os tribunais trabalhistas reconhecem o assédio quando caracterizado e 

comprovado por testemunhas, levando aos empregadores a pagarem indenizações elevadas. 

 

 

Precauções que as empresas devem ter contra o assédio moral. 

 

As empresas precisam se prevenir, mediante orientação aos gestoresdas maneiras para 

evitar quaisquer atitudes que possam caracterizar o assédio moral. Preparação e 

conscientização são as principais armas contra este mal, além, é claro, do respeito constante 

aos colaboradores. 

Dentre as inúmeras medidas que o empregador poderá tomar para evitar ou intimidar 

tais situações, como:  

Criar um Regulamento Interno sobre ética que proíba todas as formas de discriminação 
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e de assédio moral, que promova a dignidade e cidadania do empregado, proporcionando 

entre empresa e empregado laços de confiança. 

Diagnosticar o assédio, identificando o agressor, investigando seu objetivo e ouvindo 

testemunhas. 

Avaliar a situação através de ação integrada entre as áreas de Recursos Humanos, CIPA 

e SESMT. 

Buscar modificar a situação, reeducando o agressor; 

Não sendo possível, deverão ser adotadas medidas disciplinares contra o agressor, 

inclusive sua demissão, se necessário. 

Oferecer apoio médico e psicológico ao empregado assediado; 

Exige-se da empresa, em caso de abalos à saúde física e/ou psicológica do empregado, 

decorrentes do assédio, a emissão da CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este Trabalho abordou o tema assedio moral dentro do ambiente de trabalho, ele 

consiste na exibição dos trabalhadores em situações humilhantes, de forma repetitiva e 

alongada durante a jornada de trabalho e na execução de suas tarefas, sendo mais comuns em 

relações hierárquicas e autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas, 

relações desumanas de longa duração, de um ou mais gestores dirigida a um ou a mais 

subordinado. 

As ações do empregado que é assediado são de variascondições, recaindo sobre sua 

saúde, suas relações interpessoais e sócias, direitos personalíssimos, especialmente a 

dignidade, e sobre a própria vida. Porem, os efeitos negativos do acontecimento também recai 

sobre o empregador, com a queda de produtividade, aumento dos gastos com a aceleração dos 

riscos de acidentes do trabalho, alta rotatividade, além de outros que comprometem o avanço 

tecnológico e econômico da empresa. 

       A melhor forma de evitar a ocorrência do assedio moral é a prevenção, com 

palestras e preparação dos colaboradores e gestores, que dentro da empresa serão adotadas 

medidas que prezem a qualidade de vida a todos, dentro e fora da empresa seja ela qual for, 

mantendo um ambiente de trabalho sadio, produtivo e digno a todos seus funcionários. 
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo analisar as políticas e normas adotadas para desenvolver um 

clima organizacional agradável dentro de uma grande instituição financeira e o reflexo das 

mesmas no dia a dia da organização e seus colaboradores. Por questões sigilosas a empresa na 

qual está sendo realizada esta pesquisa, será identificada como empresa X. 

Procura-se identificar se a empresa tem conseguido obter os resultados esperados, através da 

aplicação das normas estabelecidas e se realmente há um clima organizacional estável dentro 

da empresa, visando o bem estar de seus colaboradores e em contrapartida o aumento de sua 

lucratividade e produtividade, através do alcance das metas impostas pela instituição. 

 

Palavras chave: Convivência; Comportamento Humano; Equipe; Ambiente;Percepção. 

 

 

Abstract 

This article aims to analyze the policies and standards adopted to develop an organizational 

climate enjoyable within a large financial institution and the reflection of the same in the day 

to day organization and its employees. On sensitive issues in the company which is being held 

this research will be identified as company X. 

It seeks to identify whether the company has managed to achieve the expected results through 

the application of established norms and if there really is a stable organizational climate 

within the company, for the welfare of its employees and in return increasing your 

profitability and productivity through the achievement of targets set by the institution. 

 

Keywords: Coexistence, Human Behavior; Team; Environment; Perception 
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Introdução 

 

Percebe-se nos dias atuais, que as organizações estão cada vez mais interessadas em 

desenvolver métodos e normas para manterem um clima de convivênciaharmonioso entre 

seus colaboradores e para isto é necessário que haja um conhecimento mais aprofundado em 

comportamento humano, uma vez que cada indivíduo reflete suas emoções através de seu 

comportamento e isto pode interferir ou contribuir no seu desempenho profissional. 

Torna-se notável que um indivíduo ao ingressar em uma determinada empresa em busca 

de alcançar uma vaga de emprego, busca satisfazer as suas necessidades, sejam elas sociais ou 

financeiras, porém esta pessoa traz consigo uma “bagagem cultural” e isto pode ser positivo 

ou negativo tanto para a empresa quanto para o próprio funcionário. 

Sendo assim, a organização deve adotar normas e políticas organizacionais de interesse 

da empresa, mas que ao mesmo tempo possa agregar valores ao colaborador extraindo de cada 

um o seu melhor, sem interferir nas relações interpessoais do grupo. 

Portanto antes de conceituar clima organizacional, torna-se necessário compreender o 

que é cultura organizacional, que segundo Chiavenato (2004)é o conjunto de hábitos, crenças, 

valores e tradições, interações e relacionamentos sociais típicos de cada organização.  

Para Chiavenato (2000), citado por Matos (2007), a cultura organizacional representa a 

maneira tradicional e costumeira de pensar e fazer as coisas que são compartilhadas por todos 

os membros da organização, ou seja, é através da cultura organizacional que cada indivíduo 

realiza suas tarefas, de modo que os objetivos e metas pré-estabelecidos sejam alcançados. 

Não seria possível alcançar estes objetivos, se cada indivíduo realizasse suas tarefas a sua 

maneira ou sem nenhuma comunicação com o restante do grupo, ou até mesmo se não se 

subordinassem às ordens de seus superiores.  

O que demonstra realmente a necessidade constante de comunicação entre os 

colaboradores e seus supervisores.  

 

Revisão Bibliográfica 

 

Definições de Clima Organizacional  

O conceito de clima organizacional decorre a partir do conceito de moral, ou seja, o 

clima organizacional representa o ambiente que é observado através de uma visão psicológica 

e do comportamento social que existe em uma organização.  

Sendo assim, percebe-se que o clima organizacional engloba a cultura organizacional e 

a moral de cada indivíduo, pois é a moral que vai ditar o grau de motivação de cada um dentro 

da organização. Torna-se necessário entender que a moral pode ser um agente indicador do 

clima organizacional.  

Para Chiavenato (2004), a cultura organizacional pode influenciar no fracasso ou 

sucesso da empresa, por isto as organizações bem sucedidas estão adotando culturas flexíveis 

e sensitivas, que acomodam diferenças sociais e culturais de seus funcionários, aliás, 

flexibilidade é a palavra de ordem para a atualidade, pois é necessário que as pessoas se 

integrem às diferentes culturas organizacionais para serem bem sucedidas.   

 Chiavenato (2011)afirma que “na medida em que as necessidades das pessoas são 

frustradas pela organização, ocorre abaixamento da moral, e o moral pode ser elevado quando 

as necessidades individuais encontram meios e condições de satisfação”. 

Ainda segundo Chiavenato (2011), quando o moral está elevado, o clima dentro da 

empresa é agradável, amigável, harmonioso. Porém quando o moral está baixo, pode provocar 

um clima negativo, adverso, e desagradável. Isto pode refletir na imagem da empresa 

externamente, fazendo com que a empresa possa ter perdas ou prejuízos. 
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Portanto, o moral elevado ou baixo pode refletir o grau de satisfação no trabalho de 

cada indivíduo, impactando diretamente a percepção de clima organizacional bom ou ruim em 

toda a organização.  

Newstrom (2001) define satisfação no trabalho como um conjunto de sentimentos 

favoráveis ou desfavoráveis, observados pelos funcionários no seu trabalho. A satisfação no 

trabalho pode estar diretamente ligada a cada indivíduo ou afetar todo o grupo, porém não se 

pode afirmar que um funcionário estará totalmente satisfeito dentro de uma organização, pois 

este pode estar satisfeito por ter recebido uma promoção, mas insatisfeito com a sua 

programação de férias. 

O que se sabe, é que tanto fatores internos ou externos podem influenciar na satisfação 

de cada indivíduo, dentro da organização. Sabendo-se que fatores internos podem ser 

controlados, quanto que fatores externos não dependem de decisões tomadas internamente 

para se controlar, mas é necessário buscar meios de se adaptar a determinadas situações e 

assim amenizar os impactos causados na satisfação de seus colaboradores. 

Por estas inconstâncias de cada individuo, é que se percebe a necessidade de programas 

motivacionais, sejam individuais ou em grupos. Algumas organizações oferecem aos seus 

colaboradores palestras motivacionais, com o objetivo de fazer com que o colaborador sinta-

se como sendo parte importante da organização, outras veem na oferta de benefícios 

adicionais ao salário, importantes fatores motivacionais aos seus colaboradores. 

As empresas necessitam de vantagem competitiva em relação a seus concorrentes para 

manterem-se no mercado.  

Matos(2007) relata que esta vantagem pode ser adquirida quando a organização 

apresenta vários aspectos ao ambiente externo como, por exemplo: 

- alta tecnologia; 

- alta liquidez financeira; 

- alto nível do quadro de funcionários; 

- boa imagem dos produtos e serviços; 

- boa relação com o mercado, etc. 

Porém, para Matos(2007) é necessário que a alta gestão facilite a situação de vantagem 

competitiva para organização, e isto pode se tornar fácil de realizar quando este gestor tiver 

disposição para aceitar riscos, tiver sentido de oportunidades, saber o que realmente deseja 

para a organização, saber liderar, saber motivar, estar aberto à inovação e à criatividade, 

controlar e avaliar de forma rígida, compreensível, imparcial, simples e constante. 

Newstrom(2001) destaca em sua obra uma pesquisa realizada por David C. McClelland 

da Universidade de Harvard, na qual David observou um esquema de classificação das forças 

motivacionais, sendo elas: 

 

 

REALIZAÇÃO:Impulso para superar desafios, avançar e crescer 

AFILIAÇÃO: Impulso para relacionar-se eficazmente com pessoas 

COMPETENCIA:Impulso para realizar trabalho de alta qualidade 

PODER:                Impulso para influenciar pessoas e situações 
 

Figura 1-fonte: Comportamento Humano no Trabalho 

 

 Segundo Newstrom(2001), os estudos realizados por McClelland revelaram que as 

forças motivacionais das pessoas, refletem a cultura na qual elas se desenvolveram.  Toda 

a bagagem cultural pode influenciar os fatores motivacionais de cada indivíduo: a religião, 

família, escola e/ou livros, neste contexto percebe-se maior necessidade de as empresas 

aprimorarem seus conhecimentos em comportamento humano, para poderem descobrir qual a 



104 

 

forma mais adequada de motivarem seus colaboradores, e assim conquistar um ambiente de 

trabalho agradável a todos os departamentos, buscando amenizar os atritos e as diferenças 

culturais, focando na realização das tarefas com qualidade tanto para a organização, quanto 

para o funcionário. 

O segredo das organizações se manterem competitivas pode estar relacionado à maneira 

que estas gerenciam seus funcionários.  

Chiavenato (1999) afirma que organizações bem sucedidas, proporcionam às pessoas 

um ambiente de trabalho acolhedor e agradável, com plena autonomia e liberdade para 

desenvolver suas atividades profissionais, fazendo com que elas se tornem parceiras e não 

simplesmente funcionários que são obrigados à cumprir uma jornada de trabalho. Para ele, as 

pessoas precisam ser educadas, treinadas, motivadas, lideradas, implantando nelas um espírito 

empreendedor e oferecendo uma cultura participativa, na qual o colaborador terá maiores 

oportunidades para alcançar seus objetivos profissionais. 

Por isto a importância de todo o grupo conhecer a visão e a missão da empresa, e 

transmitir com convicção à corporação que cada indivíduo é um membro, indispensável para 

o perfeito funcionamento deste corpo denominado organização.  

É necessário que os líderes sejam mais flexíveis e entendam que o sucesso da 

organização está direta ou indiretamente ligado a satisfação de seus colaboradores, pois estes 

quando estão motivados, se comprometem com os valores e normas adotados pela 

organização, contribuindo para manter a qualidade e o bom nome da empresa. 

Sendo assim pode-se dizer que cada indivíduo reage de acordo com os estímulos que 

são apresentados no ambiente em que estão inseridos.  

Aguiar (2006) explica que para o Behaviorismo, os estímulos ou modificações 

ambientais são capazes de produzir respostas a padrões de comportamento, e cita como 

exemplo a seguinte situação: 
“Se for desejada uma personalidade agressiva, colocam-se no ambiente, estímulos 

apropriados ao desenvolvimento de padrões de comportamento agressivo. Esse 

mesmo processo ocorreria na formação ou desenvolvimento de padrões de 

comportamento dos vários tipos de indivíduos”, ou seja, o comportamento de cada 

indivíduo está diretamente ligado ao meio em que este se relaciona.”  
 

Segundo Aguiar (2006), o comportamento divide-se em dois tipos: o comportamento 

respondente, que é a resposta que um organismo dá a um estímulo específico e o 

comportamento operante, que é aquele de reação do individuoao meio externo, em que 

possam identificar os estímulos que provocam a resposta emitida, este tipo de comportamento 

está ligado à maneira pela a qual o indivíduo atua no ambiente para obter os estímulos que 

necessita. 

Percebe-se que as atitudes, o comportamento, os relacionamentos interpessoais, o 

desenvolvimento profissional, fazem parte do que é proposto dentro da organização, e que as 

condições de clima organizacional são percebidas através das respostas que são recebidas de 

cada indivíduo através dos estímulos implantados no ambiente de trabalho. 

Atualmente se fala muito de capital intelectual e Chiavenato (1999) afirma que uma 

empresa necessita ter o conhecimento e aplica-lo adequadamente, para captar a informação 

disponível para todos e transformá-la em oportunidade, antes de seus concorrentes. Este pode 

ser mais um dos motivos que as organizações teriam para investir em melhorias no ambiente 

de trabalho, sendo que uma organização é formada principalmente por pessoas, uma vez que 

estas são responsáveis por realizar todas as tarefas para manterem as organizações operando e 

atuantes em um mercado cada vez mais competitivo.  

Há uma necessidade cada vez maior das empresas conquistarem espaço e confiança da 

sua marca na sociedade, e para isto é preciso preservar ao máximo sua reputação, imagem e 
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bom relacionamento com o público externo e interno. 

Por este motivo percebe-se a necessidade de investir em modelos de convivência 

pautados pela ética, que favoreçam as relações de trabalho baseada na transparência e no 

respeito criando um clima organizacional estimulante e produtivo. 

 Chiavenato (2000), citado porMatos (2007),define clima organizacional como a 

qualidadedo ambiente psicológico de uma organização, em decorrência do estado emocional 

das pessoas.  

Clima organizacional é o resultado da somatória de fatores culturais, o que se percebe é 

que as organizações estão dando excessiva importância aos avanços tecnológicos, levando ao 

esquecimento a parte humana da organização.  

As pessoas são cada vez mais cobradas a realizarem suas tarefas com o foco exclusivo 

na produtividade, tornando o ambiente de trabalho muitas vezes exaustivo e desumano. E isto 

segundo Matos (2007), pode propiciar um ambiente hostil e desagradável dentro das 

organizações, no entanto quando se é proposto um ambiente mais afetivo, sem descuidar dos 

preceitos e do trabalho, leva-se á um clima organizacional de boa qualidade, motivação e 

confiança.  

 Clima organizacional refere-se ao comportamento humano dentro das organizações e 

está relacionado ao grau de motivação e satisfação dos colaboradores destas organizações. Por 

isso a importância de se compreender acultura organizacional, os vários meios de motivação 

utilizados pelas empresas já existentes, o que pode ser mudado ou melhorado para atingir um 

importante estágio de satisfação no trabalho. 

 Portanto, nota-se que para alcançar um clima organizacional saudável, é necessário um 

conjunto de medidas adotadas pelas empresas e seus colaboradores. E estas medidas podem 

estar ligadas diretamente ao moral e a satisfação de cada indivíduo. 

Clima organizacional é um conceito importante para a compreensão do modo como o 

contexto de trabalho afeta o comportamento e as atitudes das pessoas neste ambiente, assim 

como sua qualidade de vida e o desempenho das organizações. Portanto clima organizacional 

são as influencias do ambiente interno de trabalho sobre o comportamento humano. 

O clima organizacional é formado pelas percepções compartilhadas por equipes de 

trabalho e podem influenciar na satisfação, no rendimento, e na motivação dos funcionários 

no ambiente de trabalho.
 

 Medidas adotadas pela empresa para acompanhar o clima organizacional de suas 

agencias de prestação de serviço: 

A empresa engloba nas suas normas a pesquisa de clima organizacional que contempla as 

seguintes dimensões: 

 -Suporte Psicossocial: Percepção de apoio social ou psicológico recebido das pessoas no 

local de trabalho; 

-Estilo de Gestão: Forma com que o superior imediato conduz os processos de 

trabalho em conjunto com a sua equipe; 

 -Autonomia e Inovação: Autodeterminação em relação aos procedimentos de trabalho, 

objetivos e propriedades; encorajamento recebido para a implementação de práticas e 

comportamentos criativos e inovadores; 

 -Valorização: Tratamento justo, onde as contribuições dos funcionários são valorizadas 

pela organização; 

 -Expectativa ao Desempenho: Conhecimento das expectativas de desempenho do 

indivíduo e percepção sobre a viabilidade de realizar o trabalho nas condições oferecidas pela 

organização. 

 Reflexo da aplicação do código de ética no clima organizacional da empresa. 

O código de ética e as normas de conduta são documentos institucionais. O exercício 



106 

 

compartilhado dos princípios nele expresso sustenta o sucesso da instituiçãoe consolida a 

imagem de instituição ética, que pauta sua atuação não apenas pelo regramento jurídico, mas, 

sobretudo, por reconhecidos valores sociais. 

É perceptível que a aplicação de normas baseadas na ética dentro das organizações, 

tornou-se necessária para que as empresas possam obter os resultados esperados em seu 

planejamento administrativo, e isto pode contribuir para que as metas estabelecidas possam 

ser alcançadas.  

No caso desta empresafoi elaborado um código de ética, o qual sistematiza os valores 

praticados pela empresa nas interações com os diversos segmentos da sociedade (setores 

públicos, pessoa jurídica e/ou pessoa física).  

Portanto torna-se necessário a aplicação de normas de conduta, com guias práticos e 

definidos, visando um melhor entendimento por todo o corpo organizacional de qual seja as 

atitudes e comportamento de cada membro da organização, ou seja, o funcionário deve ter 

plena consciência de quais são suas responsabilidades, conduta, civilidade, respeito e justiça, 

sendo estimulado a realizar o exercício profissional com responsabilidade, conferindo elevado 

padrão ético à organização.  

 

Metodologia  

 

 A pesquisa referente a este artigofoi realizada em uma, das muitas agencias de uma 

grande instituição financeira pública brasileira, que foi criadaem 12 de outubro de 1808, por 

determinação de D. João VI como primeiro banco do país e no ano de 2012 já contava com 

um total de 5.362 agencias e 44.393 terminais de autoatendimento. 

 Em 2011 a instituição financeira X, empregava 113.810 funcionários, já em 2012 este 

número subiu para 114.182 funcionários tendo uma variação de 0,3 %. 

 A agência na qual será realizada a coleta de informações para divulgação de resultados 

referente a clima organizacional esta localizada na cidade de Nova Odessa – SP, e atualmente 

consta o total de 23 funcionários entre gerentes, assistentes, escriturários, vigilantes, 

telefonista, auxiliar de serviços geral e estagiário, sendo cinco terceirizados e o restante 

efetivo. 

 A pesquisa realizada será quantitativa, que segundoFonseca (2002) este tipo de pesquisa 

se centra na objetividade, para ele a pesquisa quantitativa considera que a realidade só pode 

ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de 

instrumentos padronizados e neutros, ou seja, é possível obter-se resultados em pesquisas 

realizadas através de questionários com perguntas objetivas e diretas. 

 Serão aplicados 16 questionários,contendo 10 questões objetivas aos colaboradores 

efetivos da agência sendo direcionado apenas aos funcionários subordinados à alta gerênciano 

intuito de poder averiguar a percepção do grupo em relação ao clima organizacional dentro da 

agenciae 1 questionário com 3 questões diretas ao gerente geral para tentar identificar se a 

satisfação no trabalho pode interferir na produtividade, assim como também o grau de 

satisfação dos colaboradores em relação ao ambiente de trabalho. 

 

Resultados e discursões 

 

Ao aplicar o questionário, chegou-se aos seguintes resultados: 

A figura 1 mostra o tempo médio de serviço prestado por cada colaborador entrevistado na 

agencia. 
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De acordo com a pesquisa, a maioria dos funcionários demonstra insatisfação com o salário 

que recebem, pois considera que é incompatível com a função executada conforme figura 2: 

 
Em relação aos fatores motivacionais, a maioria considera  que salário e/ou benefícios pode 

ser um dos fatores que motivam o funcionário, mas não o mais importante como demonstrado 

na figura 3. 
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Quanto à relação interpessoal a maioria dos funcionários considera que mantém um bom 

relacionamento interpessoal com seus colegas, conforme figura 4: 

 
Na figura 5, nota-se que a maioria dos colaboradores considera que o seu trabalho é 

reconhecido por seus superiores e equipe. 
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Quanto à satisfação no trabalho, treinamento oferecido pela a empresa, relacionamento com o 

superior imediato e critérios utilizados para promoções internas é demonstrado na figura 6 a 

percepção de todos os entrevistados.  

 
De uma maneira geral, a maioria dos funcionários se sente satisfeito em relação ao seu 

trabalho na agencia onde se realizou esta pesquisa, conforme figura 7: 
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Ao aplicar o questionário direcionado a gerencia tornou-se possível confrontar as informações 

fornecidas através do questionário aplicado aos colaboradores e assim verificar se 

verdadeiramente (ao menos no caso desta agência) o clima organizacional pode ou não 

interferir na produtividade e alcance das metas. 

 A percepção da gerencia, é que sua equipe tem se empenhado em realizar suas tarefas 

com entusiasmo e determinação, podendo assim contar com toda a equipe quando necessário, 

mas para alcançar 100% da produtividade seria necessário que seus colaboradores buscassem 

maior conhecimento (treinamento). 

 De uma maneira geral, a gerencia percebe que devido ao clima organizacional sua 

equipe está motivada e tem se esforçado para cumprir as metas estabelecidas pela a empresa. 

 

Considerações finais  

 

 Ao realizar a pesquisa junto aos funcionários desta agência é possível perceber que em 

média 36,08% encontram-se insatisfeitos com o ambiente de trabalho e ao menos 43,75% 

com o sistema adotado internamente para promoção de cargo. 

 Ao menos 68,75% dos entrevistados não estão satisfeitos com o salário que recebem, 

pois consideram incompatível com o cargo que exercem, apesar de pelo menos 80% dos 

entrevistados não considerarem o salário como fator motivacional, outros 50% consideram 

que o treinamento oferecido pela empresa não é suficiente para se adaptarem ao sistema 

implantado para execução das tarefas. 

 Ao se comparar esta questão sobre treinamento realizada entre os colaboradores com o 

questionário que foi aplicado à gerência, percebe-se que a insuficiência de treinamento é 

perceptível tanto a gerência, quanto aos colaboradores, pois para a gerência seria necessário 

que os funcionários buscassem maior treinamento, pois desta maneira seria possível alcançar 

uma melhoria na produtividade.  Este treinamento não foi especificado pela gerencia se seria 

interno ou externo, porém ao se comparar a pesquisa direcionada aos funcionários e a 

pesquisa direcionada a gerencia, é possível notarque ambos os pesquisados sentem a 

necessidade de ter mais treinamento oferecido pela organização, pois pelo menos 50% dos 

funcionários pesquisados consideram que a empresa não oferece treinamento suficiente o que 

pode indicar que esta deficiência no treinamento pode estar sendo ocasionada por parte da 

própria organização. 
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 Apesar de uma parcela considerável dos entrevistados estareminsatisfeitos em relação 

ao ambiente de trabalho, em média 63,92% dos entrevistados considera-se satisfeitos na 

realização de suas tarefas, relacionamento interpessoal, relacionamento com o superior 

imediato e o seu trabalho em geral. 

 Pode ser que por este motivo, na percepção da gerencia sua equipe está motivada e 

disposta a cumprir as metas, mas ainda é notável a necessidade de maior investimento por 

parte da organização para poder ter uma equipe 100% satisfeita no âmbito organizacional, o 

que pode significar um melhor retorno para toda a equipe e para a própria organização. 

 Chega-se a conclusão que no caso desta agencia, o ambiente de trabalho pode ter 

influenciado na motivação da maioriados funcionários e que boa parte dos entrevistados estão 

satisfeitos com o clima organizacional e isto tem colaborado para manter a gerência e sua 

equipe em sintonia para alcançar o máximo de sua produtividade.  

 Referente aos resultados deste trabalho pode-se identificar e recomendar que sejam 

trabalhados a qualidade dos treinamentos e seus indicativos e que esta organização possa 

reavaliar os critérios adotados para promoção de seus funcionários não apenas nesta agência, 

mas na organização como um todo, pois este pode ser um fator motivacional, que poderá estar 

influenciando no clima organizacional e consequentemente nos resultados da organização.  

 

Referências Bibliográficas 

 

 AGUIAR, Maria Aparecida ferreira de.Psicologia Aplicada à Administração uma 

abordagem interdisciplinar, pg 190 e 191.Editora saraiva 2006. 

CHIAVENATO, Idalberto.Gestão de Pessoas; O novo papel dos recursos humanos nas 

organizações/ Idalberto Chiavenato, pg 32-33. – Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

CHIAVENATO, Idalberto.Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações/ Idalberto Chiavenato, pg 169 – Rio de Janeiro: Elsever, 2004- 9ª reimpressão. 

 CHIAVENATO, Idalberto.Introdução à Teoria Geral da Administração: Uma visão 

abrangente da moderna administração das organizações, pg 296: Edição compacta/ 

Idalberto Chiavenato. 3ª ed. Revista e atualizada- Rio de Janeiro: Elsevier 2004- 7ª 

impressão. 

 CHIAVENATO, Idalberto.Introdução à Teoria Geral da Administração, pg 116 [Recurso 

eletrônico] Idalberto Chiavenato- 8º ed.- Rio de Janeiro: Elsevier, 2011 (Recurso digital). 

CÓDIGO DE ÉTICA DA EMPRESA X (documento regulador de ética da instituição, ano de 

confecção desconhecido). 

FONSECA, Prof. João José Saraiva da, Apostila Metodologia da Pesquisa Científica 

– Curso de especialização em comunidades virtuais de aprendizagem, pg 20. 

Universidade Estadual do Ceará: 2002 
 MATOS, José Gilvomar R.Análise do ambiente corporativo: do caos organizado ao 

planejamento estratégico das organizações/ José Gilvomar R Matos, Rosa Maria B. Matos, 

Josimar Ribeiro de Almeida, pg 171, 256 e 268. Rio de Janeiro: E-papers, 2007. 

NEWSTROM, John W. Comportamento Humano no Trabalho v. 1, pg 46-47 e 122-123. 

Keith Davis, John W. Newstrom; Tradução de Cecília Whitaker Bergamini, Roberto Coda. 

São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2001. 

 

 

 

 

 

 



112 

 

UM ESTUDO DE CASO NA AGENCIA RK8 SOBRE OS BENEFÍCIOS 
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar a importância de ter qualidade de vida no 

ambiente de trabalho e este foi baseado na Agência de Comunicação Integrada RK8. 

Verificamos que, se o funcionário está inserido em um bom ambiente de trabalho, em que 

pode expressar suas ideias e colaborar com opiniões e sugestões, se sentirá valorizado e terá 

motivação para almejar sempre além. Outro agravante avaliado foi a relação interpessoal entre 

os colaboradores, o clima organizacional bom, a saúde física e psíquica dos mesmos, a 

importância do ócio criativo, pois se estes aspectos estão fluindo bem,  a chance de que o 

colaborador fique doente, infeliz ou desmotivado, cai drasticamente. Se ele está bem e 

satisfeito, o trabalho será bem desempenhado e a empresa, assim como o próprio colaborador, 

terá efeitos positivos e melhorias contínuas. Quando a empresa está bem com seus 

funcionários e vice-versa, surge uma família, pois o ambiente será agradável, aconchegante e 

humanizado. Dessa forma, a vontade de crescer e buscar resultados aumenta juntamente com 

a estima dos colaboradores, podendo, assim, alcançar e fidelizar mais clientes. Portanto, 

concluímos que é válido e de extrema importância manter a qualidade de vida na organização, 

para benefício de todos os envolvidos. 

 

Palavras-chave: Satisfação, Clima Organizacional, Motivação, Ambiente, Equipe, 

Percepção. 

 

Abstract 

This article have goal to show the importance to you have a high quality life in your 

workplace and this article was based in the rules of integrated communication agency RK8. 

We examined, if the employees is a part of a good workplace, that they can to show their 

ideas and participate with opinions and suggestions, they feel important and they have 

motivation to find something more. Another aggravating examined, was a relationship 

between employees,  the good relationship in the workplace, the physical and physiology 

health, the importance created leisure, because if this feelings are flow well, the chance that 

employees will be sick, unhappy and unmotivated, will fall incredible. If He is satisfied, the 

job has well done, how himself, will be a positive improve. When the factory care well your 

employees and the employees care well your job, grown a family, because this workplace is 

well, comfortable and humanized. This way, the desire the grown and seek results increase 

along with the esteem of employees, can be, obtain and hold more clients. Wherefore, we 

conclude that is valid and of extreme value keep a high quality life in workplaces, for the 

good of all. 

 

Key Words: Satisfaction, Organization Sense , Motivation, Good Workplace, Team, Sense. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo de caso será feito através da agência de comunicação integrada RK8. 

Esta fica situada na cidade de Americana, interior de São Paulo. 

A base do trabalho refere-se à forma responsável e dinâmica com a qual trabalham, 

cumprindo os prazos, executando as tarefas de forma primordial, porém, sendo indispensável 

o momento de diversão entre eles. 

O tempo livre é um grande aliado dos colaboradores da agência, pois neste período, 

além de entretenimento, serve como ócio criativo, isso porque, a partir do momento em que as 

mentes ficam livres, conseguem imaginar, executar ideias, e pensar em algo que irá agregar 

valores aos serviços, melhorias e gerar lucros. 

As empresas são muito capitalistas e, por diversas vezes, perdem lucros consideráveis 

por deixarem seus funcionários sem tempo para pensar e desenvolver ideias. Elas não levam 

em conta o fato de que um trabalhador pode gerar imensos benefícios a partir do momento em 

que desempenhe suas tarefas com amor e dedicação. Além disso, ficar ocioso não quer dizer 

que ele está “à toa”, pois, nesse tempo ele pode perceber, por exemplo, que o layout de 

determinado setor da empresa funcionaria melhor se estivesse de outro modo, ou pode sugerir 

soluções e adequações em diversos setores, o que traria ao estabelecimento maior lucro. 

Um colaborador valorizado, que tenha qualidade de vida no trabalho, poderá criar 

benfeitorias a este ambiente e a si próprio. Isto é, o bom relacionamento interpessoal, o clima 

organizacional agradável, a satisfação no trabalho, o reconhecimento dos méritos, dentre 

outros, poderá trazer inúmeras mudanças e melhorias significativas a qualquer empresa. 

Portanto, investir nesta concepção é algo a ser considerado para que todos ganhem nesta 

parceria. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

SURGIMENTO DO TERMO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO. 

Bowditch e Buono (2002) descrevem que o termo “qualidade de vida” no trabalho foi 

inicialmente apresentado no final da década de 1960 para enfatizar a deficiência da mesma no 

local de trabalho. A ênfase original (aproximadamente, de 1969 a 1974) foi influenciada pela 

preocupação da sociedade norte-americana, genericamente afluente, em relação aos efeitos do 

emprego na saúde e no bem-estar geral dos trabalhadores, e com as maneiras de se melhorar a 

experiência de uma pessoa no trabalho. Esta preocupação foi precipitada por uma série de 

pesquisas nacionais de atitude, realizadas em 1969 a 1973 pela Universidade de Michigan, 

que chamou a atenção para o que foi chamado de “qualidade de emprego”, e pelo relatório da 

pesquisa Work in America do departamento de saúde, educação e bem-estar social, os quais 

destacaram que a mudança social estava ocorrendo a um ritmo muito mais rápido que a 

mudança organizacional. Nossa sociedade também conscientizou-se acerca de diversas 

inovações advindas da Europa, relativas a grupos de trabalho autônomos e tomada de decisões 

democráticas no local de trabalho, pois visavam maior conforto psicológico e  produtividade.  

 

No final da década de 1970, entretanto, houve uma queda considerável de interesse na 

QVT, à medida que nossa sociedade tornou-se cada vez mais preocupada com a inflação 

crescente e a crise energética. Empresas em apuros com regulamentações governamentais e 



114 

 

contra elevadas taxas de energia, sofrendo os males da concorrência crescente por parte de 

corporações estrangeiras e fusões ou aquisições pouco amistosas, duvidavam que suas 

chances de sobrevivência seriam maiores se seus funcionários ficassem satisfeitos com seus 

empregos e seu local de trabalho. Assim, muitos administradores julgaram que os interesses 

de seus empregados eram de importância secundária.  

 

De 1979 até o momento, estamos atravessando o que foi chamado de segundo ciclo de 

interesse na QVT. Esta preocupação ressurgiu principalmente a partir do declínio da postura 

competitiva dos Estados Unidos, e da constatação de que o compromisso para com o trabalho 

e o empregador neste país era menor que em outros. Embora o declínio competitivo fosse 

atribuído a pesadas regulamentações federais dos Estados Unidos, juntamente com subsídios 

governamentais e mão-de-obra barata nos outros países, começou-se a pensar que os 

concorrentes internacionais poderiam estar fazendo algo diferente do ponto de vista gerencial, 

o que influenciava sua eficácia. Particularmente em função do fascínio que os americanos têm 

pelos estilos e técnicas gerenciais do Japão, eles começaram a estudar abordagens alternativas 

à gerência. Em outro nível, muitos dos projetos de QVT, iniciados no princípio da década de 

1970, estavam começando a apresentar algum sucesso. Um exemplo notável é a fabrica de 

automóveis da General Motors em Tarrytown, New York. Assim, os primeiros anos da 

década de 1980 testemunharam um interesse renovado e uma apreciação pela importância da 

qualidade de vida dos empregados. De modo semelhante às tendências do desenvolvimento 

organizacional, houve uma ênfase maior na relação entre programas de produtividade de 

QVT, tanto em organizações pequenas como grandes.  

DESENVOLVIMENTO DA QVT  

Bowditch e  Buono (2002) dizem que, embora a qualidade de vida no trabalho tenha 

voltado a ser uma preocupação dos gerentes durante o início da década de 1980, ainda há 

algumas incertezas quanto ao seu significado exato. A um nível, defende-se que a QVT não 

passa de uma definição elaborada de desenvolvimento organizacional.  

 

Já Newstrom e Davis (1996), afirmam que a QVT representa um grande passo à frente 

em relação à concepção tradicional do trabalho gerência científica, que focalizava 

principalmente a especialização e a eficiência na execução de tarefas restritas. À medida que 

evoluía, a gerência científica utilizava uma divisão total do trabalho, hierárquica rígida e 

padronização da mesma para alcançar seus objetivos de eficiência. A ideia era diminuir os 

custos por meio da utilização de mão de obra não qualificada e repetitiva, que podia ser 

facilmente treinada para fazer uma pequena parte do trabalho. O desempenho era controlado 

por uma vasta hierarquia que admitia uma única maneira para se trabalhar, definida pelo 

pessoal técnico. 

 

Como a concepção clássica dava atenção inadequada à QVT, surgiram muitas 

dificuldades. Havia excessiva divisão de trabalho e grande dependência de regras, 

procedimentos e hierarquia. Os trabalhadores especializados tornaram-se socialmente isolados 

de seus colegas, pois o seu trabalho altamente específico enfraquecia sua comunhão de 

interesse do produto final. Muitos trabalhadores eram tão pouco qualificados que perdiam o 

orgulho pelo seu trabalho. O resultado foi alta rotatividade de pessoal e maior absenteísmo. A 

qualidade caiu e os trabalhadores alienaram-se. Surgiam conflitos quando os trabalhadores 

tentavam melhorar suas condições de trabalho. 
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A reação da gerência diante dessa circunstância foi de endurecer os controles, 

aumentar a supervisão e fazer uma organização mais rigorosa. Com estas medidas, pretendia-

se melhorar a situação, mas só houve piora, porque o trabalho desumanizou-se ainda mais. A 

gerência cometeu um engano comum ao tratar os sintomas ao invés das causas dos problemas. 

A verdadeira causa era que, em muitos casos, o trabalho era simplesmente insatisfatório. 

Quanto mais trabalhavam os funcionários, menos satisfeitos ficavam. Conseqüentemente, a 

vontade de trabalhar declinou.  

 

Um fator que contribuiu para agravar o problema foi a mudança nos próprios 

trabalhadores. Eles tornaram-se mais educados, afluentes (em parte, por causa da eficácia da 

concepção clássica do trabalho) e independentes. Começaram a buscar a satisfação da 

necessidade de ordem mais elevada, algo mais do que simplesmente ganhar o pão de cada dia.  

Talvez a concepção clássica fosse melhor para uma força de trabalho pobre, freqüentemente 

iletrada e sem qualificação, mas ela era menos adequada para a nova força de trabalho. O 

planejamento de cargos e organizações não conseguiu acompanhar as modificações em larga 

escala nas atitudes e aspirações dos trabalhadores. Os empregadores agora tinham duas razões 

para replanejar as funções e a organização para uma melhor QVT.  

 

1. A concepção clássica dava atenção inadequada às necessidades humanas; 

2. As necessidades e aspirações dos trabalhadores estavam mudando. 

QUALIDADE DE VIDA  

Abaixo demonstraremos o que os autores entendem e conceituam como qualidade de 

vida no trabalho e as mudanças e melhorias que esta pode trazer à empresa e ao colaborador. 

Por mais que este tema tenha surgido há anos atrás, percebemos que não tinha a força que tem 

hoje, isso porque, atualmente, tanto trabalhadores como empresa seguem uma postura de 

trabalho diferenciado, buscando a melhoria constante para ambas as partes, a fim de receber 

benefícios e agregar valores. 

Em geral, percebe-se uma preocupação da QVT voltada aos aspectos físicos, 

emocionais e ambientais em que o colaborador se encontra. Porém não se restringe apenas a 

estes fatores, mas sim a vários outros, tais como: motivação para trabalhar, adaptabilidade a 

mudanças no ambiente de trabalho, criatividade e vontade de inovar, clima organizacional, 

redução de estresse ocupacional, tempo ocioso como forma de buscar soluções e trazer ideias 

novas à empresa, dentre outros que veremos a seguir. 

Chiavenato (1999) descreve que alguns autores europeus desenvolveram outras 

conceituações dentro da abordagem sociotécnica e da democracia industrial. Atualmente, o 

conceito de QVT envolve tanto os aspectos físicos e ambientais como os aspectos 

psicológicos do local de trabalho. A QVT assimila duas posições antagônicas: de um lado, a 

reivindicação dos empregados quanto ao bem-estar e satisfação no trabalho; e, de outro, o 

interesse das organizações quanto aos seus efeitos potenciais sobre a produtividade e a 

qualidade.  

 

Fernandes (1996) conceitua qualidade de vida no trabalho como uma gestão dinâmica 

e contingencial de fatores físicos, tecnológicos e sociopsicológicos que afetam a cultura e 

renovam o clima organizacional, refletindo no bem estar do trabalhador e na produtividade 

das empresas.  
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A autora explica que qualidade de vida no trabalho deve ser considerada uma questão 

dinâmica porque as organizações e pessoas mudam constantemente, e contingencial porque 

depende da realidade de cada empresa, no contexto em que ela está inserida.  Fatores físicos, 

aspectos sociológicos e psicológicos interferem igualmente na satisfação do individuo em 

situações de trabalho. 

Newstrom e Davis (1996) defendem que a proposta básica da qualidade de vida no 

trabalho (QVT) é desenvolver ambientes de trabalho que sejam tão bons para as pessoas como 

para a saúde econômica da organização. Os elementos típicos de um programa de QVT 

incluem muitos itens, como comunicações abertas, sistemas de recompensa justos, 

preocupação com a segurança dos empregados e participação dos mesmos no planejamento 

do trabalho. Muitos esforços de QVT focalizam-se no enriquecimento de cargos, que é um 

tópico importante. Somando-se aos programas que visam a melhoria do sistema sociotécnico 

de trabalho, os programas de QVT, geralmente, enfatizam o desenvolvimento das habilidades 

dos funcionários, a redução de estresse ocupacional e as relações entre mão de obra e gerência 

mais cooperativas.  

A qualidade de vida no trabalho, conforme Aguiar (2000), deve ter como meta a 

geração de uma organização mais humanizada, em que o trabalho envolva relativo grau de 

responsabilidade e de autonomia no que se refere a cargo, recebimento de recursos, feedback 

de desempenho, tarefas adequadas, variedades, enriquecimento do trabalho e ênfase no 

desenvolvimento pessoal do indivíduo.  

Para Albuquerque e Limongi-França (1996), a qualidade de vida no trabalho é um 

conjunto de ações de uma empresa, que envolve diagnóstico e implantação de melhorias e 

inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e fora do ambiente de trabalho, visando 

propiciar condições plenas de desenvolvimento humano e durante a realização do trabalho.  

Portanto, se a organização está preocupada com a responsabilidade social está 

fatalmente interessada na qualidade de vida de seus trabalhadores, dando condições plenas 

para sua realização pessoal e profissional. E, para isso, deve abrir-se aos anseios dos 

funcionários a fim de implementar as ações necessárias. 

O conceito de qualidade de vida no trabalho tem sido avaliado e questionado através 

dos anos, definindo-se não como modismo passageiro, mas como um processo que consolida 

a busca do desenvolvimento humano e organizacional.  

Tal conceito, de acordo com Arellano (2002), vem ganhando expressão cada vez 

maior no ambiente empresarial brasileiro, dentro das estratégias de gestão de pessoas. Seja 

por aumentar a produtividade, como peça importante da competitividade e da modernidade, 

ou no atendimento às exigências do cliente, o fato é que, com as melhorias das condições de 

trabalho, que fazem parte do escopo dos programas de QVT, os resultados obtidos podem ter 

alcançado os objetivos empresariais.  Auxiliaram, portanto, a organização a enfrentar o 

ambiente competitivo e a comprometer as pessoas com o negócio da empresa. 

A Qualidade de vida é descrita por Drucker (1997) como a avaliação da qualidade 

relativa das condições de vida, incluindo-se atenção aos agentes poluidores, barulho, estética, 

complexidade etc. 
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Por conseguinte, para Oliveira; Palmisano e Mañas (2004),  a qualidade de vida no 

trabalho constitui-se na qualidade de vida do indivíduo, uma vez que não se pode dissociá-la 

da essência do próprio homem. A maneira como as organizações tratam as pessoas pode gerar 

conseqüências que são refletidas em ambientes externos, para muito além das fronteiras do 

espaço do trabalho. Logo, cabe às organizações a preocupação com as práticas motivacionais, 

a fim de que o sujeito encontre nesse ambiente um motivo para melhor desempenhar suas 

habilidades profissionais. 

De acordo com Bowditch e Buono (2002), a literatura traça a QVT essencialmente em 

duas dimensões amplas. Um conjunto de definições equaciona a QVT com a existência de um 

certo conjunto de condições e práticas organizacionais, como cargos enriquecidos, 

participação dos empregados nos processos de tomada de decisões, condições seguras de 

trabalho e assim por diante.  

 

Outra abordagem equaciona a QVT com os efeitos visíveis que as condições de 

trabalho têm no bem-estar de um individuo (por exemplo, manifestações de satisfação no 

local de trabalho, crescimento e desenvolvimento dos funcionários, a capacidade de atender a 

toda a gama de necessidades humanas).  

As diferenças entre esses dois conjuntos de definições, na maioria dos casos, são 

mínimas, visto que as condições e características do trabalho relacionadas a uma “boa” 

qualidade de vida no mesmo, geralmente tem efeitos positivos na satisfação e na percepção 

dos empregados. A segunda orientação, entretanto, admite que nem todas as pessoas podem 

perceber intervenções, do tipo cargos enriquecidos, como componentes importantes para uma 

apreciável QVT. A despeito do conjunto de definições adotado, os elementos que distinguem 

as questões da qualidade de vida no trabalho são: 

 

1. Uma preocupação com o efeito do trabalho nas pessoas, bem como na eficácia 

da organização, e  

 

2. A ideia da participação dos trabalhadores na solução de problemas e tomada de 

decisões da organização. 

 

Segundo Chiavenato (1999), a QVT tem sido utilizada como indicador das 

experiências humanas no local de trabalho e do grau de satisfação das pessoas que 

desempenham o trabalho. O conceito de QVT implica um profundo respeito pelas pessoas. 

Para alcançar níveis elevados de qualidade e produtividade, as organizações precisam de 

pessoas motivadas, que participem ativamente nos trabalhos que executam e que sejam 

adequadamente recompensadas pelas suas contribuições. A competitividade organizacional - 

e obviamente, a qualidade e produtividade – passam obrigatoriamente pela QVT. Para bem 

atender o cliente externo, a organização não deve esquecer o cliente interno. Isso significa 

que, para satisfazer o cliente externo, as organizações precisam antes satisfazer a seus 

funcionários, responsáveis pelo produto ou serviço oferecido. A organização que investe 

diretamente no funcionário está, na realidade, investindo indiretamente no cliente. A gestão da 

qualidade total nas organizações depende fundamentalmente da otimização do potencial 

humano. E isto depende de quão bem as pessoas se sentem trabalhando na organização. A 

QVT representa em que grau os membros da organização são capazes de satisfazer suas 

necessidades pessoais através do seu trabalho na empresa. 

 

Chiavenato demonstra que a QVT envolve uma constelação de fatores: 
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1. A satisfação com o trabalho executado 

2. As possibilidades de futuro na organização 

3. O reconhecimento pelos resultados alcançados 

4. O salário percebido 

5. Os benefícios auferidos 

6. O relacionamento humano dentro do grupo e da organização 

7. O ambiente psicológico e físico de trabalho 

8. A liberdade e responsabilidade de decidir  

9. As possibilidades de participar 

A QVT envolve os aspectos intrínsecos (conteúdo) e extrínsecos (contexto) do cargo. 

Ela afeta atitudes pessoais e comportamentos relevantes para a produtividade individual e 

grupal, tais como: motivação para o trabalho, adaptabilidade a mudanças no ambiente de 

trabalho, criatividade e vontade de inovar ou aceitar mudanças.  

MODELOS DE QVT 

Chiavenato (1999) defende que o desempenho no cargo e o clima organizacional 

representam fatores importantes na determinação da QVT. Se a qualidade do trabalho for 

pobre, conduzirá à alienação do empregado, à insatisfação, à má vontade, ao declínio da 

produtividade, a comportamentos contraproducentes (como absenteísmo, rotatividade, roubo, 

sabotagem, militância sindical etc.). Se a qualidade do trabalho for boa, conduzirá a um clima 

de confiança e respeito mútuo, no qual o individuo tenderá a aumentar suas contribuições e 

elevar suas oportunidades de êxito psicológico, e a administração tenderá a reduzir 

mecanismos rígidos de controle social.  

Por outro lado, a importância das necessidades humanas varia conforme a cultura de 

cada indivíduo e de cada organização. Portanto, a QVT não é determinada apenas pelas 

características individuais (necessidades, valores, expectativas) ou situacionais (estrutura 

organizacional, tecnologia, sistemas de recompensas, políticas internas), mas, sobretudo, pela 

atuação sistêmica dessas características individuais e organizacionais. Por esta razão, vários 

autores apresentam modelos de QVT.  

Os modelos defendidos por Chiavenato são os apresentados a seguir: 

MODELO DE QVT DE NADLER E LAWLER  

Para Nawler, a QVT está fundamentada em quatro aspectos: 

1. Participação dos funcionários nas decisões. 

2. Reestruturação do trabalho através do enriquecimento de tarefas e de grupos 

autônomos de trabalho. 

3. Inovação no sistema de recompensa para influenciar o clima organizacional. 

4. Melhoria no ambiente de trabalho quanto a condições físicas e psicológicas, horário de 

trabalho, etc. 
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Na medida em que esses quatro aspectos são incrementados, haverá uma melhoria na 

QVT. 

MODELO DE QVT DE HACKMAN E OLDHAN 

Um modelo de QVT é apresentado por Hackman e Oldhan, em que as dimensões de 

cargo produzem estados psicológicos críticos, que conduzem a resultados pessoais e de 

trabalho que afetam a QVT. As dimensões do cargo são: 

1. Variedade de habilidades: o cargo deve requerer várias e diferentes habilidades, 

conhecimentos e competências da pessoa. 

2. Identidade da tarefa: o trabalho deve ser realizado do início até o fim para que a pessoa 

possa perceber que produz um resultado papável. 

3. Significado da tarefa: a pessoa deve ter uma clara percepção de como seu trabalho 

produz conseqüências e impactos sobre o trabalho das outras. 

4. Anatomia: a pessoa deve ter responsabilidade pessoal para planejar e executar as 

tarefas, autonomia e independência para desempenhá-las. 

5. Retroação do próprio trabalho: a tarefa deve proporcionar informação de retorno à 

pessoa para que ela própria possa auto-avaliar seu desempenho. 

6. Retroação extrínseca: deve haver o retorno proporcionado pelos superiores 

hierárquicos ou clientes a respeito do desempenho na tarefa. 

7. Inter-relacionamento: a tarefa deve possibilitar contato interpessoal do ocupante com 

outras pessoas ou com clientes internos e externos. 

Para os autores, as dimensões do cargo são determinantes da QVT, pelo fato de 

oferecerem recompensas intrínsecas que produzem a satisfação no cargo e automotivam as 

pessoas para o trabalho. Hackman e Oldhan utilizam um modelo de pesquisa baseado em um 

inventario de diagnóstico das características do cargo para medir o grau de satisfação geral o 

grau de motivação interna.  

MODELO DE QVT DE WALTON 

Conforme Walton, existem oito fatores que afetam a QVT, a saber:  

1. Compensação justa e adequada: a justiça distributiva de compensação depende da 

adequação da remuneração ao trabalho que a pessoa realiza, da equidade interna (equilíbrio 

entre as remunerações dentro da organização) e da equidade externa (equilíbrio com as 

remunerações do mercado de trabalho). 

2. Condições de segurança e saúde no trabalho: envolvendo as dimensões jornada de 

trabalho e ambiente físico adequados a saúde e bem-estar da pessoa. 
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3. Utilização e desenvolvimento de capacidades: proporcionar oportunidades de 

satisfazer as necessidades de utilização de habilidades e conhecimentos do trabalhador, 

desenvolver sua autonomia, autocontrole e obter informações sobre o processo total do 

trabalho, bem como retroinformação quanto ao seu desempenho. 

4. Oportunidades de crescimento contínuo e segurança: no sentido de proporcionar 

possibilidades de carreira na organização, crescimento e desenvolvimento pessoal e segurança 

no emprego de forma duradoura. 

5. Integração social na organização: eliminação de barreiras hierárquicas marcantes, 

apoio mútuo, franqueza interpessoal e ausência de preconceito. 

6. Constitucionalismo: Refere-se ao estabelecimento de normas e regras da organização, 

direitos e deveres do trabalhador, recursos contra arbitrárias e um clima democrático dentro 

da organização. 

7. Trabalho e espaço total de vida: o trabalho não deve absorver todo o tempo e energia 

do trabalhador em detrimento de sua vida familiar e particular, de seu lazer e atividades 

comunitárias. 

8. Relevância social da vida no trabalho: o trabalho deve ser uma atividade social que 

traga orgulho para a pessoa participar de uma organização. A organização deve ter uma 

atuação e uma imagem perante a sociedade, responsabilidade social, responsabilidade pelos 

produtos e serviços oferecidos, práticas de emprego, regras bem definidas de funcionamento e 

de administração eficiente.  

Para que os colaboradores sintam-se motivados, felizes e percebam a qualidade de 

vida no trabalho, é de extrema importância considerar os itens descritos nos modelos 

apresentados e seguir de alguma forma o que melhor trará benefícios e resultados. O que 

podemos notar é que em todos os modelos a ênfase está na maneira de como lidar com o 

funcionário e como motivá-lo, pois, desta forma os benefícios alcançados e melhorias 

acontecerão no ambiente em geral. 

AS DIMENSÕES ESSENCIAIS 

Milkovich e Boudreau salientam que a QVT parte do reconhecimento de que um 

empregado bem treinado e bem posicionado na empresa está em melhor condição para 

identificar problemas dificilmente localizáveis com relação à qualidade do produto ou de 

como o trabalho deve ser feito. Assim, a QVT é essencial nos programas de qualidade total 

nas organizações.  

Newstrom e Davis (1996), apresentam as Dimensões essenciais do trabalho baseado 

em Hackmam e Oldham   

Hackmam e Oldham identificaram cinco dimensões essenciais que proporcionavam 

melhorias no trabalho de modo especial. É desejável que um trabalho tenha todas estas cinco 

dimensões. Se houver uma a menos, os trabalhadores ficarão privados psicologicamente e sua 

motivação poderá diminuir. As dimensões essenciais tendem a promover a motivação, a 

satisfação e a qualidade do trabalho e a reduzir a rotatividade e o absenteísmo. Seus efeitos 
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sobre a quantidade de trabalho são menos confiáveis. Os trabalhadores de gerência e de 

colarinho-branco, bem como os de colarinho-azul são frequentemente deficientes em alguma 

condições essenciais. Reconhecidamente, há grande diferença individuais na maneira pela 

qual os funcionários reagem às condições essenciais, mas o funcionário típico julga-as básicas 

para a sua motivação interna.  

As dimensões essenciais são: 

• Variedade de tarefa: execução de operações diferentes. 

• Identidade de tarefas: desempenho de uma etapa completa de trabalho 

• Importância da tarefa: trabalho que parece ser importante 

• Autonomia: controle dos empregados sobre as suas próprias tarefas 

• Feedback: informação sobre o desempenho  

Bowditch e Buono (2002) apresentam talvez um dos esboços mais abrangentes das 

condições da QVT, desenvolvido por Richar Walton. Esta definição é baseada em oito 

dimensões inter-relacionadas que, se tomadas em conjunto, dão um senso geral daquilo que 

frequentemente se entende por QVT.  

1. Compensação justa e adequada. A renda atinge níveis satisfatórios socialmente 

determinados ou alcança os padrões subjetivos de quem a recebe? O pagamento recebido por 

um tipo de trabalho tem uma relação condizente com o pagamento por outros tipos de 

trabalho? 

2. Condições de trabalho seguras e salutares. Horários de trabalho razoáveis, condições 

de trabalho que minimizem riscos de doenças ou ferimentos e limites de idade fixados quando 

o trabalho for nocivo ao bem-estar para pessoas acima (ou abaixo) de certa idade (a melhoria 

das condições gerais de trabalho e a maturação precoce dos jovens podem levar a um 

relaxamento dos limites de idade em alguma áreas). 

3. Oportunidade imediata de utilizar e desenvolver a capacidade humana. Reflete até que 

ponto os cargos tem autonomia (oportunidade de autocontrole, em oposição ao controle 

externo), necessidade de aplicação de habilidades variadas, oportunidades para o trabalhador 

obter informações significativas e perspectivas sobre o processo total de trabalho, assumindo 

uma tarefa integralmente, e até que ponto são incluídas as atividades de planejamento assim 

como as de implementação. 

4. Oportunidade para continuidade de crescimento e desenvolvimento. O enfoque é mais 

na carreira do que em oportunidades, o que inclui o desenvolvimento pessoal, a aplicação de 

novas habilidades, as oportunidades de progresso e a segurança no emprego. 

5. Integração social na organização de trabalho. A possibilidade de um empregado 

alcançar a identidade pessoal e a auto-estima é fortemente influenciada por atributos do local 

de trabalho tais como a ausência de preconceitos, o igualitarismo, a mobilidade ascendente, o 

apoio de grupos primários (face a face, uma sensação de comunidades além desses grupos 
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primários) e um senso geral de franqueza interpessoal. 

6. Constitucionalismo na organização de trabalho. Que direitos um empregado têm e 

como protegê-los? Pode haver uma grande variação no nível em que a cultura de uma 

organização respeita a privacidade pessoal, tolera a dissidência, permite a liberdade de 

palavra, adere a sólidos padrões de igualdade ao distribuir as recompensas da organização, e 

tem procedimentos adequados para todos os assuntos relacionados ao trabalho. 

7. Espaço do trabalho dentro da vida como um todo. Até que ponto há um equilíbrio do 

papel do trabalho dentro dos outros níveis da vida do empregado; este conceito de equilíbrio 

engloba horários e dias de trabalho, exigência da carreira e necessidades de viagem que não 

absorvam regularmente o tempo de lazer e familiar, bem como um progresso profissional que 

não exija mudança geográficas sucessivas. 

8. Relevância social da vida do trabalho. Sugere-se que as organizações que não agem de 

um modo socialmente responsável façam com que muitos de seus funcionários depreciem o 

valor de seu trabalho e suas carreiras, o que por sua vez irá afetar a auto-estima de cada um. O 

trabalhador percebe a organização como socialmente responsável em seus produtos, 

eliminação de detritos, técnicas de marketing, práticas de relações industriais, participação em 

campanhas políticas e assim por diante? 

Estes critérios específicos podem ser vistos como características da vivência do 

indivíduo no trabalho ou características do ambiente de trabalho.  Da mesma forma, a QVT 

foi definida de maneira mais restrita como “o grau até onde os membros de uma organização 

são capazes de satisfazer suas necessidades pessoais importantes através de sua vivência nesta 

organização”. Contudo, é igualmente importante examinar as questões acerca da QVT não só 

do ponto de vista do empregado individual, mas também sobre as perspectivas do empregador 

e da sociedade.  

Bowditch e Buono (2002) afirmam ainda que um modo de se conseguir essa visão 

mais ampla da QVT é abstrair esse conceito como um conjunto de questões e processos 

interativos, dirigidos ao objetivo geral de melhorar a vida no trabalho. Os diversos 

significados expostos parecem se agregar em quatro domínios distintos, porém relacionados, 

que enquadram a QVT como:  

1. Uma filosofia, com valores e suposições subjacentes, que são 

colaborativas, humanísticas e igualitárias por natureza; 

 

2. Um conjunto de estruturas e métodos (metas compartilhadas, comitês, 

conjuntos, uso de consultores, etc.) para a mudança organizacional; 

 

 

3. Um conjunto de processos humanos (participação dos empregados na 

solução de problemas e tomadas de decisões, relações intra e intergrupais 

melhores, maior competência interpessoal) funcionando, decorrentes de 

uma mudança planejada, e  

 

4. Um conjunto de resultados (baseados em avaliações adaptativas 

longitudionais e holísticas, frequentemente dirigidas a questões como 
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satisfação no trabalho, eficácia organizacional, produtividade individual) 

que podem ser acompanhados e avaliados. 

Bowditch e Buono (2002) explicam que, o desenvolvimento de qualquer programa 

abrangente de desenvolvimento organizacional, efetivamente resulta num novo sistema 

organizacional, no qual esses quatro domínios básicos interagem. A filosofia e as suposições 

implícitas sobre o conteúdo de uma vida “ideal” no trabalho são derivadas da organização e 

de seu ambiente maior, tornando-se inputs para o sistema de mudanças. Esses valores são, 

então, formalizados num programa de ação, constituído por diversas estruturas e intervenções 

organizacionais.  Com base nessas intervenções surge um sistema informal, caracterizado por 

uma série de processos humanos correlatos que ocorrem a níveis interpessoal e grupal. 

Finalmente, as variáveis de resultados, tais como atitudes em relação ao trabalho e ao local de 

trabalho, assim como as eficácias individual e organizacional decorrentes, influenciam a 

organização maior, e oferecem feedback que pode afetar a filosofia, as estruturas e os 

processos no futuro.  

Em resumo, podem-se estabelecer alguns dos aspectos operacionais da QVT. 

Primeiro, embora as atividades da QVT pareçam abranger uma ampla variedade de ações, a 

ideia da tomada de decisões participativa e do envolvimento das pessoas nos diversos níveis 

de hierarquia das organizações neste processo é um aspecto central. Em segundo lugar, outra 

preocupação básica da QVT trata da reestruturação da natureza do trabalho que os 

empregados realizam e do local de trabalho em si, para tornar o trabalho mais compatível com 

as necessidades individuais e com as estruturas sociais maiores no ambiente de trabalho. 

Finalmente, um terceiro conjunto de questões envolve a estrutura de recompensas no local de 

trabalho, considerando maneiras inovadoras de se recompensar o esforço do empregado.  

NOVOS PARADIGMAS 

Novos paradigmas de modos de vida dentro e fora da empresa, construindo novos 

valores relativos às demandas de qualidade de vida no trabalho, estão sendo estruturados por 

diversos segmentos da sociedade e do conhecimento científico, entre os quais se destacam:  

 Saúde: visa preservar a integridade física, psicológica e social do ser humano, em 

vez de apenas atuar sobre o controle de doenças, e propiciar maior expectativa de 

vida e reintegração profissional da pessoa que adoece. 

 

 Ecologia: ciência em que o homem é parte integrante e responsável pela 

preservação do meio ambiente e dos insumos da natureza, bem como ator do 

desenvolvimento sustentável. 

 

 Ergonomia: estuda as condições de trabalho ligadas às pessoas. Fundamenta-se na 

medicina, na psicologia, na motricidade e na tecnologia industrial, visando o 

conforto e o desempenho nas diversas posições de trabalho. 

 

 Psicologia: demonstra a influência das atitudes internas e as perspectivas de vida 

da pessoa e a importância do significado intrínseco das necessidades individuais 

para seu envolvimento com o trabalho em conjunto com a filosofia. 
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 Sociologia: atua sobre a dimensão simbólica do que é compartilhado e construído 

socialmente, demonstrando as implicações de quem influencia e é influenciado nos 

diversos contextos culturais e antropológicos da empresa. 

 

 Economia: enfatiza a consciência que os bens são finitos e de que a distribuição de 

bens, recursos e serviços deve evolver de forma equitativa a responsabilidade e os 

direitos da sociedade. 

 

 Administração: procura aumentar a capacidade de mobilizar recursos para atingir 

resultados em ambientes cada vez mais complexos, mutável e competitivo. 

 

 Engenharia: elabora formas de produção voltadas para flexibilização da 

manufatura, armazenamento de materiais, uso de tecnologia, organização do 

trabalho e controle de processos. 

 

 Oportunidade de progresso e segurança no emprego: manifesta-se no 

desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento da carreira, na possibilidade de 

aplicação de novas habilidades, na sensação de segurança no emprego e na 

remuneração. 

 

 Integração social na organização: um ambiente favorável nas relações pessoais é 

atingido com ausência de preconceitos, democracia social, ascensão na carreira, 

companheirismo, união e normas claras. 

 

 Leis e normas sociais: o grau de integração social à organização está relacionado 

com o direito à privacidade e à liberdade de expressão de ideias, com tratamento 

equitativo e normas claras. 

 

 Trabalho e vida privada: as condições de crescimento na carreira não devem 

interferir no descanso nem na vida familiar do empregado. 

 

 Significado social da atividade do empregado: a atuação social da organização tem 

significado importante para os empregados tanto em sua percepção da empresa 

quanto em sua autoestima. 

 

Conforme Vasconcelos (2001), nesse contexto, vale ressaltar que outras ciências têm 

dado grande contribuição ao estudo do desenvolvimento da QVT, como: Saúde, Ecologia, 

Ergonomia, Psicologia, Sociologia, Economia, Administração e Engenharia. Todas 

empenhadas em desenvolver processos que beneficiem a relação trabalhador-organização, em 

prol da melhoria das condições humanas do trabalho, visando à maior produtividade aliada à 

satisfação do homem. Isso só é possível quando o trabalhador encontra no ambiente de 

trabalho categorias conceituais que podem ser transformadas em fatores motivacionais que 

impliquem os critérios a seguir:  

1. Compensação justa e adequada: visa medir a qualidade de vida no trabalho, tendo 

como parâmetro o salário recebido pela tarefa realizada, observando-se a sua equidade 

a outros membros que desempenhe as mesmas funções tanto na organização onde 

trabalha como também de profissionais de outras empresas. 
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2. Condições de trabalho: responsáveis pela medição da QVT, de acordo com as 

condições que apresentam no local de trabalho. Baseia-se nos seguintes critérios:  

 

2.1. Jornada de trabalho: mede o número de horas trabalhadas, dentro ou não da 

legislação trabalhista, e sua relação com o trabalho desempenhado. 

2.2.Carga de trabalho: mede a quantidade de trabalho exercido em cada turno. 

2.3.Ambiente físico: avalia as condições de bem-estar e conforto do local de trabalho e 

organização para seu desempenho. 

2.4.Material e equipamento: avalia a qualidade e a quantidade dos materiais 

disponíveis para a execução do trabalho. 

 

3. Uso e desenvolvimento de capacidades: verifica a QVT referente às oportunidades que 

o trabalhador tem de aplicar, no desenvolvimento de suas tarefas, seus talentos, 

habilidades e competências profissionais. 

 

4. Oportunidades de crescimento e segurança: verifica a QVT quanto às oportunidades 

oferecidas pela instituição para o desenvolvimento e crescimento pessoal do 

trabalhador e para a segurança do emprego, tendo como base perspectivas de ascensão 

profissional e grau de permanência (segurança). 

 

5. Integração social na organização: examina o grau de integração social a organização, 

observando igualdade de oportunidades, apoio social, trabalhos em equipe em 

detrimento do individualismo. 

 

6. Constitucionalismo: fiscaliza o grau de cumprimento dos direitos do empregado na 

organização, como direito trabalhista, privacidade, liberdade de expressão e aplicação 

de normas e rotinas e suas influências no trabalhador. 

 

7. Trabalho e espaço total de vida: responsável pela medição do equilíbrio existente entre 

a vida particular do empregado e sua vida no trabalho, observando-se a jornada de 

trabalho e vida em família, além de horários de chegada e saída na empresa. 

 

8. Relevância social da vida no trabalho: responsável pela medição da QVT quanto à 

percepção e compreensão do empregado referente à responsabilidade social da 

organização com a comunidade, seu relacionamento com seus funcionários, quanto à 

qualidade da prestação de serviços, além de medir qual a visão do trabalhador sobre a 

instituição (imagem) etc. 

TRABALHO HUMANIZADO 

Newstrom e Davis (1996) afirmam que a QVT produz um ambiente de trabalho mais 

humanizado. Seu objetivo é servir tanto às aspirações mais altas dos trabalhadores, quanto as 

suas necessidades mais básicas. Ela procura aproveitar as habilidades mais refinadas dos 

trabalhadores e proporcionar um ambiente que os encoraje a desenvolver suas capacidades. A 

ideia é que os trabalhadores são recursos humanos que tem que ser desenvolvidos e não 

simplesmente usados. Além disso, o trabalho não deve ter condições excessivamente 

negativas ou submeter os trabalhadores a tensões indevidas, tampouco prejudicar ou degradar 

sua humanidade, nem ser arriscado ou indevidamente perigoso. Ele deve, sim, construir – ou 
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pelo menos não prejudicar – a capacidade de os trabalhadores desempenharem outros papéis, 

como de cidadãos, cônjuges, pais, ou seja, é preciso que o trabalho contribua para o 

desenvolvimento social em geral.  

Para Pires (1997), atualmente, muitos empresários reconhecem que estiveram tão 

ocupados com a implementação de uma administração competitiva a nível de mercado, que 

não deram a devida importância ao estilo à qualidade de vida dos empregados. Ao contrário, 

os métodos de cobrança e promoção através da avaliação de desempenho, levam as pessoas a 

tentar superar os próprios limites, sacrificando as horas de lazer e a própria saúde.  

Entretanto, a qualidade de vida dos empregados está sendo minada pelo aumento 

explosivo de um grupo de patologias rotulada doenças da civilização (obesidade, hipertensão, 

diabetes, cirrose, psicopatologias, úlceras, gastrites, constipação intestinal, hemorroidas, 

alergias, tumores, depressão da imunidade, etc.), que apresenta como denominador comum o 

estilo de vida das pessoas.  

Segundo Newstrom e Davis (1996), a hipótese básica do trabalho humanizado é que 

ele é mais vantajoso quando promove o “melhor ajustamento” entre empregados, tarefas, 

tecnologia e meio ambiente. Por consequência, o melhor esquema será diferente para se 

ajustar a diferentes arranjos dessas variáveis. Como é necessário um projeto de cargo 

adequado a cada situação, este não será estabelecido em uma só vez e mantido 

indefinidamente. Ao contrário, deve haver um reajuste regular entre os fatores acima 

mencionados para se manter o melhor ajustamento.  

De acordo com Newstrom e Davis (1996), o enriquecimento do trabalho traz muitos 

benefícios. Seu resultado geral é um enriquecimento no papel social, que encoraja o 

crescimento e a auto-realização. O trabalho é feito de forma a encorajar a motivação 

intrínseca. Como consequência do aumento da motivação, o desempenho deverá melhorar, 

proporcionando, assim, um trabalho mais humano e produtivo. Os efeitos negativos também 

tendem a ser diminuídos, como: rotatividade, faltas, queixas e perda de tempo. Dessa maneira, 

ambos - trabalhador e sociedade - beneficiam-se. O empregado trabalha melhor, tem mais 

satisfação no trabalho e se realiza mais, sendo, assim, capaz de participar em todos os seus 

papeis sociais com maior eficácia. A sociedade beneficia-se com a pessoa mais eficaz, e, da 

mesma forma, esta tem um melhor desempenho no trabalho.  

Do ponto de vista dos fatores motivacionais de Hertzberg, o enriquecimento do 

trabalho ocorre quando o próprio trabalho é mais desafiador, quando novas realizações são 

estimuladas, quando há oportunidade para crescimento e quando são previstos 

responsabilidade, feedback, e reconhecimento. Entretanto, os funcionários são os juízes finais 

daquilo que enriquece seus cargos.  Tudo o que a gerência pode fazer é reunir informações 

sobre o que tende a enriquecer os cargos, experimentar estas mudanças no seu sistema e então 

averiguar se os funcionários julgam que houve enriquecimento.  

Na tentativa de consumir fatores motivacionais, a gerência também precisa dar atenção 

a fatores de manutenção. Sua tentativa deve ser no sentido de conservar os fatores de 

manutenção constantes ou mais altos à medida que os fatores motivacionais aumentam. Os 

funcionários poderão ser menos sensíveis a este, por estarem distraídos por causa de uma 

manutenção inadequada. A necessidade de introdução de um sistema para o enriquecimento 

do trabalho é satisfeita através da prática de participação nos lucros da empresa, onde os 
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empregados recebem uma porção substancial da poupança produzida pela própria melhoria do 

trabalho.  

Como o enriquecimento do trabalho deve ocorrer segundo o ponto de vista de cada 

empregado, nem todos eles irão escolher cargos enriquecidos se tiverem opção. Existe uma 

relação de contingência em termos de diferentes necessidades e alguns funcionários podem 

preferir a simplicidade e a segurança dos trabalhos mais rotineiros.  

Conforme Newstrom e Davis (1996), as limitações e as dificuldades como 

enriquecimento no trabalho conduzem a três conclusões. Primeiro, tanto o enriquecimento 

como os programas de QVT são geralmente desejáveis tanto por necessidades humanas 

quanto de desempenho. Eles ajudam tanto aos funcionários quanto à empresa. Segundo, há 

uma relação de contingência. Os melhoramentos obtidos com programas de QVT funcionam 

melhor em algumas situações. Não há o melhor para toda situação. Uma terceira conclusão é 

que os programas de QVT trazem custos e benefícios. Ambos devem ser avaliados para se 

determinar a desejabilidade de uma mudança. A questão-chave é quão favoráveis são os 

benefícios líquidos.  

A qualidade de vida no trabalho, portanto, constitui-se na peça-chave do 

desenvolvimento humano enquanto profissional, pois é nas organizações que ele, como 

trabalhador, encontra seu sucesso ou sua frustração. Cabe às instituições o cuidado da criação 

de mecanismos capazes de proporcionar ao trabalhador uma esperança de vida melhor.  

Dessa maneira, qualquer programa de qualidade terá sucesso nas organizações porque 

ela se torna intrínseca e, consequentemente, todo produto ou serviço que passe por pessoas 

que tenham QVT terá o embrião desse bem-estar e satisfação.  

O desafio do programa de qualidade de vida no trabalho é aprofundar o 

reconhecimento da dimensão essencial do compromisso do ser humano com as organizações e 

gerar melhores condições de vida.  

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO COMO GERENCIAMENTO DO 

ESTRESSE 

O estresse é vivido no trabalho pela capacidade de adaptação, na qual sempre está 

envolvido o equilíbrio obtido entre a exigência e capacidade. Se o equilíbrio for atingido, 

obter-se-á o bem-estar; do contrário, gerará diferentes graus de incerteza, conflitos e sensação 

de desamparo. O estresse é, talvez, a melhor medida do estado de bem-estar da pessoa, já que 

a qualidade de vida no trabalho é individualizada por meio de suas diferentes manifestações 

de estresse.  

Rodrigues (1992) reviu detalhadamente os aspectos psicossociais do estresse, 

concluindo que não há qualidade de vida no trabalho se as condições em que se trabalha não 

permitem viver em nível tolerável de estresse, de preferência tendo como meta o eustresse (o 

lado bom do estresse), e não o distresse (tensão nociva que gera, entre outros, os distúrbios 

psicossomáticos).  

Samulski, Chagas e Nitsch (1996) propõem a compreensão do fenômeno do estresse 

“como transação que envolve risco, perda ou situação na qual capacidades a mais devem ser 

mobilizadas e, quanto maior  esforço, mais duvidoso se torna o acontecimento”. Apresentam-

se, assim, os dois componentes básicos da ocorrência de estresse: a exigência e a capacidade. 

Exigência interna relacionada a metas e valores pessoais e expectativas de etilo de vida.  

Para Cerquinho (1994), existe uma abordagem associada à ética da condição humana. 
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Essa ética busca desde a identificação, a eliminação, a neutralização ou o controle dos riscos 

ocupacionais observáveis no ambiente físico, os padrões de relações de trabalho, a carga física 

e mental requeridas para cada atividade, as implicações políticas e ideológicas, a dinâmica da 

liderança empresarial e do poder formal ou informal até o significado do trabalho em si, o 

relacionamento e a satisfação no trabalho.  

3. METODOLOGIA 

Este estudo de caso tem como objetivo, avaliar a percepção dos clientes internos da 

Agência RK8 Comunicação Integrada, quanto à qualidade de vida no trabalho e à empresa. 

De acordo com Yin (2001) o estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende 

um método que abrange tudo – com a lógica de planejamento incorporando abordagens 

específicas à coleta de dados e à análise de dados.  

A empresa pesquisada é do segmento de publicidade e propaganda, situada no interior 

de São Paulo, na cidade de Americana. A agência nasceu no final de 2011, quando seis 

amigos resolveram criar algo novo que não se limitasse apenas a cuidar da publicidade, ou 

design do cliente, mas que conseguisse manter o controle e a certeza dos resultados. Assim 

surgiu a RK8 Comunicação Integrada. 

Atualmente a agência conta com três (03) colaboradores, sendo um deles o proprietário. 

Para conseguir mensurar a satisfação dos colaboradores quanto à empresa, 

relacionamento interpessoal e qualidade de vida, o primeiro passo foi estruturar um canal de 

comunicação para que os funcionários pudessem expressar sua opinião, no caso a utilização 

de uma pesquisa. 

Existem duas formas de pesquisa, qualitativa e quantitativa, sendo a modalidade 

utilizada nesta, o método qualitativo.  

Segundo Moreira e Gonzaga (2006), a maior distinção feita entre esses dois tipos de 

métodos é que a pesquisa qualitativa explora as características dos indivíduos e cenários que 

não podem ser facilmente descritos numericamente. O dado é frequentemente verbal e é 

coletado pela observação, descrição e gravação 

A metodologia de pesquisa qualitativa é aquela na qual o pesquisador busca obter 

resultados aprofundados através da averiguação com certo número de pessoas. Por se tratar de 

uma pesquisa exploratória , ela é recomendada para quem deseja fazer uma pesquisa mais 

geral e depois definir pontos mais específicos. Ou seja, o público que vai responder a pesquisa 

qualitativa é que vai ajudar a definir como é o cenário para um produto ou serviço.  

O objetivo desta pesquisa foi mensurar, através das respostas dos colaboradores, a 

satisfação destes em relação a agência RK8, o ambiente em geral e a qualidade de vida no 

trabalho. 

Para que a pesquisa ocorresse, foi elaborado um questionário com perguntas claras e de 

fácil entendimento relacionado aos benefícios e instalações oferecidos pela empresa. 
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  A pesquisa sucedeu da seguinte forma: 

 Foram elaboradas 12 perguntas para o questionário que os colaboradores 

responderam.  

 A pesquisa foi apresentada com antecedência ao gestor, para discussão. 

 O gestor expôs a pesquisa aos demais colaboradores. 

 Os formulários foram disponibilizados e, por decisão do gestor e dos colaboradores, a 

pesquisa fora respondida individualmente. 

 Participaram da pesquisa 03 colaboradores, entre eles o gestor. 

 Após preenchimento da pesquisa por todos os colaboradores, esta foi devolvida para 

analise. 

 Com os dados em mãos, as respostas foram transformadas em gráficos. 

Após o retorno das respostas e elaboração dos gráficos para facilitar a leitura dos dados, 

aconteceu individualmente, com todos os colaboradores, uma entrevista, a fim de buscar mais 

informações sobre a percepção de cada colaborador sobre a qualidade de vida no trabalho na 

agencia RK8.  

O resultado da pesquisa servirá para analisar como os colaboradores sentem-se em relação 

à QVT, e para que possamos verificar os pontos que poderão ser melhorados para que a 

agência e o trabalho tenham excelência e atendam as necessidades e anseios de todos. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A pesquisa realizada e respondida individualmente por cada colaborador da agência 

RK8 Comunicação Integrada foi capaz de fornecer dados importantes para percebermos que a 

qualidade de vida no trabalho está realmente presente na empresa, gerando bons resultados no 

trabalho e bem estar físicos e psíquicos. 

 

Para a questão relativa à idade dos colaboradores o retorno foi: 

 

                    

1 

1 

1 

0 

Idade 

16 até 20 anos

21 até 25 anos

26 até 30 anos

Acima de 30 anos
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Figura 1 – Idade dos colaboradores – Fonte: Autoria própria 
 

Percebe-se que os colaboradores são jovens, tendo as idades 19 anos, 25 anos e 28 

anos, sendo idade média destes 24 anos. 

 

A questão referente ao grau de escolaridade era de múltipla escolha, portanto o 

resultado foi: 

 

 
Figura 2 – Grau de escolaridade – Fonte: Autoria própria 

 

Percebe-se que apenas um colaborador não tem nenhum tipo de especialização técnica 

e/ ou graduação, além do ensino médio completo e cursos profissionalizantes, outro 

colaborador possui curso tecnólogo em informática, além de cursos profissionalizantes, por 

fim temos um dos colaboradores que além da graduação em Publicidade e Propaganda, 

também realizou cursos profissionalizantes. 

 

A questão que abrangia renda mensal era de múltipla escolha e o resultado foi o 

seguinte:         
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Figura 3 - Salário mensal dos colaboradores – Fonte: Autoria própria 

 

O colaborador cujo salário é de 1 a 2 salários mínimos está há menos tempo na 

agência, e ainda não possui ensino técnico e/ou superior. 

 

Na questão sobre estado civil as opções eram: Solteiro, casado, outros. A resposta 

obtida foi a seguinte: 

 

 
Figura 4 – Estado civil dos colaboradores – Fonte: Autoria própria 
 

 

A questão sobre quais itens o colaborador considera mais importante em relação à 

qualidade de vida no trabalho era de múltipla escolha, sendo o retorno o seguinte: 
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Figura 5 – Itens importantes relativos a Qualidade de Vida no Trabalho – Fonte: 

Autoria própria 

Nota-se que para todos os colaboradores, o item salário torna-se o mais importante 

para que se perceba maior qualidade de vida, ajude na motivação, visto que se o salário é 

maior poderão dedicar mais seu tempo livre ao lazer e às atividades que possam trazer 

benefícios físicos e mentais. Para dois respondentes, o segundo ponto mais importante é 

manter um bom relacionamento interpessoal, um dos colaboradores cita que vê este item até 

mais importante do que o salário pelo fato de que, se o relacionamento interpessoal for bom, 

terão mais vontade de ajudar um ao outro e terão prazer em trabalhar em conjunto, visto que o 

ambiente de trabalho agradável, com pessoas que se relacionem bem e com respeito mútuo, os 

torna uma família. Por fim um colaborador optou por plano de carreira como um dos itens 

mais importantes. Isso é motivador e faz com que este busque sempre mais ao saber que 

poderá crescer e alçar voos maiores além de ser uma forma de crescimento dentro e fora da 

empresa, sendo ótimo para o futuro, podendo gerar ganhos e obter melhoria de vida. 

O resultado obtido para a pergunta “Você se considera parte integrante na 

empresa?”, foi o seguinte: 

 Figura 6 
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– Integração – Fonte: Autoria própria 

Todos os colaboradores sentem-se parte fundamental e integrante da empresa, visto 

que são tratados de maneira decente, tem opiniões valorizadas e seguem a premissa de manter 

o respeito e a qualidade de vida no trabalho. Além disso, sempre participam de todas tomadas 

de decisões, são ouvidos, estão presente em todas as reuniões, e buscam fazer o melhor para 

que haja integração e, cada vez, mais entre todos. 

O retorno obtido na questão “Você acredita que na empresa há preocupação com os 

funcionários?”, foi: 

 Figura 7 – 

Preocupação com os colaboradores – Fonte: Autoria própria 

Os colaboradores se preocupam uns com os outros de maneira geral, não apenas 

quando o funcionário está dentro da empresa, pois, todos os fatores que influenciam sua vida 

pessoal interferem em seu ambiente de trabalho, portanto a preocupação que o mesmo esteja 

bem tanto em sua vida pessoal quanto profissional, esteja em dia com sua saúde física e 

psíquica, é de extrema importância para a empresa. Além do mais, é fundamental essa troca 

de informações e esse cuidado, a fim de saber se todos estão satisfeitos e trabalhando de 

acordo com suas expectativas, isso porque sempre existem pontos importantes a serem 

trabalhados e aperfeiçoados na empresa, e somente com o apoio mútuo conseguirão atingir as 

metas estipuladas.  

A resposta referente à pergunta “Suas ideias, opiniões, liberdade de expressão e 

sugestões de melhorias são ouvidas?”, foram: 
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Figura 8 – Ideias, opiniões, liberdade de expressão e sugestões ouvidas – Fonte: Autoria 

própria 

Os colaboradores sempre realizam brainstorming, a fim de buscar ideias de melhorias, 

para que juntos possam tomar as decisões que trarão maiores benefícios a si mesmos e à 

agência. Também tem liberdade para demonstrar que um novo método de trabalho a ser 

seguido pode ser mais fácil para que todos o executem de forma rápida e correta. 

O retorno sobre a pergunta “Sente-se motivado na empresa?”, é o seguinte: 

                               
Figura 9– Motivação dos colaboradores – Fonte: Autoria própria 

Os colaboradores sentem-se motivados visto que trabalham com o que realmente 

gostam, o ambiente tem clima organizacional, o relacionamento interpessoal é muito bom, 

existe desenvolvimento profissional e cuidado com a saúde dos mesmos. Ademais, as ideias 

de todos de fato são colocadas em ação e as mesmas dão certo, o ócio criativo é valorizado, 

assim como a liberdade de expressão, que faz com que os funcionários busquem sempre 
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melhorar e se motivar, além das perspectivas de crescimento pessoal e profissional. 

A pergunta “Quanto está satisfeito com a sua qualidade de vida no trabalho?”, era de 

múltipla escolha e as respostas foram: 

  
  Figura 10 – Satisfação  – Fonte: Autoria própria 

Todos os colaboradores apontaram que se sentem satisfeitos, porém como é bastante 

próximo estar satisfeito e muito satisfeito, foi perguntado qual a porcentagem relativa a 

satisfação com a QVT para cada colaborador individualmente, e o retorno obtido foi de 

números como 80% ,  85%  e 95%, gerando uma média de satisfação de cerca de 87%,  isso 

porque, alegam que mesmo estando satisfeitos sempre existe algo que pode melhorar. 

O retorno para a pergunta “Você acha que a qualidade de vida no trabalho influencia 

na produtividade?”, foi: 

  
 Figura 11 – Qualidade de vida no trabalho e influencia na produtividade – Fonte: Autoria própria 
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Os colaboradores acreditam que a qualidade de vida no trabalho esteja diretamente 

relacionada com a produtividade, pois, se não está satisfeito, motivado e não tem qualidade no 

ambiente que trabalha não produzirá tudo o que pode, inclusive, para o colaborador é 

extremamente importante saber que a empresa busca melhores condições de trabalho e de 

vida para todos. Consideram também que não se deve separar a qualidade de vida que o 

colaborador tem em casa da que ele tem no trabalho, visto que tudo torna-se uma influência, 

para o bem ou para o mal, portanto todos devem fazer o possível para gerar um ambiente 

agradável, para que a produtividade tanto no trabalho quanto fora dele, seja perceptível e de 

qualidade. 

A resposta referente à pergunta “Como avalia sua relação com seus superiores e/ou 

subordinados?” foi:    

 
 Figura 12 – Relação com superiores e/ou subordinados – Fonte: Autoria própria 

O relacionamento interpessoal entre os colaboradores é extremamente bom, visto que 

além de companheiros de trabalho, tornaram-se como uma família. Devido à reposta 

satisfeitos ser apontada por dois colaboradores e muito satisfeito por um, e por ser bastante 

próximo estar satisfeito e muito satisfeito, foi perguntado individualmente a cada colaborador 

como avaliava em porcentagem a relação entre superiores e/ou subordinados, o retorno foram 

número como: 90%, 95% e 100% , totalizando uma média de satisfação de 95%.   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se, com base nas opiniões descritas no presente artigo, que qualidade de vida 

no trabalho não é um tema novo, porém, há pouco tempo começou a ser inserido nas 

empresas, para que os benefícios gerais para os trabalhadores e, consequentemente, para a 

empresa sejam visíveis e reconhecidos, além de motivar os colaboradores e fazer com que o 

estabelecimento se desempenhe e torne-se competitivo, visto que o mercado está cada vez 

mais disputado e globalizado. 

De acordo com a pesquisa realizada na agência RK8 Comunicação Integrada, mesmo 

esta sendo respondida por poucos participantes (visto que na agência não há um número 

elevado de colaboradores), foi possível perceber que estes estão muito satisfeitos com o clima 
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organizacional do ambiente de trabalho e que há um relacionamento interpessoal muito bom, 

isso porque o retorno sobre a pesquisa foi extremamente positivo. 

Deste modo, a análise dos dados permite perceber que quando existe qualidade de vida 

no trabalho aliada ao respeito, à preocupação entre todos e ao amor ao trabalho 

desempenhado, salário compatível com as atividades executadas, liberdade de expressão e  

ideias sugeridas sendo realizadas, ócio criativo gerando resultados, lazer e tempo livre para a 

família, enfim, todos estes itens tornam-se importantíssimos para que o colaborar se mantenha 

feliz,  além de despertar neste, cada vez mais, o desejo de melhorar e almejar novos objetivos. 

Além dos benefícios citados acima, vemos que a empresa que investe na qualidade de 

vida, humanização do trabalho, gerenciamento do estresse, que faz com que o funcionário se 

mantenha com boa saúde tanto física como psíquica, além de gerar crescimento 

organizacional, terá resultados mensuráveis e perceptíveis como um todo. 

A QVT também gera aumento na produtividade, porém, não apenas no ambiente de 

trabalho, mas até mesmo na vida pessoal do colaborador, portanto, quando este sente-se  

satisfeito, tem uma produtividade excelente e isso será transpassado aos produtos e serviços 

desempenhados, visto que tudo o que é desenvolvido pela  empresa com  qualidade e 

satisfação, poderá fidelizar os clientes, além de suprir as necessidades e desejos destes. 

Porém, isso tudo somente será possível se os clientes internos tiverem qualidade de vida no 

trabalho, pois a empresa é o reflexo direto dos colaboradores. 

Algumas sugestões à empresa analisada: conservar o trabalho desenvolvido de 

qualidade de vida no trabalho aliado a projetos paralelos que motivem os colaboradores, ou 

seja, durante meio período por semana, cada colaborador terá direito a trabalhar em um 

projeto que mais goste ou a executar uma tarefa já existente na empresa que mais lhe 

satisfaça, manter um projeto de ginástica laboral, a fim de que a saúde física do colaborador 

esteja em boas condições, assim como fazer com que o ambiente seja agradável para que, 

psiquicamente, todos sintam-se bem. 

A agência RK8 Comunicação Integrada pretende levar seus serviços para além da 

região em que hoje se encontram, pois, apesar de trabalharem bem no local, expandir com 

colaboradores satisfeitos e trabalhos bem desempenhados trará vantagens competitivas e 

ganhos significativos para todos. 

Como sugestão, indica-se que o presente estudo de caso servirá como uma amostra 

para a continuidade do mesmo e seus resultados, ampliando assim seus horizontes. 
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ANEXO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a percepção dos clientes internos da agencia 

RK8 comunicação integrada, quanto à qualidade de vida no trabalho, e a empresa. 

 

01)   Idade:  (    ) 16 até 20 anos (    ) 21 até 25 anos (    ) 26 até 30 anos (    ) Acima de 30 

anos. 

02) Grau de escolaridade: (    ) Pós Graduação (    ) Superior completo  (    ) Superior 

Incompleto (     ) Tecnólogo   (    ) Ensino médio completo  (   ) Outros 

____________________________. 

03)   Renda mensal: (    ) até 1 salário mínimo (   ) de 1 a 2 salários mínimos   (    ) de 2 a 4 

salários mínimos  (    ) Acima de 4 salários mínimos 
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04)   Estado civil: (   ) Casado (   ) Solteiro (   ) Outros ___________________________ 

05)   Quais dos itens considera importante em relação à  qualidade de vida no trabalho:  

(marque de um a dois itens):  (    ) Salário (   ) Plano de saúde (   ) Segurança no trabalho (uso 

de EPIs) (    ) Relacionamento Interpessoal com os superiores  (   ) Cesta básica  (   ) Plano de 

carreira  

06)   Considera-se parte integrante na empresa: (    )Sim (    ) Não 

07)   Acredita que na empresa há preocupação com os funcionários:  (    )Sim (    ) Não 

08)   As suas ideias, opiniões, liberdade de expressão e sugestões de melhorias são ouvidas:    

(    )Sim (    ) Não 

09)   Sente-se motivado na empresa: (    )Sim (    ) Não 

10)  Quanto está satisfeito com a sua qualidade de vida no trabalho : (   ) Muito satisfeito  (    ) 

Satisfeito   (    ) Insatisfeito   (    ) Muito insatisfeito 

11)   Você acha que a QVT influencia na produtividade: (   ) Sim (   ) Não 

12) Como avalia sua relação com seus superiores e/ou subordinados:  (    ) Muito satisfeito     

(     ) Satisfeito   (     ) Insatisfeito   (     ) Muito insatisfeito 
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Resumo 

O presente artigo traz a realização de um estudo de caso sobre a qualidade no atendimento e a 

satisfação dos clientes aplicado na empresa Marmoraria Santa Terezinha, instalada no 

município de Sumaré/SP. Tal estudo tem por objetivo mensurar o nível de qualidade do 

atendimento através da identificação do grau de satisfação dos clientes atendidos pela 

empresa. Estas informações serviram também como ferramenta de avaliativa, pois da análise 

destes resultados, observou-se que o quesito com maior necessidade de melhoria é o de pós-

venda. O trabalho baseou-se em uma pesquisa bibliográfica, a fim de apresentar a Qualidade 

como ferramenta rumo ao sucesso das organizações, frente aos seus clientes e concorrentes. 

Em seguida, como ferramenta para análise, foi desenvolvida um questionário com 08 questões 

de múltiplas escolhas, que foi apresentado aos 158 clientes que adquiriram produtos/serviços 

na empresa no 1º semestre de 2013. Por fim, serão apresentadas as análises dos resultados 

obtidos e ao ser identificadas as dificuldades, foi proposta melhorias nos processos de 

prestação de serviço a fim de propiciar mudanças positivas nos processos relacionados ao 

tema. 

 

Palavras - chave: Atendimento. Qualidade. Prestação de Serviço. Satisfação do Cliente. 

 

 

Abstract 

This article brings a case study on the service quality and customer satisfaction applied on 

stone that sells marble company Santa Terezinha, installed in the city of Sumaré/SP this study 

aims to measure the level of quality of care by identifying the degree of satisfaction of clients 

served by the company. This information served also as evaluative tool, because the analysis 

of these results, it was observed that the question with greater need to be improved is the 

aftermarket. The work was based on a bibliographical research, in order to present the 

quality as a tool towards the success of front organizations to their customers and 

competitors. Then, as a tool for analysis, was developed a questionnaire with multiple choice 

questions 08, which was presented to 158 customers who have purchased products/services 

within the company in the 1st half of 2013. Finally, will be presented the analysis of the 

results obtained and to be identified the difficulties, was proposed improvements in the 

processes of service provision in order to bring about positive changes in the processes 

related to the topic. 

 

Key words:Service. Quality. Provision of Service. Customer Satisfaction. 
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1. Introdução 

A concorrência sempre será um desafio a ser superado pelos administradores. Ela 

está presente em todos os segmentos e afeta as empresas de todos os portes, grandes, médias, 

pequenas e microempresas. Portanto, surge a necessidade de criar estratégias a fim de manter 

clientes satisfeitos com os serviços prestados. A empresa Marmoraria Santa Teresinha, 

empresa familiar fundada em 2006, sediada na cidade de Sumaré/SP, foi o campo de estudo 

desta pesquisa, que contribuiu de forma positiva para que encontrasse através de uma 

pesquisa o nível de qualidade da prestação de serviço bem como o grau de satisfação de seus 

clientes. 

A prestação de serviços, por ser um intangível, possui alguns fatores que podem 

contribui no processo de conquista dos clientes. Dentre eles, se pode citar a rapidez na 

entrega, qualidade do serviço prestado, comunicação, preço final e a resposta na solução de 

problemas no pós-venda. De forma geral, o encantamento do cliente somente se mantém se 

for atendida as suas expectativas e necessidades de forma satisfatória. 

A satisfação é uma avaliação feita pelo cliente com respeito a um produto ou serviço 

contemplando ou não as necessidades e expectativas do próprio cliente. (ZEITHAML e 

BITNER, 2000) 

Possuir qualidade no atendimento é um dos temas mais importantes e considerados 

por muitos como um diferencial quando tratamos, principalmente, de empresas prestadoras de 

serviços. Para atingir qualidade no atendimento se faz necessário várias ações: conhecer as 

necessidades dos seus clientes e realizar pesquisas para saber como é avaliado seu serviço. De 

posse destas informações, deve ocorrer uma análise e, por conseguinte, reconhecer pontos 

fortes e pontos fracos, em relação à satisfação dos clientes. Por fim, o objetivo da busca pela 

qualidade deve funcionar como ferramenta para a melhoria contínua dos processos nos 

serviços oferecidos pela empresa. 

Qualidade é a totalidade de propriedades e peculiaridades de um serviço ou produto, 

que confere sua habilidade em satisfazer necessidades implícitas ou explícitas. (JATOBÁ, 

2003) 

Este estudo de caso traz a seguinte indagação: Qual o nível de satisfação dos clientes 

atendidos pelos serviços prestados pela empresa Marmoraria Santa Teresinha? 

Para realização da proposta apresentada, surge à necessidade de se estabelecer 

critérios, tais como objetivo geral, identificar e analisar o nível de qualidade pelos produtos e 

serviços prestados pela empresa e de acordo com os resultados, propor melhorias. 

Nesse contexto, optou-se pelas respostas e investigação aos pontos: 

a) Qual o grau de satisfação dos clientes em relação ao atendimento oferecido pela 

empresa? 

b) Identificar os pontos fortes e fracos no atendimento ao cliente; 

O objetivo deste estudo é, portanto, proporcionar a empresa um panorama sob a 

óptica do cliente em relação aos serviços contratados. 

 A metodologia utilizada se baseia em uma Pesquisa de Satisfação de Clientes, 

elaborada através de um questionário, que foi submetido à apreciação dos clientes atendidos 

durante o 1ª semestre de 2013, cujos resultados obtidos se encontram disponibilizados no 

campo apropriado. 

Por fim, foram apresentadas as considerações finais, que apresentam a importância da 

melhoria contínua e do acompanhamento do grau de satisfação dos clientes, a fim de se 

manter competitivo neste segmento de mercado, assim como diante dos dados obtidos, 

proposto uma melhoria no quesito pós-venda, ponto fraco de destaque no presente estudo, 

como forma de minimizar o grau de descontentamento dos clientes a fim de buscar a 

excelência durante todo o ciclo de envolvimento com o cliente.  
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2. Revisão Bibliográfica 

 

A satisfação do cliente, desde o primeiro contato, durante o atendimento e no pós-

venda, tornou-se um diferencial competitivo de crucial importância para as empresas 

prestadoras de serviços. Esse pensamento compromissado com a satisfação daqueles que 

optam por um determinado serviço, deve atender e superar as expectativas e as necessidades 

destes clientes como forma de obter sucesso e garantir a sobrevivência do negócio. 

Entretanto, essa missão não é tão fácil como se apresenta. Suprir expectativas do 

cliente ultrapassa o quesito qualidade. Atualmente, o bom atendimento e um bom pós-venda 

completa este ciclo. A avaliação que o cliente faz, durante ou após o término do processo, se 

dá através da comparação entre o que o cliente esperava do serviço, e o que percebeu do 

serviço prestado. (CORRÊA e GIANESI,1994) 

As necessidades expectativas dos clientes estão colocadas no centro das atenções dos 

prestadores de serviços. Assim sendo desenvolver uma ferramenta a fim de mensurar estas 

variáveis são os objetivos a serem perseguidos pelos administradores. 

Marketing é um processo social pelo qual pessoas ou grupos obtém aquilo que 

necessitam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com 

outros. Reforça ainda que é o processo de planejar e executar a concepção de preço, a 

promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam metas 

individuais e organizacionais. (KOTLER, 2000.) 

Todos na empresa devem estar cientes da importância do bom atendimento e da 

qualidade nos serviços prestados. Melhoria contínua deve ser a visão de futuro de todo 

prestador de serviços. Investimento em treinamento e em pesquisa de mercado e 

aperfeiçoamento pessoal e tecnológico são as receitas do sucesso nessa árdua missão de bem 

servir o cliente final. 

 A empresa deve ter o foco em seu cliente, para então poder detectar e atender as suas 

expectativas que são nesta ordem: 

Serviço desejado, que é o serviço que o cliente espera receber; 

Serviço adequado, que é o nível de serviço que atinge as expectativas do cliente, por 

isso que satisfação significa a avaliação do consumidor em termos de atendimento a suas 

necessidades. (COBRA, 2001.) 

É preciso construir uma relação com o cliente para a empresa demonstrar que possui 

a capacidade de atender as necessidades dos clientes melhor do que a de seus concorrentes. 

(KOTLER, 2000.) 

Um dos mais primordiais aspectos que influenciam o cliente em sua compra é a 

primeira impressão que lhes são causadas, por isso o grande desafio é fazer com que esse 

primeiro contato seja perfeito, ou seja, ter cuidado para que nada ocorra de errado para evitar 

uma má impressão. Deve-se começar a conversa descompromissada para tornar a relação com 

o cliente mais agradável. (FREEMANTLE, 2008.) 

Clientes são mais inteligentes e conscientes em relação ao preço e também são muito 

mais exigentes em relação à qualidade do atendimento, pois o desafio atual não é produzir 

clientes, mas sim clientes fiéis. (KOTLER, 2005.) 

É muito importante que a organização agregue valor em sua marca, isso se consegue 

com investimento em gestão de qualidade, tanto do produto/serviço bem como na gestão de 

relacionamento com o cliente, pois esta somatória de ações proporcionará benefícios para 

ambos. 

Mesmo que o cliente seja um antigo cliente, a todo novo momento ele volta a se 

relacionar com a empresa, através de uma nova necessidade que lhe afete, um novo ciclo de 

serviço se inicia. Portanto é preciso ficar a postos. O cliente nunca está definitivamente 
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conquistado. (ALMEIDA,1995.) 

De posse destas informações as empresas devem viabilizar canais de acesso e buscar 

conhecer o grau de satisfação do cliente para melhor atendê-lo. 

A sobrevivência de qualquer organização empresarial em uma sociedade somente 

será possível se tiver como objetivo principal contribuir para a satisfação das necessidades das 

pessoas, e essas por sua vez, se tornarão consumidores dos produtos/serviços oferecidos por 

esta empresa. 

 Compradores formam suas expectativas em experiências anteriores em compras, 

conselhos de amigos e colegas, informações, promessas de profissionais de marketing e de 

concorrentes e se o profissional de marketing estabelecer expectativas muito altas, o 

comprador provavelmente ficará desapontado. (KOTLER, 2005.) 

A qualidade no atendimento está relacionada à satisfação das exigências do 

consumidor. (CHIAVENATO, 2000.) 

 

Existem quatro características importantes nos serviços: 

a) Intangibilidade: não podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados 

antes de serem comprados; 

b) Inseparabilidade: São produzidos e consumidos simultaneamente; 

c) Variabilidade: são altamente variáveis, já que dependem de quem os executa e de 

onde são prestados, 

d) Perecibilidade: refere-se à impossibilidade dos serviços serem estocados. 

(KOTLER, 2005.) 

 

Elementos que influenciam a qualidade de percepção do cliente se dividem em dois 

domínios conforme a Figura 01: 

 

De maneira geral, faz as seguintes observações referentes ao gerenciamento da 
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qualidade de serviço: 

a) a qualidade não muda substancialmente, ou seja, persiste na meta da satisfação do 

consumidor; 

b) a satisfação do cliente é avaliada a partir de aspectos subjetivos e afetada por 

expectativas muito dinâmicas, razão pela qual o sistema de produção deve ter características 

flexíveis; 

c) devem ser considerados: a presença física do cliente durante o desenvolvimento do 

processo produtivo; a dificuldade de fixar nos serviços especificações da qualidade, devido a 

sua não-tangibilidade e; o fato de que o serviço pouco se repete, restringindo a obtenção de 

dados e a definição de normas e procedimentos padrões. (PALADINI,1995.) 

Diante ao exposto, a satisfação pode ser definida como sendo a avaliação realizada ao 

final de uma experiência de consumo. A satisfação relaciona-se com o sentimento do cliente, 

já que está relacionada às suas necessidades e seus desejos.  

Também é correto dizer que a satisfação pode ser mensurada de acordo com a 

expectativa e a percepção do cliente. Se o grau de percepção for maior que a expectativa, tem-

se um cliente satisfeito, porém se o grau de expectativa for maior do que o serviço percebido, 

o cliente, certamente não estará satisfeito com o resultado do processo. (KOTLER, 1998.) 

Satisfação é o sentimento de prazer ou desilusão resultante da comparação do 

desempenho dos produtos ou serviços em relação às expectativas dos consumidores. 

(KOTLER, 1998.) 

 

3. Metodologia 

 

A empresa Marmoraria Santa Terezinha está no mercado desde o ano de 2006, é de 

formação familiar e, está localizada no município de Sumaré/SP.  

Atualmente conta com 05 funcionários e, em virtude do crescimento das exigências 

dos consumidores, observada em relação aos anos anteriores, optou-se em experimentar esta 

ferramenta de busca pela qualidade e através da pesquisa de satisfação dos clientes, aprimorar 

os serviços prestados a fim de se diferenciar da concorrência. 

A medida de satisfação do cliente é um estudo de mercado particular em que os 

clientes são consultados através de alguns instrumentos cujo objetivo é identificar os pontos 

de insatisfação, para poder enxergá-los e eventualmente corrigi-los.  

Como ferramenta para esta análise foi desenvolvido um questionário com 08 

questões de múltiplas escolhas.  

Escolheu-se esse método pela simplicidade, rapidez e confiabilidade nas informações 

colhidas. No questionário idealizado, estão relacionadas perguntas que visa avaliar o grau de 

satisfação com a empresa contratada. 

O questionário (Anexo 1) foi aplicado ao longo do 1ª semestre de 2013, aos 158 

clientes que contrataram serviços da empresa Marmoraria Santa Teresinha. 

 

4. Resultados e Discussões 

 

Os resultados dos questionários aplicados foram exportados para gráficos a fim de 

proporcionar uma melhor visualização dos resultados. 

No total foram colhidas respostas de 158 clientes durante o 1ª Semestre de 2013, 

conforme se apresenta no Grafico1: 
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Gráfico 1. Clientes atendidos durante o 1º semestre de 2013. 

Fonte: Autor, agosto de 2013. 

 

Em relação à pergunta: O que fez você optar pela Marmoraria Santa Teresinha, os 

dados são apresentados no Gráfico 2:  

 

 

Gráfico 2. Fatores que influenciaram na opção de compra 

Fonte: Autor, agosto de 2013. 

 

Os dados apresentados no Gráfico 2 demonstram que o preço pelos serviços 

prestados agradou 48 (quarenta e oito) clientes atendidos, fato este que pode ser encarado com 

uma estratégia bem sucedida a fim de fidelizar e disputar o cliente junto ao mercado com 

nossos concorrentes.  

Em relação à qualidade nos serviços e produtos, o nível de satisfação agradou 39 

(trinta e nove) clientes, fato que também demonstram a correta seleção de fornecedores e de 

colaboradores. 

O menor índice observado, em relação à opção de compra, ocorreu no tocante ao pós-

venda, que foram assinalados por apenas 10 (dez) clientes atendidos. 

Este quesito, entretanto, após a contratação dos serviços, tem fundamental 

importância no nível de satisfação, inclusive para a indicação a outros potenciais clientes em 

futuras contratações junto à empresa. Este fato, portanto, motiva uma atenção maior, pois se 

busca entender este índice, e se for o caso, reavaliar os métodos utilizados a fim de minimizar, 

se houver, pontos de descontentamento. 

 Para a pergunta: Em relação à qualidade do atendimento, qual o seu nível de 

satisfação, os dados são apresentados no Gráfico 3: 
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Gráfico 3. Qualidade do atendimento 

            Fonte: Autor, agosto 2013. 

 

Os dados apresentados no Gráfico 3 demonstram que o nível de satisfação do 

atendimento alcançou 129 (cento e vinte e nove) clientes atendidos, e demonstra o impacto 

profundo na percepção do cliente em relação com a qualidade do atendimento, pois colabora 

de forma pontual na contratação dos serviços prestados pela empresa. 

Observa-se também que 29 (vinte e nove) clientes atendidos demonstraram 

neutralidade ou insatisfação, ponto que também pode estar relacionado com o índice de 

descontentamento no pós venda, dado que reforça a atenção neste quesito para proposta de 

melhoria.  

 

Para a pergunta: Em relação à qualidade dos produtos oferecidos, qual o seu nível de 

satisfação, os dados são apresentados no Gráfico 4: 

 

 
Gráfico 4. Qualidade dos produtos utilizados. 

Fonte: Autor, agosto de 2013. 

 

            Os dados apresentados no Gráfico 4 demonstram que em relação à qualidade dos 

produtos utilizados nos serviços oferecidos, 17 (dezessete) clientes atendidos mostraram 

algum tipo de insatisfação, o que comprova que, nossos fornecedores têm sido corretamente 

escolhidos, pois 141 (cento e quarenta e um) clientes atendidos aprovaram a qualidade dos 

produtos utilizados, assim sendo, a busca por novos fornecedores de produtos de qualidade 

deve ser frequente uma vez que tais exigências contribuem para minimizar ainda mais a 

insatisfação da clientela. 
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Para a pergunta: Em relação à qualidade dos serviços oferecidos, qual o seu nível de 

satisfação, os dados são apresentados no Gráfico 5: 

 

 

Gráfico 5. Qualidade dos serviços. 

Fonte: Autor, agosto de 2013. 

 

Os dados apresentados no Gráfico 5 demonstram que em relação à qualidade dos 

serviços oferecidos, 138 (cento e trinta e oito) clientes atendidos se mostraram satisfeitos e 

muito satisfeitos, fato que comprova que os funcionários são bem selecionados e estão bem 

qualificados a executar os serviços oferecidos. 

Novamente se observa que 30 (trinta) clientes atendidos demonstraram neutralidade 

ou insatisfação, ponto que também pode estar relacionado com o índice de descontentamento 

no pós venda, dado que reforça a atenção neste quesito para proposta de melhoria.  

 

Para a pergunta: Em relação ao preço ofertado, qual o seu nível de satisfação, os dados 

são apresentados no Gráfico 6: 

 

 

Gráfico 6. Preço ofertado. 

Fonte: Autor, agosto de 2013. 

 

Os dados apresentados no Gráfico 6 demonstram que em relação ao preço ofertado e 

praticado pela empresa, 142 (cento e quarento e dois) clientes atendidos se mostraram 

satisfeitos e muito satisfeitos, fato que comprova que a pratica valores adequados e 

competitivos de mercado. 
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Tal prática deve ser encarada como um diferencial estratégico na busca de novos 

clientes bem como na manutenção e fidelização dos clientes atendidos. 

 

Para a pergunta: Em relação ao pós venda, qual o seu nível de satisfação, os dados são 

apresentados no Gráfico 7: 

 

 

Gráfico 7. Pós-venda. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os dados apresentados no Gráfico 7 demonstram que em relação ao pós-venda, 30 

(trinta) cliente atendidos demonstraram, alguma forma de insatisfação, fato que confirma que 

o ponto negativo neste estudo se refere a essa questão, assim sendo tais métodos devem ser 

reavaliados, a fim de minimizar esse percentual de descontes. 

 

Para a pergunta: Você compraria novamente os produtos/serviços da Marmoraria 

Santa Teresinha, os dados são apresentados Gráfico 8: 

 

 

Gráfico 8. Compras futuras. 

Fonte: Autor, agosto de 2013. 

 

Os dados apresentados no Gráfico 8 demonstram que em relação a futuras compras de 

produtos/serviços, 138 (cento e trinta e oito) clientes atendidos responderam que sim ou 

certamente sim, voltariam a comprar da empresa, fato que apresenta um ótimo grau de 
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fidelização de clientes e, possibilidades de novas transações comerciais e contratações futuras. 

 

Para a pergunta: Você recomendaria a Marmoraria Santa Teresinha para outras 

pessoas, os dados são apresentados no Gráfico 9: 

 

 
Gráfico 9. Recomendação e indicação. 

Fonte: Autor, agosto de 2013. 

 

Os dados apresentados no Gráfico 9 demonstram que em relação à recomendação da 

empresa Marmoraria Santa Teresinha a outras pessoas, 133 (cento e trinta e três) clientes 

atendidos responderam que sim ou certamente si, no tocante a recomendar a empresa para 

outras pessoas, fato que também representa uma boa estratégia de marketing, resultante de 

bons produtos, bons serviços prestados e preço competitivo. 

 

5. Considerações Finais  

 

O desenvolvimento deste trabalho teve como objetivo principal mostrar o grau de 

satisfação dos clientes em relação à empresa marmoraria Santa Terezinha com a aplicação de 

questionário (Anexo 1) aos clientes contratantes dos serviços oferecidos pela empresa no 1º 

semestre de 2013.  

Dos dados obtidos foi possível detectar que o preço pelos serviços prestados agradou 

48 (quarenta e oito) clientes atendidos, fato este que pode ser encarado com uma estratégia 

bem sucedida a fim de fidelizar e disputar o cliente junto ao mercado com nossos 

concorrentes.  

Em relação à qualidade nos serviços e produtos, o nível de satisfação agradou 39 

(trinta e nove) clientes, fato que também demonstram a correta seleção de fornecedores e de 

colaboradores. 

O menor índice observado, em relação à opção de compra, ocorreu no tocante ao pós-

venda, que foram assinalados por apenas 10 (dez) clientes atendidos. 

O nível de satisfação do atendimento alcançou 129 (cento e vinte e nove) clientes 

atendidos, e demonstra o impacto profundo na percepção do cliente em relação com a 

qualidade do atendimento, pois colabora de forma pontual na contratação dos serviços 

prestados pela empresa. 

Quanto a futuras compras de produtos/serviços, 138 (cento e trinta e oito) clientes 

atendidos responderam que sim ou certamente sim, voltariam a comprar da empresa, fato que 
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apresenta um ótimo grau de fidelização de clientes e, possibilidades de novas transações 

comerciais e contratações futuras. 

Em relação à recomendação da empresa Marmoraria Santa Teresinha a outras 

pessoas, 133 (cento e trinta e três) clientes atendidos responderam que sim ou certamente sim 

recomendariam a empresa para outras pessoas, fato que também representa uma boa estratégia 

de marketing, resultante de bons produtos utilizados, bons serviços prestados e preço 

competitivo. 

Em relação ao pós-venda, 30 (trinta) cliente atendidos demonstraram-se, de alguma 

forma, algum grau de insatisfação, fato que confirma que o ponto negativo neste estudo, 

assim sendo o modelo atual deve ser reavaliado, a fim de minimizar esse percentual de 

descontes. 

Baseado nesta análise de resultados, a empresa deve implantar métodos a fim de 

minimizar este ponto de descontentamento e como sugestão, ampliar o canal de comunicação 

com o cliente e em caso de não conformidade, a resolução no menor tempo possível. 

Para finalizar, observou-se com o presente estudo, que o grau de satisfação dos 

clientes atendidos pela Marmoraria Santa Teresinha está em um bom nível de qualidade, 

entretanto, para melhorar e atingir um nível de excelência no atendimento ao cliente, entender 

a venda como um ciclo contínuo de necessidades apresentada pelos clientes, proporcionará o 

alcance da melhoria contínua na prestação de serviços. 

Neste cenário, o presente estudo pode auxiliar como um guia para a qualidade do 

atendimento e como consequência propiciar lucro e continuidade à empresa. 
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ANEXO 1 

 

MARMORARIA SANTA TERESINHA 

 

1. O que fez VOCÊ optar pela Marmoraria Santa Teresinha? 

(   ) Indicação de amigos                                (   ) Localização  

(   ) Preço                                                        (   ) Qualidade nos serviços e produtos 

(   ) Qualidade no atendimento                       (   ) Pós venda 

 

2. Em relação à qualidade do atendimento, qual o seu nível de satisfação? 

(  ) Muito Insatisfeito (  ) Insatisfeito (  ) Neutro (  ) Satisfeito (  ) Muito Satisfeito 

 

3. Em relação à qualidade dos produtos utilizados, qual o seu nível de satisfação? 

(  ) Muito Insatisfeito (  ) Insatisfeito (  ) Neutro (  ) Satisfeito (  ) Muito Satisfeito 

 

4. Em relação à qualidade dos serviços oferecidos, qual o seu nível de satisfação? 

(  ) Muito Insatisfeito (  ) Insatisfeito (  ) Neutro (  ) Satisfeito (  ) Muito Satisfeito 

 

5. Em relação ao preço ofertado, qual o seu nível de satisfação? 

(  ) Muito Insatisfeito (  ) Insatisfeito (  ) Neutro (  ) Satisfeito (  ) Muito Satisfeito 
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6. Em relação ao pós-venda, qual o seu nível de satisfação? 

(  ) Muito Insatisfeito (  ) Insatisfeito (  ) Neutro (  ) Satisfeito (  ) Muito Satisfeito 

 

7. Você compraria novamente os produtos/serviços da Marmoraria Santa Teresinha? 

(  ) Certamente não  (  ) Não  (  ) Talvez  (  ) Sim  (  ) Certamente Sim 

 

8. Você recomendaria a Marmoraria Santa Teresinha para outras pessoas? 

(  ) Certamente não  (  ) Não  (  ) Talvez  (  ) Sim  (  ) Certamente Sim 

 

Muito obrigado por participar da pesquisa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO NA CIDADE DE NOVA ODESSA 

 

 

  Adolfo Neuburger (1) 

 Arthur Antonio Rocha Ferreira (2) 

 

 

Resumo 

O IPTU é um imposto que esta presente nas cidades de cada estado do Brasil, tendo como 

objetivo arrecadar dinheiro para a manutenção da cidade. Para que o mesmo seja aplicado 

existem normas e diretrizes que regulam a sua condição e características para ser aplicado. 

Tendo uma variação que tem como característica a progressividade no tempo, que tem como 

função ajudar a manter a cidade sem terrenos que possam ser foco de criação de animais 

peçonhentos. Tendo assim em vista a cidade de Nova Odessa como exemplo de cidade com 

IPTU progressivo no tempo. 

 

Palavras chaves: Tributo,  Estatuto da cidade, Plano diretor. 

 

 

Abstract 

The property tax is a tax that is present in the cities of each state of Brazil, aiming to raise 

money for the maintenance of the city. For it to be applied are rules and guidelines governing 

their condition and features to be applied. Having a variation which is characterized by the 

progressive time, which has the function to help maintain the city without terrain that may be 

a focus of venomous animal husbandry. Having thus seen in the city of Nova Odessa as an 

example of city with progressive property tax on time. 

 

Keywords: Tribute, Statute of the city Master Plan. 
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Gazzetta, 2445, 13460-000, Nova Odessa, SP, Brasil. (e-mail:arthurarf@hotmail.com) 

1. Introdução 

 

Apresenta-se por meio deste um estudo referente ao IPTU progressivo no tempo, 

apresentando a definição de IPTU para melhor compreensão, suas diretrizes, aplicações, 

normas e características próprias. 

Aborda-se também sobre o estatuto da cidade, que é a lei que regulamenta o capitulo a 

respeito da politica urbana da constituição brasileira, apresentando seus princípios básicos 

para o IPTU progressivo no tempo. 

Trazendo o plano diretor, que é o conjunto de regras e princípios, que são as orientações 

das ações dos agentes quefazem e usufruem do espaço urbano. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

 

Dentro do ambiente urbano, há varias normas para definições a respeito da classificação 

de imóveis, territórios urbanos e rurais e como serão cobrados os impostos referentes a cada. 

Com isso damos destaque ao IPTU progressivo no tempo para tanto, é necessário, 

primeiramente definir o que é IPTU: 

IPTU é o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. 

 Que segundo a constituição federal, a disposição constitucional é art. 156 compete aos 

municípios instituir impostos sobre:  

I- “Propriedade predial e territorial urbana 

§1º sem prejuízo da progressividade no tempo em que se refere o art. 

182, 84º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:  

I- Ser progressivo em razão do valor do imóvel; e. 

II- Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do 

imóvel (redação dada pela EC nº 29/2000) 

A definição de IPTU segundo o Código Tributário Nacional: art. 

32 o imposto, de competência dos municípios, sobre a propriedade 

predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o 

domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza por acessão física, 

como definida na lei civil. 

§1º para efeito deste imposto entende-se, como zona urbana a definida 

em lei municipal, observando o requisito mínimo da existência de 

melhoramentos indicado em pelo menos 2(dois) dos incisos seguintes, 

construídos ou mantidos pelo poder publico. 

I- Meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

II- Abastecimento de água; 

III- Sistema de esgotos sanitários; 

IV- Rede de iluminação publica com ou sem posteamento para 

distribuição domiciliar; 

V- Escola primaria ou posto de saúde a uma distancia de 3(três) 

quilômetros do imóvel considerado. 

§2º a lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou 

de expansão urbana constante de loteamento aprovados pelos órgãos 

competentes, destinados a habitação ou ao comercio mesmo que 

localizados foras das zonas definidas nos termos do paragrafo 

anterior.” 
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 A base de calculo segundo CASSONE, autorizado pelo artigo 146 da CF, o CNT, no 

art. 33, definiu a base de calculo do IPTU como o “valor venal do imóvel”. A lei 

municipal assim deve dispor:  

 Esse valor real, individualizado para cada imóvel, é fixado por lei, e pode sofrer 

modificação de um ano para o outro, em virtude de vários fatores para tanto, faz-se 

necessário editar nova lei nos termos do §1º do artigo 97 do CNT. 

 Ao versar o arquétipo da hipótese de incidência do imposto sobre a propriedade 

predial e territorial urbana (IPTU), a Constituição de 1988, no §1º do artigo 156 dispôs:  

“§1º o imposto previsto no inciso I(IPTU) poderá ser progressivo, nos 

termos de lei municipal, de forma a assegurar o cumprimento da 

função social da propriedade”.  

 Exame apressado poderá levar à conclusão de que, em razão 

desse preceito, o texto constitucional tenha autorizado, em qualquer 

caso, a instituição de um imposto progressivo. Todavia a progressão 

das alíquotas não é admitida pela constituição de 1988, senão nos 

casos expressamente especificados. Os princípios e normas 

constitucionais impõem essa conclusão. A mens legis, 

independentemente de qual tenha sido o propósito do legislador, 

somente permite interpretação nesse sentido.  

  Tem-se progressão quando à elevação da matéria tributável, ou 

de elemento que a componha, corresponde também a elevação de 

alíquota. Há, também, progressão quando, à vista de certas finalidades 

extrafiscais que pretende alcançada, a lei estatui a progressiva 

majoração das alíquotas – independentemente da maior ou menor 

expressão econômica da matéria tributável – à mesma medida que o 

comportamento do contribuinte impeça ou retarde o alcance daquela 

finalidade.  

 A progressividade opera-se pelo estabelecimento de alíquotas 

tanto maiores quanto forem os níveis de intensidade ou de grandeza de 

um especifico fator ou aspecto do fato tributário. “A progressão, 

portanto, implica desigualação, na medida em que extrapassa a mera 

graduação (proporcionalidade) e, conforme o fator de discriminação 

utilizado desconsidera o principio da capacidade contributiva.” [1] 

  Para que o IPTU seja aplicável à cidade tem de ter um plano diretor.  

 Que segundo o Estatuto da Cidade, A Constituição de 1988 define como obrigatórios 

os Planos Diretores para cidades com população acima de 20.000 habitantes. O Estatuto da 

Cidade reafirma essa diretriz, estabelecendo o Plano Diretor como o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana (artigos 39 e 40). Conforme estabelece o 
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Estatuto, a partir de agora, o Plano Diretor é instrumento obrigatório para municípios com 

população acima de 20.000 habitantes; para aqueles situados em regiões metropolitanas ou 

aglomerações urbanas; em áreas de interesse turístico; ou em áreas sob influência de 

empreendimentos de grande impacto ambiental. Municípios que não se incluem em qualquer 

destas categorias precisam dispor obrigatoriamente de um Plano Diretor, se o poder público 

pretender aplicar os instrumentos previstos no capítulo de Reforma Urbana da Constituição de 

1988.[2] 

 Para se implementar o plano diretor segundo o estatuto da cidade, A base para a 

aplicação de todos os instrumentos do Estatuto da Cidade é o projeto de cidade que se 

produzirá no nível municipal – projeto que deve estar explicitado no Plano Diretor. Pelo texto 

da Constituição de 1988, o Plano Diretor é o instrumento básico da política municipal de 

desenvolvimento urbano (artigo 182, §1o). Cabe ao Plano Diretor cumprir a premissa 

constitucional da garantia da função social da cidade e da propriedade urbanas. Ou seja, é 

justamente o Plano Diretor o instrumento legal que vai definir, no nível municipal, os limites, 

as faculdades e as obrigações envolvendo a propriedade urbana. Tem, portanto, uma 

importância imensa. O Plano Diretor deverá explicitar de forma clara qual o objetivo da 

política urbana. Deve partir de um amplo processo de leitura da realidade local, envolvendo 

os mais variados setores da sociedade. 6 A partir disso, vai estabelecer o destino específico 

que se quer dar às diferentes regiões do município, embasando os objetivos e as estratégias. A 

cartografia dessas diretrizes corresponde a um macrozoneamento, ou seja, a divisão do 

território em unidades territoriais que expressem o destino que o município pretende dar às 

diferentes áreas da cidade.[3] 

 O imposto sobre a propriedade e predial urbana pode ser de natureza progressiva que 

segundo o estatuto da cidade é: 

 De acordo com o “§ 1º do artigo 156 da Constituição Federal, 

sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, 

§ 4º., II, o imposto sobre a propriedade predial eterritorial urbana 

poderá: 

I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e 

II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização do imóvel 

 A possibilidade do IPTU ser progressivo nos termos da lei 

municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função social da 

propriedade, nos termos do artigo 156, parágrafo 1º, significa que o 

Município pode instituir a progressividade visando a gravar a riqueza 

do contribuinte com base nos demais preceitos do sistema tributário 

constitucional.” 

 Segundo José Afonso da Silva “é o imposto sobre a propriedade predial e territorial 

urbana (artigo 156, I) que representa o gravame fiscal da propriedade imóvel, com ou sem 

edificação, localizada na zona urbana ou com destinação urbana. Poderá ser 

progressivo, nos temos da Lei Municipal, de forma a assegurar o cumprimento da função 

social da propriedade. A progressividade prevista no artigo 156 é genérica e pode ser 

estabelecida com base em critérios diferentes do estabelecido no artigo 182, parágrafo 4º, que 

é vinculado a situações específicas ali indicadas, em que a aplicação da progressividade 
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constitui sanção pelo não atendimento de regular e específica exigência do poder público 

Municipal.”[4] 

 Segundo o estatuto da cidade para se aplicar a alíquota do imposto sobre a propriedade 

predial e territorial urbana. 

 “Pelo artigo 7º do Estatuto da Cidade, em caso de 

descumprimento das condições e dos prazos previstos para o 

parcelamento ou edificação nos termos da lei municipal específica, o 

Município deve aplicar o imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração 

da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos.” 

 Com relação ao valor da alíquota: 

 “O § 1º do artigo 7º estabelece que o valor a ser aplicado a cada ano 

será fixado na lei municipal específica, e não excederá a duas vezes o 

valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 

quinze por cento.” 

 Esta norma adota dois critérios distintos para a cobrança do imposto. O primeiro é do 

valor do IPTU a partir da sua cobrança não poder exceder a duas vezes o valor referente ao 

ano anterior. Se o valor fixado no primeiro ano de incidência do imposto de acordo com a 

alíquota for, por exemplo, de dois mil reais, no segundo ano de incidência o valor máximo 

poderá ser de quatro mil reais. 

 O segundo critério diz respeito à alíquota máxima do imposto, que poderá ser fixada 

até quinze por cento. Isto significa que o Poder Público não pode iniciar a cobrança do IPTU 

progressivo no tempo por meio da alíquota máxima de quinze por cento. No caso do 

Município em razão da progressividade definida atingir no quarto ano de cobrança a alíquota 

máxima de quinze por cento, nos próximos anos de cobrança o Poder Público municipal não 

poderá fixar um alíquota superior a este percentual, devendo manter esta alíquota até a 

promoção da desapropriação para fins de reforma urbana. Para garantir uma 

proporcionalidade adequada do valor é preciso que a planta genérica de valores do Município 

esteja em consonância com os valores do mercado imobiliário. 

 No caso de a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não ser atendida em cinco 

anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida 

obrigação, ficando garantida a prerrogativa de desapropriar o imóvel para fins de reforma 

urbana nos termos do §2 º do artigo 7º.[5] 

  

 

3. Metodologia 

 

3.1 IPTU na cidade de Nova Odessa 

  Para ser realizada a pesquisa do IPTU, na cidade de Nova Odessa é necessário 

primeiro analisar o plano diretor da cidade. 

 NO PLANO DIRETOR DA CIDADE DE NOVA ODESSA, CONTA COM O IPTU 

PROGRESSIVO DE ACORDO COM A LEI DE Nº 10.257 DE 10 DE JULHO DE 

2001. 

 Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da 

política urbana e dá outras providências. 

“Art. 7o Em caso de descumprimento das condições e dos prazos 

previstos na forma do caput do art. 5o desta Lei, ou não sendo 

cumpridas as etapas previstas no § 5o do art. 5o desta Lei, o 

Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade 
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predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a 

majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. 

§ 1o O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei 

específica a que se refere o caput do art. 5o desta Lei e não excederá a 

duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota 

máxima de quinze por cento. 

§ 2o Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja 

atendida em cinco anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota 

máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a 

prerrogativa prevista no art. 8o. 

§ 3o É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à 

tributação progressiva de que trata este artigo. 

 De acordo com o Art. 48. No caso de descumprimento das 

exigências estabelecidas pelo inciso I, do Artigo 25, desta Lei, o 

Município aplicará alíquotas progressivas de IPTU, majoradas 

anualmente, pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos ou até que o 

proprietário cumpra a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, 

conforme o caso.  

§ 1º. Lei Municipal específica, baseada no Artigo 7º da Lei Federal nº 

10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, estabelecerá a 

gradação anual das alíquotas progressivas e a aplicação deste instituto.  

§ 2º. É terminantemente vedada a concessão de isenções ou de anistias 

sobre a tributação progressiva de que trata este Artigo.  

Art. 49. Decorridos os cinco anos, sem que o proprietário tenha 

cumprido a obrigação de parcelamento, edificação e utilização, o 

Município poderá desapropriar o imóvel com pagamento em títulos da 

dívida pública.  

Parágrafo único - Lei Municipal específica, baseada no Artigo 8º da 

Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, 

estabelecerá as condições para aplicação deste instrumento.”[5] 

 

3.2 Objetivos do IPTU progressivo 

 Segundo o estatuto da cidade o IPTU progressivo tem como objetivo:  

 Induzir a ocupação de áreas já dotadas de infra-estrutura e equipamentos, mais aptas 

para urbanizar ou povoar, evitando pressão de expansão horizontal na direção de áreas não 

servidas de infra-estrutura ou frágeis, sob o ponto de vista ambiental. Terrenos ou glebas 

vazios dentro da malha urbana são socialmente prejudiciais, tendo em vista que são atendidos 

por infraestrutura urbana, implementada por investimentos públicos para atender à população 

e não para garantir uma valorização particular. 

 Aumentar a oferta de terra e de edificação para atender à demanda existente, evitando 

assim que aqueles que não encontram oportunidades de moradia nas regiões centrais sejam 

obrigados a morar em periferias longínquas, em áreas desprovidas de infra-estrutura, em áreas 

de risco de enchentes ou desabamentos ou em áreas de preservação ambiental. 

 Tem também como objetivo a desapropriação para fins de reforma urbana, que 

segundo o artigo 8º do estatuto da cidade significa: 

 “A desapropriação prevista no inciso III do parágrafo 4º do 

artigo 182 é um dos casos de exceção ao artigo 5º, inciso XXIV da 

Constituição, pelo qual a desapropriação será efetuada mediante justa 

e prévia indenização em dinheiro. O poder público municipal poderá 
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efetuar essa desapropriação no caso do proprietário deixar de cumprir 

com a obrigação de conferir uma destinação social à sua propriedade 

urbana, nos termos e prazos estabelecidos no plano urbanístico local, 

após o término do prazo máximo de 5(cinco) anos da aplicação do 

imposto predial e territorial urbano progressivo no tempo. Pela forma 

como está prevista no texto constitucional, essa desapropriação é um 

instrumento urbanístico que possibilita o poder público aplicar uma 

sanção ao proprietário de imóvel urbano, por não respeitar o princípio 

da função social da propriedade, nos termos do Plano Diretor e do 

plano urbanístico local. 

 A desapropriação se configura como sanção pelo critério 

definido para fins do pagamento da indenização, que será mediante 

títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo 

Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas 

anuais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 

legais. Por ser um instrumento destinado a garantir o cumprimento da 

função social da propriedade, podemos caracterizar que essa 

desapropriação é destinada a promover a reforma urbana, isto é, 

promover transformações na cidade e, portanto, merece um tratamento 

especial.” 

De acordo com o “artigo 8º do Estatuto da Cidade, a desapropriação 

para fins de reforma urbana poderá ser procedida pelo Município, 

quando forem decorridos cinco anos de cobrança do IPTU 

progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de 

parcelamento, edificação ou utilização.”[6]  

   

4. Resultados e discussões. 

 

  A cidade de nova Odessa tem em seu estatuto de cidade o IPTU progressivo como 

meio de transformar terrenos não utilizados em imóvel que traga beneficio a cidade, ou 

mesmo com a inutilização do terreno e após cinco anos sem ter um fim definido para o local, 

podendo se beneficiar e retomar o terreno como pagamento de divida publica utilizando o 

mesmo para trazer beneficio ao município. 

   

 

5. Considerações finais 

 

  Este artigo tem como intuito central, mostrar como funciona o IPTU progressivo no 

tempo e quais são os benefícios do mesmo a cidade que é aplicado, assim como as diretrizes 

que tem de ser seguidas para que possa ser aplicado na cidade. 

  Demonstrando quais são as diretrizes e leis pertencentes ao IPTU progressivo no 

tempo, seguindo o estatuto da cidade e o plano diretor. 
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PUBLICIDADE TELEVISIVA DE ALIMENTOS PARA O 

CONSUMIDOR INFANTIL 
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Resumo 

Cada vez mais se torna de conhecimento público a grande influência que a mídia, 

principalmente os comerciais televisivos, tem causado no comportamento de consumo de 

crianças. Isso ocorre em função das técnicas avançadas sobre o comportamento do 

consumidor infantil e em virtude delas serem facilmente influenciadas por sua falta de 

experiência e capacidade de julgamento. Essa pesquisa teve por objetivo verificar o conteúdo 

das mensagens publicitárias apresentadas por dois canais televisivos sendo eles, da TV aberta, 

o SBT e o outro da TV fechada, Cartoon Network, durante o horário matutino onde 

observouse 

que o conteúdo é voltado exclusivamente para o público infantil. Tanto no canal aberto 

como o fechado os anúncios apresentados estão sempre se inovando, tentando encaixar 

promoções na venda de determinado produto, em especial, os alimentícios, que por seu baixo 

valor nutritivo e alto índice de calorias, provocam diversas doenças, entre elas, a obesidade 

infantil. 

 

Palavras Chaves: Criança, Publicidade Televisiva e Obesidade Infantil. 

 

Abstract 

More and more it is becoming public the big influence that the media, mainly the television 

advertising, has causing in the childs consumption. It happens due to the advanced technics 

about child consumer by virtue of them bee asily influenced due their lack of experience and 

judgment capacity. This research had the as target to verify the content soft marketings 

messages presented by two TV Network, being one of them the open TV Network SBT and the 

other a paid TV, Cartoon Network, during the morning time when the showed content is 

intended exclusively to the child audience. Either in the open TV as in the paid one, the 

presented TV advertising are always being renewed, trying to fit sales to sell some determined 

products, in special, the food ones, which due its low nutritional value sand high calories 

index, can cause several sickness, such as childhood obesity. 

 

Keywords: Child, Television Advertising and Childhood Obesity. 
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1. Introdução 

A grande revolução tecnológica pela qual o mundo vem passando ao decorrer dos anos 

trouxe mudanças significativas na vida da sociedade, principalmente em relação aos hábitos e 

costumes familiares. Diante desse novo cenário de transformações, não podemos deixar de 

citar a participação das crianças em dois sentidos. O primeiro porque são facilmente 

influenciadas por tudo o que ocorre a sua volta e, segundo, porque têm o poder de influenciar 

família, amigos e o próprio mercado. Elas não ficam imunes ao mundo globalizado e ainda, 

sem perceber, passam a se comportar de acordo com as novas exigências, na maioria das 

vezes ditadas pela mídia. 

Através da quantidade de informações disponíveis na televisão e do fácil acesso à 

internet, o público infantil passou a ser um dos principais focos da TV e das propagandas, 

principalmente se considerarmos o fato de que um grande número delas passa a maior parte 

de seu tempo em contato com a TV e computador. 

Vários são os fatores que influenciam esse contato direto com a TV, destacamos dois. 

Um deles seria a ausência de mães e pais, pois estão trabalhando, o outro seria a 

impossibilidade de brincar na rua e estabelecer contato com a vizinhança, uma vez que há a 

preocupação por parte dos pais com a segurança. Mesmo considerando apenas esses dois 

aspectos, entendemos que são fundamentais para que a TV tenha grande destaque dentro de 

casa, e, assim, a publicidade de produtos, em especial os alimentícios, ganhe espaço nos 

comerciais televisivos. É importante considerar que a maioria dos produtos alimentícios 

ofertados é considerada pouco saudável, e estão ganhando espaço no cardápio infantil, 

mudando grande parte do comportamento alimentar e atingindo, principalmente, as crianças. 

A exposição desses produtos, geralmente atrelada à imagem de um personagem, incentiva as 

crianças a quererem experimentar esses alimentos. 

A publicidade se totaliza de técnicas refinadas para atingir o consumidor infantil em 

todas suas faixas etárias, através do uso de figuras com cores mais fortes, músicas divertidas, 

personagens atraentes, brinquedos colecionáveis. Percebemos que o marketing possui vários 

recursos para atingir a criança e, podemos considerar que, muitas vezes, isso não é moral, pois 

as crianças não possuem condições cognitivas adequadas para resistir a tantas solicitações. 

No Brasil, a televisão é a que obtém maior investimento publicitário segundo o IBOPE 

(Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística 2006). Pesquisas sobre propagandas veiculadas 

na televisão apontam que, em média, 22% são de gêneros alimentícios. (ALMEIDA; 

NASCIMENTO; QUAIOTI, 2002; HALPERN, 2003). 

O Instituto Alana revela que o desempenho publicitário alcança grande proporção, 

sendo que 50% das publicidades dirigidas às crianças são de alimentos e, destes, mais de 80% 

são de produtos ricos em açúcares e gorduras não saudáveis ao organismo. 

Essas publicidades são abusivas, pois provocam malefícios à saúde. Podemos citar 

como exemplo, as propagandas de refrigerantes onde, sem qualquer limitação, fazem 

associação de seu produto com uma vida feliz e saudável. Outro exemplo são os ovos de 

Páscoa, as empresas atrelam brinquedos surpresa para chamar a atenção das crianças, que 

acabam querendo o ovo em função do brinquedo oferecido. 

Observa-se que, a publicidade que incentiva as crianças a criar hábitos alimentares não 

saudáveis é a mesma que contribui para desqualificar e diminuir o valor das pessoas acima do 

peso. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

Para Jimenez (2010) as crianças brasileiras estão ingerindo muito mais calorias do que 

deveriam, entre 02 e 05 anos de idade, 22% apresentam sobrepeso e, pior, 5% já passaram 
3 
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para o patamar da obesidade, levando-nos a observar que as crianças estão cada vez mais 

acima do peso considerado saudável para sua faixa etária. A probabilidade que a má 

alimentação iniciada na infância refletirá na vida adulta é muito grande, pois quem cresceu em 

meio a frituras, sanduíches gordurosos e bolacha recheada, terá muita dificuldade para se 

adaptar a uma alimentação saudável no futuro. Para aqueles que optarem por uma mudança, 

provavelmente será lenta, mas pode existir. 

De acordo com o filme “Criança, a alma do negócio”, 80% da influência de compras 

para a casa vêm das crianças, que estão sendo educadas pela mídia a convencer os pais a 

comprarem sempre o que querem. O documentário expõe, também, que a criança brasileira é 

a que mais assiste TV no mundo. 

A exposição de produtos alimentícios pouco saudáveis está cada vez mais em alta, em 

revistas, jornais, e, principalmente, comercial de televisão em que as crianças têm fácil 

acesso. 50% das propagandas alimentícias são voltadas para o público infantil contribuindo 

para a formação dos hábitos poucos saudáveis (ALMEIDA; NASCIMENTO; QUAIOTI, 

2002; HALPERN, 2003). 

Henriques (2008) ressalta ainda a questão da venda casada que as empresas de fast 

food usam como meio publicitário para atrair as crianças. Seus produtos correspondem a um 

valor nutritivo muito baixo, dando espaço para produtos industrializados e seus personagens 

tornam-se queridos do universo infantil, exemplo, Ronald McDonald, da rede fast food 

McDonald’s. 

O IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística) de 2004 a 2010, diz que o 

mercado de fast food duplicou o crescimento. A rede McDonald´s ganhou 100.000 clientes a 

mais e boa parte são crianças, eles atraem o público infantil de várias formas: tendo acesso ao 

playground, vendendo combos (que, geralmente, inclui o lanche, batata frita e o refrigerante, e 

ainda adquirirem brinquedos colecionáveis). Embalagens muito bem elaboradas, similares a 

embalagens de presente, super-heróis e princesas, fazem com que as crianças não se 

alimentem porque sentem fome, mas sim para atender o seu desejo de recompensa pela 

embalagem ou pelo brinquedo nela contido. 

A mídia promete muitas coisas para as crianças, e nem sempre as crianças podem ter 

tudo o que querem, muitas vezes por causa da classe social a qual pertence. Vender alimentos 

industrializados destinados ao público infantil incentiva às crianças a comer não uma vez 

apenas, mas inúmeras, até estarem fidelizadas ao produto, pois a empresa sempre está atenta a 

“alimentar” as crianças de desejos e novidades. A criança pode não ter mais acesso a este tipo 

de propaganda na televisão, no entanto, isto não garante que ela não tenha o alimento 

disponível na sua própria casa. 

 

2.1 Ética na Publicidade 

É fato que a televisão ocupa um lugar de destaque entre as formas disponíveis de 

entretenimento. No entanto, a proporção com que isso ocorre é alarmante. Estudos recentes 

realizados pelo Painel Nacional de Televisão do IBOPE (2007) revelaram que as crianças 

brasileiras passam, aproximadamente, cinco horas por dia diante da televisão. Com esse 

resultado, o Brasil passou a ser o recordista mundial em número de horas por dia em que as 

crianças assistem à televisão, passando a frente dos Estados Unidos (IDEC, 2007). Em uma 

criança, a capacidade de distinguir um programa de uma mensagem publicitária só se 

configura, em média aos 10 anos, já a capacidade de analisar criticamente as informações que 

as crianças recebem através da mídia televisiva só se desenvolve por completo aos 12 anos, 

conforme observou a relatora do Projeto de Lei n. 5.921, de 2001, Deputada Maria do Carmo 

Lara (BRASIL, 2005). 
4 
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As campanhas publicitárias não medem esforços e, muitas vezes, ultrapassam os 

limites da ética e do moralmente aceitável no roteiro de seus comerciais para divulgar e 

vender os seus produtos. 

O CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), que é uma 

organização não governamental, trabalha através de denúncias dos próprios consumidores e as 

levam para seu Conselho de Ética, após ser julgada a campanha e, se a denúncia tiver 

procedência, o anúncio pode sair de exibição ou ser levado a efetuar correções. Ele não exerce 

e até mesmo repudia qualquer censura prévia à propaganda, se ocupando somente do que está 

sendo ou foi veiculado (CONAR, 2006). Em 2006, adotou novas regras de segmento para 

proibir uso de verbos no imperativo de compra e consumo na publicidade, como “compre 

isso”, “peça já para seu pai”, “não perca” e etc. Comerciais que encorajar o consumo 

excessivo poderão ser banidos da televisão. 

No Brasil, cabe ao CONAR (2006) reger os preceitos básicos que definem a ética 

publicitária, sendo eles: 

• Todo anúncio deve ser honesto e verdadeiro e respeitar as leis do país; 

•Deve ser preparado com o devido senso de responsabilidade social, evitando acentuar 

diferenciações sociais; 

•Deve ter presente a responsabilidade da cadeia de produção junto ao consumidor; 

•Deve respeitar o princípio da leal concorrência; 

•Deve respeitar a atividade publicitária e não desmerecer a confiança do público nos serviços 

que a publicidade presta. 

Pode-se afirmar que há dois tipos de efeitos das propagandas sobre as crianças: o 

efeito direto, aquilo que a criança aprende assistindo, e o indireto, o tipo de percepção da 

realidade social que a criança aprende através da publicidade (TEIXEIRA, 1987). Não que a 

publicidade por si só vá ditar o que a criança deve ou não consumir, e como a realidade social 

deve ser percebida, e isso também não quer dizer que os pais não tenham qualquer papel nessa 

história, mas é inegável que, em um país onde as crianças assistem, em média, cinco horas por 

dia de televisão, a publicidade tem um forte apelo nesse sentido. 

As práticas de consumo desenfreado entre as crianças e os adolescentes são 

relacionadas com o surgimento de inúmeros problemas. Alguns deles, alertados pelo Projeto 

Criança e Consumo (2006), os transtornos alimentares e estresse familiar é mencionado, onde 

cabe dizer que existem diversas evidências comprovando que a ocorrência de transtornos 

alimentares, sobretudo a obesidade, possui relação com a influência de campanhas 

publicitárias. É claro que os publicitários não são os únicos responsáveis pela educação, 

formação e conscientização das crianças, este papel também cabe aos pais e ao Estado, mas 

onde não há regulamentação via Estado, os publicitários, não medem esforços para vender seu 

produto e, no caso do Brasil, essa regulamentação é muito frágil do ponto de vista de proteção 

à criança. Pesquisas apontam que a maioria das crianças realmente não consegue distinguir 

para o quê serve a publicidade, por isso ficam vulneráveis à influência publicitária e acabam 

imitando o que veem nos comerciais. 

Diante das inegáveis influências da publicidade direcionada ao público infanto-juvenil, 

é necessário refletir mais seriamente sobre uma possível restrição legal a esse tipo de 

comunicação. As pesquisas comprovam que a autorregulamentação proposta pelo CONAR, 

que não possui força de lei e apresenta caráter normativo e não obrigatório (MOMBERGER, 

2007), não tem bastado para proteger as crianças dos abusos cometidos pelos publicitários. É 

preciso criar regras mais rígidas, com sanções igualmente mais rigorosas. 
 

 

2.2 Código de Defesa do Consumidor e Constituição Federal contra a publicidade 

abusiva. 
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Não há na Constituição Federal nenhum dispositivo que vede ou restrinja a 

publicidade direcionada para crianças, inclusive no tocante a produtos alimentícios, porém, há 

diversos dispositivos que, ao serem interpretados conjuntamente, podem ser capazes de 

garantir a proteção da criança e do adolescente contra o assédio abusivo das publicidades que 

lhes são veiculadas. 

A Constituição Federal brasileira de 1988, em seu artigo 227, determina que seja dever 

da família, da sociedade e do Estado providenciar para que a criança e o adolescente recebam 

a proteção e a orientação necessárias para completarem seu desenvolvimento e tornarem-se 

cidadãos dignos e bem estruturados física, ética e psicologicamente. Já o artigo 221 da 

Constituição Federal determina que a programação de emissoras de rádio e televisão deve 

ater-se aos seguintes princípios: I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e 

informativas; II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente 

que objetive sua divulgação; III – regionalização da produção cultural, artística e jornalística, 

conforme percentuais estabelecidos em lei; IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa 

e da família. As medidas de marketing, principalmente aquelas direcionadas a crianças e 

adolescentes, as quais tencionem a venda de produtos alimentícios de baixo teor nutricional 

sem a devida atenção à saúde e segurança do consumidor contraria os dispositivos 

constitucionais acima citados. 

O Código de Defesa do Consumidor é tido como um microssistema de direitos e 

deveres que disciplinam as relações entre fornecedores e consumidores, a parte geral do 

Código de Defesa do Consumidor traz as normas gerais e os princípios que devem ser 

respeitados, no que se refere à publicidade, seguem-se os seguintes princípios: A) Princípio da 

não-abusividade da publicidade; B) Princípio da veracidade da mensagem publicitária; e C) 

Princípio da identificação da publicidade. 

O princípio da não-abusividade da publicidade é de suma importância no tratamento 

das publicidades direcionadas ao público infantil, pois tal princípio proíbe toda e qualquer 

publicidade abusiva. Conforme o art. 37 § 2º do Código de Defesa do Consumidor, 

publicidade abusiva é toda publicidade discriminatória de qualquer natureza, que incite à 

violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e 

experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o 

consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

Percebe-se que será abusiva toda a publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento 

e experiência da criança, ou que a induza a adotar comportamentos prejudiciais à sua saúde. 

Por outro lado, o princípio da veracidade da mensagem publicitária veda a veiculação 

da publicidade enganosa, ou seja, toda aquela que não traz informações autênticas acerca do 

produto apresentado. Nos termos do art. 37 § 1º 
É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 

mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da 

natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço 

e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 

Podemos citar como exemplo, uma propaganda antiga, porém de grande repercussão 

na época. A empresa Danone para anunciar o produto Danoninho, no qual o fornecedor 

pretendia passar a informação de que um Danoninho equivaleria a uma alimentação saudável 

com o slogan “Danoninho vale por um bifinho”. 
 

No mesmo sentido o Código de Defesa do Consumidor considera ilegal a publicidade 

enganosa por omissão, ou seja, aquela que deixa de trazer elementos essenciais à informação 

do consumidor. 

Por fim, há o princípio da identificação da publicidade. Este princípio veda a 
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publicidade clandestina e a publicidade subliminar. O merchandising não está proibido, 

porém 

sua veiculação deve ocorrer de forma a possibilitar ao consumidor a sua identificação como 

publicidade. De acordo com Nunes (2005), o consumidor tem direito à proteção contra toda e 

qualquer publicidade que seja enganosa, abusiva ou clandestina. 

 

2.3 A Pesquisa. 

Toda criança passa por um processo de evolução e crescimento no decorrer de sua 

vida. Nos dias atuais ela tem cada vez mais poder de compra e as famílias levam muito em 

consideração sua opinião, sabendo disso, os profissionais da comunicação visam as crianças 

como seu público alvo de forma a interagir e persuadi-las com mensagens publicitárias. 

Quando se é pequeno, a capacidade de ler ainda não está totalmente desenvolvida, então é 

muito mais fácil visualizar a imagem pronta. Pode se dizer que: 
A televisão pode ser vista como um retorno a formas primitivas de 

comunicação. Ela comunica suas mensagens por meio oral e visual, imagem 

e som; não pressupõe outras habilidades ou capacidades de leitura, além de 

ser capaz de ver e entender uma linguagem. Ela mostra imagens e conta 

histórias e não pede nada a audiência. (CASHMORE 1994, p. 20). 

Diante da facilidade com a qual a mensagem publicitária veiculada pela televisão 

chega à criança, há a preocupação que, na maioria dos casos, os comerciais, principalmente o 

voltado para o seguimento alimentício, tenha destaque nos horários em que grande parte da 

população infantil está assistindo televisão, seja no canal aberto ou no canal a cabo. Esses 

comerciais podem influenciar de forma negativa as preferências infantis por alimentos, por se 

tratar de produtos sem nenhum teor nutritivo, rico em gordura, sódio e açúcar. 

Dessa forma, considerando os aspectos observados em relação aos comerciais 

publicitários de alimentos, surgiu a curiosidade de analisar a quantidade de publicidade 

destinada à criança com o objetivo de saber quais os atrativos utilizados para chamar a 

atenção do público infantil e se essa publicidade é de alimentos de baixo valor nutricional. 

A Pergunta. 

Sendo assim, a pergunta que essa pesquisa procura responder é: 

O percentual de publicidade de alimentos destinados ao público infantil seria 

proporcionalmente superior aos outros tipos de informes publicitários? 

Os alimentos destinados ao público infantil são de baixo teor nutritivo? 

A frequência de publicidade de alimentos destinados ao público infantil poderia 

interferir negativamente na formação de hábitos alimentares? 

Os objetivos. 

Pretendemos assim, alcançar os seguintes objetivos: 

•Verificar se há publicidade de alimentos para o público infantil veiculadas na 

televisão; 

•Analisar o número de vezes que aparece a publicidade de alimentos para o público 

infantil; 

•Descrever as características de publicidade de alimentos para o público infantil; 
7 

•Observar o valor nutritivo dos alimentos que são veiculados pela mídia; 

•Argumentar sobre uma possível influência na formação de hábitos alimentares do 

público infantil. 

 

3. Metodologia 

A metodologia utilizada para a realização dessa pesquisa foi através de pesquisas 

bibliográficas com o intuito de se formular uma base teórica sobre assunto e elaborar o 
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instrumento de coleta de dados. O levantamento realizado constou de materiais diversos: 

artigos, reportagens, filmes, livros e outras publicações. 

Para termos alguns elementos que pudessem ser utilizados para comparação, foram 

escolhidos dois tipos de canais televisivos, um aberto porque acredita-se que uma maior 

parcela da população tem acesso, e, o outro, TV a cabo que, por ser pago, não é acessível a 

todas as famílias. O período a ser observado foi o da manhã. 

Em relação ao canal aberto, escolhemos o SBT, porque diante das outras emissoras é o 

único canal com programação infantil no período da manhã e, o outro, foi o Cartoon Network, 

devido a sua programação ser voltada ao público infantil. Foi analisado durante a semana do 

dia 20 a 24 o Cartoon Network e na semana do dia 27 a 31 de maio de 2013, o canal aberto 

SBT, ambos no período matutino das 08 às 10 horas. Todos os comerciais do período 

observado foram anotados e categorizados. 

 

4. Resultados e Discussões 

Para uma compreensão mais precisa, fez-se a divisão dos comerciais de acordo com o 

conteúdo neles apresentados. Dessa maneira foram criadas as seguintes categorias: 

•Brinquedos: foram apresentados carrinhos, bonecas, brinquedo de construção tipo Lego, 

massa de modelar tipo Amoeba, entre outros. 

•Institucional: foram considerados institucionais todos aqueles comerciais que a emissora 

realizou publicidade de seus programas como novelas, filmes, desenhos animados. 

•Alimentação: todo e qualquer tipo de alimento voltado para o público infantil. 

•Vestuário/calçado: ambos do segmento infantil, com temas de desenhos animados. 

•Aplicativo para celular: jogos para meninos e meninas dos desenhos da própria emissora. 

•Diversos: foram classificados como “diversos” publicidade para adultos, como lojas de 

móveis, eletrônicos, detergente, óticas, enfim, qualquer publicidade não voltada para o 

público infantil, e merchandising para a emissora. 

•Gibi: destacamos essa categoria por ser um material de leitura, o da turma da Mônica foi o 

único apresentado. 

•Material Escolar: nessa categoria todos os materiais apresentados eram voltados para o 

público infantil com temas de desenhos. 
8 

Considerando a categorização realizada organizamos os dados em tabelas 

apresentados percentualmente (de 0 a 100%) de acordo com os critérios de observação 

levantados. 

A tabela 1 Apresenta os percentuais de frequência de cada uma das categorias e seus 

respectivos produtos veiculados nos comerciais televisivos da emissora. 

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 1 – Frequência das categorias nos comerciais do SBT 

Categoria % 

Institucional 107 38% 

Diversos 79 28% 

Alimentação (refrigerantes, bolachas recheadas, iogurte, suco de 

caixinha, chocolates com brinquedos surpresa e lanche tipo fastfood) 62 22% 

Brinquedo 19 7% 

Aplicativo para celular 8 3% 

Vestuário/Calçado 7 2% 

Material Escolar 0 0% 

Gibi 0 0% 

Total 282 100% 
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Análise realizada entre 27 a 31/05/2013 - das 8 às 10h. 

Observa-se no canal aberto SBT a categoria que mais se destaca é a “institucional”, 

seguindo de “diversos” e “alimentação” em terceiro lugar. A categoria que mais possui 

propagandas voltadas para o público infantil é a do segmento de alimentação, onde os 

produtos citados acima são os que mais apresentam comerciais publicitários. Quanto ao 

conteúdo dos comerciais de alimentos, em nenhum momento houve qualquer alusão a 

alimentos com teor nutritivo saudável, como frutas, legumes, carne, etc. Das categorias 

apresentadas vale destacar que a do segmento “diversos” é a única que não tem nenhum 

conteúdo voltado para o público infantil, pois até mesmo o segmento “institucional” 

apresentava o comercial da novela Carrossel que é voltada para as crianças. 

A tabela 2 apresenta os percentuais de frequência de cada uma das categorias e seus 

respectivos produtos veiculados nos comerciais televisivos do canal Cartoon Network. 

Fonte: Autoria Própria. 

Tabela 2 - Frequência das categorias nos comerciais do Cartoon 

Network 

Categoria % 

Brinquedo 55 34% 

Institucional 33 20% 

Alimentação (iogurtes, cereal matinal, bolachas recheadas, lanche tipo 

fastfood e alimentos congelados) 20 13% 

Vestuário/Calçado 12 8% 

Aplicativo para celular 14 8% 

Diversos 14 8% 

Gibi 7 7% 

Material Escolar 4 2% 
Total 159 100% 

Análise realizada entre 20 a 24/05/2013 - das 8 às 10h. 
9 

Já no canal fechado Cartoon Network a categoria brinquedo vem em primeiro lugar, 

seguido de propagandas da instituição e, também em terceiro, o segmento alimentação. No 

Cartoon Network, todas as propagandas são voltadas para o público infantil, desde a 

institucional com diversos desenhos da emissora, como a categoria “diversos” que incluía 

resorts para viajar com a família. Na categoria “alimentação” os alimentos apresentados 

citados acima não apresentavam nenhum teor nutritivo adequado para as crianças, nem 

tampouco houve anúncios de alimentos saudáveis durante a programação. 

Considerando o bombardeio de informações de produtos que são exibidos 

constantemente todos os dias durante os intervalos comerciais das programações infantis, 

tanto na Cartoon Network como no SBT, percebemos que não há qualquer preocupação por 

parte dos anunciantes, o que se visa é o lucro. 

Observou-se que em ambas as emissoras os comerciais são exibidos de forma atrativa, 

divertida, com imagens coloridas, músicas e crianças da mesma faixa etária fazendo a 

apresentação dos mesmos, chamando sempre a atenção para o produto apresentado, 

demonstrando felicidade por consumir e passando a ideia de que o seu consumo traz benefício 

à saúde. Um exemplo que se pode citar é o Toddynho, que é apresentado como o 

“companheiro de altas aventuras”, sendo rico em vitaminas, porém em nenhum momento é 

citada a quantidade de açúcar que contém dentro de uma embalagem de apenas 200 ml. 

Os comerciais procuram passar a ideia de que a criança deve “comer para ficar forte 

ou bonito”, “peça para a mamãe”, “que você é legal ao comer aquilo”, “que comer é uma 

brincadeira divertida”, “seu personagem come ou bebe”, acompanhando essas mensagens as 

crianças demonstravam alegria e satisfação. Grande parte dos produtos apresentados estava 
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atrelada a filmes infantis, personagens de desenhos animados, muitas das vezes dos desenhos 

da própria emissora e, alguns, estavam sendo apresentados naquele exato momento. 

 

5. Considerações Finais 

A televisão é um entretenimento popular. De acordo com o IBGE o Censo 2010 

divulgou que mais de 90% da população brasileira possui, pelo menos, um televisor em suas 

casas. Por consequência, acaba influenciando na vida do ser humano tanto em questões 

políticas, hábitos, opinião, no consumo, em especial, no consumo infantil. 

A publicidade desperta diversas sensações como, por exemplo, a alegria nas crianças 

que acabam se encantando com os produtos divulgados, incentivando o desejo de se 

consumir. Com a ramificação dos canais de televisão ficou fácil atingir as pessoas, em 

especial, as crianças. As publicidades direcionadas às crianças consideram suas características 

psicológicas, afetivas e sociais para atingir melhor os pequenos consumidores. Há um 

investimento muito grande em pesquisas na publicidade para que ela possa atingir com mais 

eficiência seus consumidores. É por conta disso que os profissionais de comunicação estão 

cada vez mais preocupados em querer conhecer seu público, principalmente o infantil que nos 

dias atuais é um público formador de opiniões e que tem grande influencia sobre seus pais na 

hora da decisão de compra. 

A presente pesquisa buscou avaliar os intervalos comerciais do canal infantil Cartoon 

Network e do canal aberto SBT no horário matutino onde a programação é voltada 

exclusivamente para o público infantil, na faixa etária de 03 a 08 anos. Notou-se que os 

anunciantes de ambas as emissoras tiveram a preocupação de elaborar anúncios de forma que 

chamava a atenção para o público em questão, sempre com muita cor, músicas e até mesmo 

desenhos animados, a diferença foi que no canal aberto SBT houve propagandas voltadas para 

todos os públicos, sendo o infantil seu principal foco. 

Indiferente da emissora os comerciais do segmento alimentício atingem as crianças 

em cheio, pois tem um percentual alto de exposição e eles podem influenciar negativamente o 
10 

interesse das crianças por alimentos de valor nutritivo duvidoso. Eles apresentam produtos 

totalmente inadequados para uma alimentação saudável, produtos industrializados ricos em 

sódio e gorduras, um exemplo é o suco de caixinha onde sua divulgação é feita como “néctar 

da fruta” quando na verdade apresentam 10% da fruta, fazem divulgação de produtos que faz 

a menção de venda casada “coma o lanche e ganhe o brinquedo”, que sempre é algo 

relacionado ao que está na mídia do momento, como personagens de filmes e desenhos 

animados. 

Foi apontado pelo documentário “Muito Além do Peso”, do Instituto Alana (Brasil 

2012) a epidemia da obesidade infantil que o país está vivendo nos últimos anos. As crianças 

apresentam sintomas de doenças de adultos, como problemas de coração, respiração, 

depressão em função da baixa autoestima e diabetes tipo II, desencadeados pela influência 

gigantesca e desleal da indústria de alimentos e bebidas, pois o público infantil é facilmente 

influenciado e pode interpretar erroneamente por sua falta de experiência e capacidade de 

julgamento, talvez seja por essa razão que a propaganda acaba tendo um papel maior do que 

se imagina no amadurecimento precoce das crianças. Nesse contexto, o envolvimento do 

governo, dos pais, das escolas e da publicidade na temática é fundamental para que sejam 

direcionadas políticas públicas de contenção à publicidade dirigida à criança. 

O governo deveria tomar medidas mais drásticas, visando o bem estar e qualidade de 

vida das crianças e prevenindo o aumento da taxa de obesidade, assim reduzir muitos gastos 

públicos com os problemas de saúde desencadeados pelo excesso de peso e sedentarismo. 
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ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA: 

MELHORIA NO PROCESSO DE ANTI - RESPINGO DE SOLDA 

 
Anselmo Luís De Nadai 

Leonardo Richeli Garcia 
 

 

Resumo 

O presente artigo tem por finalidadeo estudo de caso que analisou a melhoria no processo de 

anti-respingo de solda em uma das linhas de montagem de uma empresa automotiva, situada 

na região metropolitana de Campinas, a empresa obteve resultados positivos em qualidade, 

ergonomia eficiência do processo, eliminação de retrabalho, redução de custo e satisfação de 

nosso cliente interno. 

 

Palavras Chaves: Planejamento, Controle, Produção. 

 

Abstract  

The aim of this case study was This article aims at the case study analyzed the improvement 

in the anti - splash solder on one of the assembly lines of an automotive company, located in 

the metropolitan region of Campinas, the company achieved positive results in quality, 

ergonomic efficiency process, eliminate rework, cost reduction and satisfaction of our 

internal customer. 

 

Key Words: Planning, Control, Production. 
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Introdução 

A empresa deste estudo teve início na década de 1970 no mercado de motocicletas no 

País. Com a fundação da X Motor do Brasil, em 1971, crescem a importação de motocicletas. 

O grande passo ocorreu em 1976, com o início da produção nacional. Hoje, na Moto X 

da Amazônia LTDA., em Manaus (AM), são produzidos motocicletas, quadriciclos (All 

Terrain Vehicle ― ATV) e motores estacionários. A empresa X é líder nacional no setor de 

motocicletas e, em 2009, ultrapassou a marca de 13 milhões de unidades produzidas.  

Sob o controle da Moto X da Amazônia está outras duas empresas, localizadas na 

mesma área: a empresa X Componentes da Amazônia LTDA e a X Tecnologia da Amazônia 

Indústria e Comércio LTDA.. 

Em 1992, houve um avanço, com o início das importações de automóveis para o 

Brasil. A boa aceitação dos produtos resultou na inauguração, em 1997, da fábrica da empresa 

X Automóveis do Brasil, na região de campinas (SP), que, em 2012, superou o volume de 1 

milhão de unidades produzidas. 

Esse trabalho aborda o projeto de melhoria no processo de produção, onde foi adotado 

o sistema de Brainstorming para levantamento de idéias para a solução de problema no 

processo produtivo. A pergunta problema quer saber o que esta gerando divergências no 

processo de produção do Side Panel Comp “Lateral completa do automóvel” com o problema 

de produção de acumulando de fagulhas de solda (resíduo do processo de soldagem) gerando 

retrabalho no processo de produção existe um processo onde é aplicado um produto 

especifico para evitar o acumulo de resíduo de solda chamado de anti- respingo de solda. 

Buscou se vivenciar o dia-a-dia do processo e seu fluxo. 

Na análise das causas utilizou se a ferramentas diagrama de Ishikawa para encontrar a 

causa do problema. 

Para a solução foi analisada a situação atual do processo, levantados os problemas 

encontrados no processo produtivo que geravam os problemas, avaliados possíveis soluções 

para eliminar o problema e tomados as medidas para solução. 

Em freio contra retrocesso foram tomadas ações para estabilizar o processo evitando 

que o problema volte a acontecer. Em resultados foi evidenciado melhoria de qualidade na 

peça sem resíduos de solda, melhoria da ergonomia e eficiência do processo, eliminação de 

retrabalho, redução de custo com peças defeituosas e satisfação de nosso cliente interno. 

Como pesquisador foi possível colocar em prática todo conhecimento adquirido em 

sala de aula, colocando em prática dentro do ambiente empresarial proporcionando 

crescimento profissional. 

 
Revisão Bibliográfica   

Segundo Moreira(2008, pág. 3). “A Administração da Produção e Operações é o 

campo de estudo dos conceitos e técnicas aplicáveis à tomada de decisões na função de 

Produção (empresas industriais) ou Operações (empresas de serviços)”. De acordo com 

Chiavenato (2000) sistema de produção pode ser definido como um conjunto de elementos 

interdependentes ou um grupo que forma um todo organizado, o qual possui características 

próprias que não são encontrados em seus elementos isolados. Dessa forma, pode-se inferir 

que em se tratando de uma organização produtiva, esses elementos são na realidade os setores 

e departamentos, incluídos estes a função produção e seus processos. 

Já Tubino (2009) afirma que geralmente as empresas são estudadas como um sistema 

que transforma, via processamento, entradas de (insumos) e saídas (produtos ou serviços) 

favoráveis aos clientes. 

Em uma empresa, a área de produção é responsável por desenvolver produtos ou 

serviços através de um sistema lógico criado racionalmente para realizar essa transformação.               
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De acordo com Slack (1999, p. 25) o conceito de administração da produção está relacionado 

à forma que se trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. 

Um modelo de transformação é composto por input, processo de transformação e 

output. Os inputs são os recursos de entrada geralmente classificados em a serem 

transformados e em transformação. Os recursos de transformação são compostos por 

instalações (prédios, equipamentos, tecnologia) e funcionários (pessoas que operam as 

instalações). 

Em uma organização o sistema de produção pode agir em macro operações ou em 

micro operações. A macro operação se refere à produção principal de uma empresa, enquanto 

as micro operações se refere se à produção menores que alimentam e sustentam a macro 

operação. Por exemplo, uma empresa de automóveis tem sua macro operação os processo de 

produção divididos para fabricação de partes do automóvel, setor de solda responsável pela 

fabricação da carroceria, setor pintura, setor de motores e linha de montagem, onde são 

agrupados todas as partes que compõe o produto acabado e o automóvel finalizado para o 

consumo. 

Segundo Gaither et al (2002) a produção é o processo que gera produtos e serviços a 

partir da matéria-prima, pessoas, maquinário, prédios, tecnologia, dinheiro, informação e 

outros recursos, sendo essa a atividade predominante de um sistema de produção.  

De acordo com Slack (2001). Os outputs do processo de transformação são bens 

físicos e/ou serviços, que se diferem nos aspectos de tangibilidade, estocabilidade, 

transportabilidade, simultaneidade e contato com o consumidor e qualidade. Entretanto, a 

maioria das operações produz tanto produtos como serviços.  

Segundo Moreira (2008) Sistema de Produção “(é um conjunto de atividades e 

operações inter-relacionadas envolvidas na produção de bens (caso das indústrias) ou 

serviços, que consiste em uma entidade abstrata, porém de muita utilidade para a apresentação 

de inúmeros conceitos, que sofre a influência de ambientes internos e externos, distinguindo 

dessa forma alguns elementos fundamentais, assim como os insumos, o processo de criação 

ou conversão, os produtos ou serviços e o sistema de controle. 

Para Slack (2001) Um sistema de Produção é eficaz, quando usar eficientemente seus 

recursos e produz bens e serviços de maneira que satisfaça a seus consumidores. Além disso, 

a função produção deve ser criativa, inovadora e vigorosa para introduzir novas e melhoradas 

formas de processamento, com a finalidade de proporcionar meios de sobrevivência em longo 

prazo para a organização oferecendo-lhe vantagem competitiva sobre seus adversários. 

Produção e operações tratam dos conceitos, métodos e técnicas que dizem respeito à 

produção de bens ou à prestação de serviços, uma das três funções centrais de qualquer 

organização. As outras duas funções centrais são o desenvolvimento de produtos/serviços 

(P/S) e a comercialização dos mesmos. 

 
2-Brainstorming  

 

De acordo com sistema Brainstorming  - Técnica criada pelo americano Osborn em 

1963 utilizada para auxiliar um grupo de pessoas a criar o máximo de idéias no menor tempo 

possível. Geralmente traduz-se para o português como “tempestade cerebral” ou “tempestade 

de idéias”. Esta técnica visa ajudar os participantes a vencer as suas limitações em termos de 

inovação e criatividade e sua prática pode durar desde alguns minutos até várias horas ou até 

mesmo dias. Geralmente o Brainstorming funciona com base em algumas regras: não criticar 

as idéias, encorajar idéias diferentes e incomuns, estimular a quantidade ao invés de qualidade 

e não respeitar a propriedade intelectual. Obviamente, o ambiente deve ser relaxante e 

propício à geração de novas idéias. Ao final, com base em uma análise crítica, as melhores 
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idéias são selecionadas para serem aprimoradas e implantadas. 

Nesta técnica muito utilizada nos dias atuais nas empresas onde são reunidas pessoas 

de diversos departamentos na empresa para seleção de idéias na busca de solucionar 

problemas internos ou externos da empresa 

 

3-Kaizen 

 

Kaizen significa melhoramento, mais do que isto, significa contínuo melhoramento na 

vida pessoal, na vida domiciliar, na vida social e na vida no trabalho. Quando aplicado no 

local de trabalho, Kaizen significa contínuo melhoramento envolvendo todos, tanto gerentes, 

quanto funcionários.  

O objetivo do Kaizen é fazer com que as pessoas que trabalham numa empresa, 

fabricando qualquer tipo de produto ou prestando serviços, passem a ter, através da filosofia, 

das ferramentas, das técnicas e conceitos do Kaizen, uma melhor dimensão do mundo 

competitivo em que vivemos e fazer com que tudo seja melhor, cada vez melhor: o ser 

humano, sua vida, sua família, sua empresa e o país como um todo. Kaizen é uma forma de 

buscar muitos e pequenos melhoramentos, sem muito investimento, atingindo padrões cada 

vez mais elevados.  

O principal caminho para isto é o investimento nas pessoas, pois assim teremos um 

melhoramento gradual e interminável. Kaizen é o conceito predominante atrás da para boa 

administração. Ele é o elo que une a filosofia, os sistemas e as ferramentas para solução de 

problemas, surgiu no Japão nos anos 1970. Seu princípio é o melhoramento e a tentativa de 

sempre fazer melhor.  

 

Os dez mandamentos do Kaizen  

O desperdício é o inimigo público nº1, para o elimina ló é preciso sujar as mãos 

melhorias graduais feitas continuadamente. 

Todo o pessoal deve estar envolvido, da alta direção até a base, 

Implanta numa estratégia de baixo custo, acredita num aumento de produtividade sem 

investimentos significativos. 

Aplica-se em qualquer cultura não serve só para os japoneses apóiam numa "gestão 

visual", numa total transparência de procedimentos, processos, valores; torna os problemas e 

os desperdícios visíveis aos olhos de todos, focaliza a atenção no local onde se cria realmente 

valor (chão de fábrica - 'gemba' em japonês). 

Orienta-se para os processos dar prioridade às pessoas, ao acredita que o esforço 

principal de melhoria deve vir de uma nova mentalidade e estilo de trabalho das pessoas 

(orientação pessoal para a qualidade do trabalho em equipe, cultivo da sabedoria, elevação do 

moral, autodisciplina, círculos de qualidade e prática de sugestões individuais ou de grupo). 

 

3-Diagrama de Ishikawa 

 

O Diagrama de Ishikawa, também conhecido como "Diagrama de Causa e Efeito", 

"Diagrama Espinha-de-peixe” ou "Diagrama 6M", é uma ferramenta gráfica utilizada pela 

Administração para o gerenciamento e o Controle da Qualidade (CQ) em processos diversos 

de manipulação das fórmulas. Originalmente proposto pelo engenheiro químico Kaoru 

Ishikawa em 1943 e aperfeiçoado nos anos seguintes. Em sua estrutura, as causas dos 

problemas (efeitos) podem ser classificadas como sendo de seis tipos diferentes (o que 

confere a esse diagrama o nome alternativo de "6M"). 

Método: toda a causa envolvendo o método que estava sendo executado o trabalho; 
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Matéria-prima: toda causa que envolve o material que estava sendo utilizado no 

trabalho. 

Mão de obra: toda causa que envolve uma atitude do colaborador (ex: procedimento 

inadequado, pressa, imprudência, ato inseguro, etc.). 

Máquinas: toda causa envolvendo á máquina que estava sendo operada; 

Medida: toda causa que envolve uma medida tomada anteriormente para modificar o 

processo, etc. 

Meio ambiente; toda causa que envolve o meio ambiente em si (poluição, calor, 

poeira, etc.) e o ambiente de trabalho (layout falta de espaço, dimensionamento inadequado 

dos equipamentos, etc.). 

O sistema permite estruturar hierarquicamente as causas potenciais de determinado 

problema ou oportunidade de melhoria, bem como seus efeitos sobre a qualidade dos 

produtos. Permite também estruturar qualquer sistema que necessite de resposta de forma 

gráfica e sintética (isto é, com melhor visualização). 

 

 
4-Diagrama de Pretos 

 

 

O diagrama criado pelo economista italiano Vilfredo Pareto, no século XIX, é uma das 

sete ferramentas básicas da qualidade e constitui-se num gráfico que é utilizado para 

identificar quais os itens, ou as causas de perdas que devem ser sanadas e que são 

responsáveis pela maioria das perdas. 

A ideia do Diagrama de Pareto como objetivo é eliminar todas as causas que 

influenciam diretamente no aumento de perdas de produção e as poucas causas que 

determinam muitas perdas, dessa forma, diminui-se substancialmente o desperdício as demais 

causas são relevadas, no entanto, se a causa de alguns poucos defeitos tem a solução simples, 

deve ser executada e eliminada imediatamente. 

De acordo com Kume (1993: 22), Os problemas de qualidade aparecem sob a forma 

de perdas (itens defeituosos e seus custos). É importante esclarecer a forma de distribuição 

das perdas. A maioria deles deve-se a alguns poucos tipos de defeitos, que podem ser 

atribuídos a uma pequena quantidade de causas. Assim, se as causas destes poucos efeitos 

vitais forem identificadas, poderemos eliminar quase todas as perdas concentrando-nos sobre 

estas causas principais, deixando de lado, numa abordagem preliminar, os outros defeitos que 

são muitos e triviais. Podemos resolver este tipo de problema de uma forma eficiente, através 

da utilização do diagrama de Pareto. 

Segundo Ramos (2000: 100), “O diagrama de Pareto é usado quando é preciso dar 

atenção aos problemas de uma maneira sistemática e quando se tem um grande número de 

problemas e recursos limitados para resolvê-los”. 

 
5-Metodologia  

Para desenvolvimento deste trabalho foi estabelecido um planejamento das atividades 

onde foram divididos em fases, assim com uma visão geral de todo planejamento para 

execução do trabalhado será mais fácil fazer o controle e acompanhamento das atividades 

planejadas dividida em fases. 

Fases para execução: 

Fase 1: Escolha do tema para o trabalho através de Brainstorming, gráfico de pareto e 

gráfico de barras para levantamento de dados sobre onde ocorre o problema. 

Fase 2: Análise da situação: Descrição e avaliação da sequência de produção da peça 
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até produto acabado. 

Fase 3: Análise das causas do problema; utilizando diagrama de Ishikawa. 

Fase 4: Objetivos e metas: Após avaliação das causas reais do problema, foi traçado o 

objetivo e metas desejadas para solução do problema. 

Fase 5: Implantação: Levantar e apurar propostas de solução do problema para 

eliminar as causas. 

Fase 6: Implantação das soluções 

Fase 7:Análise dos resultados: Apresentação dos resultados recolhidos após a 

implantação. 

 

 

4.1. Escolha do tema para o trabalho 

 

(Gráfico1) Apresenta se uma análise realizada referente aos locais dos problemas 

ocorridos na carroceria e suas quantidades de ocorrências durante a produção das peças que 

compõem a carroceria do automóvelonde o maior problema está na produção da peça Side 

Panel Comp com 40 casos. 

 

 
Gráfico 1: Locais dos problemas na carroceria x quantidade por dia. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

 

4.2. Análise da situação 

(Gráfico 2) Apresenta uma analise referente aos problemas gerados na produção da 

peça Side Paneil Comp onde o maior problema está no acumulo de resíduo de solda na peça 

causando problemas no processo de pintura da carroceria. 
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Gráfico 2: Problemas ocorridos x quantidade por dia.  

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 
 

(Gráfico 3): Apresenta uma analise referente ao processo de aplicação de anti-respingo 

responsável por aplicar solução liquida na peça com a finalidade de evitar acumulo de resíduo 

de solda na peça, processo que compõe 1 das 5 etapas de fabricação da peça Side PanelComp. 

Onde montra que a área A ilustrada na (figura 1) mostra o local de maior acumulo de resíduo 

de solda na peça Side PanelComp. com 27 casos. 
 
 

 
Gráfico 3: Locais dos problemas x quantidade por dia.  

Figura 1: Ilustrativa da peça Side Panel Comp. indicação das áreas com resíduo de solda 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

 

4.3. Análise das causas do problema utilizando diagrama de Ishikawa. 

(Figura 2): Para analisar o processo como um todo foi utilizado o diagrama de 

Ishikawa para descrever os itens que compõem o processo em analise e descobrir qual causa a 

causo raiz do problema de resíduo de solda na peça Side Pane Comp. 

 

1: para 
excesso 
de produto 
com 
reservatóri

o.Gráfic

o 3: 



179 

 

 
Figura 2: Diagrama de Ishikawa. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

Analise da Mão de obra; A mão de obra é treinada para execução do trabalho, que 

deve ser seguido um padrão de serviço com todas as etapas do processo de produção que 

garante um processo de produção estável e com qualidade, este item, demonstra estar dentro 

da normalidade. 

Material; No processo é utilizado um produto de anti-respingo, mas para que serve o 

anti-respingo? Anti-respingo de solda formulada com material ativo, a base de dispersantes, 

emulsificantes e isento de boro e silicone, com grande poder de proteção para o metal ferroso. 

Sua composição química é inovadora, pois é solúvel em água, e de fácil remoção. 

Desenvolvido para usar puro, sua principal característica, é, evitar a soldagem ou a aderência 

das partículas de respingo incandescente de ferro derretido, ao lado do cordão de solda e 

melhora o trabalho na produção das peças em processo, além de eliminar o retrabalho de 

remoção do respingo com lixadeira. O produto utilizado atende todas as normas de qualidade 

e é homologado dentro dos padrões de qualidades exigidos pela empresa, portando o material 

está dentro da normalidade do processo. 

 

(Figura 3): Mostram as fagulhas geradas no processo de solda da peça utilizando pinça 

de solda manual A solda a ponto por resistência é o processo de unir duas ou mais peças 

metálicas numa pequena área localizada, pela aplicação de calor e pressão, no qual o calor 

usado é resultante da resistência do metal ao fluxo de uma corrente elétrica, num circuito do 

qual a própria peça é parte integrada o produto. 
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Figura3: Geração de fagulhas no Side Panel Comp. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

Método;O método utilizado para aplicação do anti-respingo é manual, onde é utilizada 

uma pistola de aplicação com sistema de gatilho onde o operador aplica o produto na peça 

com um tempo de 88 segundos dentro do tempo de linha estabelecido pela empresa (Figura 4) 

nos locais demarcados na (Figura 5). 

 
Figura 4: Operador do processo. 

Figura 5: Local de aplicação do produto na peça Side Panel Comp 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

Na analise do método no diagrama Ishikawa foi encontrada uma falha no processo, 

onde o processo por ser manual tem variações na aplicação dependendo de cada operador que 

esteja executando o processo de aplicação, podendo aplicar muito material em determinados 

locais e menos material em determinados locais gerando aplicação incorreta e 

consequentemente acumulo de resíduo de solda em terminadas áreas, portando o método 

utilizado para aplicação está com problemas e precisa ser solucionado. 
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Na analise do meio ambiente o método de aplicação manual feito por pistola no 

processo existe um grande acumulo de produto no chão e despeço no ar onde é o processo de 

aplicação podendo causar acidentes onde o operador pode escorregar no acumulo de produto 

no chão ou problemas de exposição do produto no ar, mesmo utilizando todos os 

equipamentos de segurança individuais necessários como mascara de proteção, luvas e roupa 

especial para proteção individual, portanto no item meio ambiente está com problemas e 

precisa ser solucionado. 

Como resultado da analise do diagrama de Ishikawa encontramos dois problemas no 

processo onde devemos atacar para solucionar o problema no processo de produção da peça 

Side Pane Comp. 

 

 
 

4.4. Objetivos e metas 

 

Objetivo é melhorar e aumentar a eficiência do processo de aplicação de anti-respingo 

e melhor as condições de risco e ambiental do processo. 

(Gráfico 4). A meta é reduzir para zero os problemas de falta de material nas regiões 

analisadas no processo. 

No item ambiental a meta é melhor as condições do processo tornando o processo 

mais seguro e eliminar os riscos com o meio ambiente e que possam atingir os operadores do 

processo. 

 

 
Gráfico 4: Quantidade de problemas atuais X Meta  

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

 

4.5. Implantação 

 

Foi utilizado o método de Brainstorming para o levantamento de idéias para solução 

dos problemas, sendo avaliadas duas ideias. 

1-Comprar uma cabine fechada de aplicação para o produto. 

2-Confeccionar internamente dentro da empresa uma cabine que atenda as necessidades 

utilizando mão de obra da empresa. 

Foram levantadas informações de custo de comprar de uma cabine fechada para 

aplicação de anti- respingo com vários fornecedores e levantados os dados para confecção da 

cabine de aplicação internamente na empresa representados no (Gráfico 5). 

4: 
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Gráfico 5: Custo com equipamento novo X Custo com confecção interna do equipamento.  

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

O levantamento de custo apontou que para a confecção interna de uma cabine de 

aplicação ficaria 75% mais barata e a proposta foi aprovada pela diretoria da empresa. 

Desenho da cabine de aplicação Figura 6. 

 
 

Figura 6: Equipamento de aplicação de anti-respindo. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

Vantagens: 

-Eliminar as variações de aplicação. 

-Baixo custo  

-Melhoria no processo de produção e ambiental do processo. 

 

 

co5: 
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Desvantagem: Não foi encontrado 

 

 

 

4.6. Implantação das soluções. 

 

Dificuldades na implantação mostrada na (Figura 7) mostra que o bico de aplicação 

não garante uma aplicação em toda área da peça (Figura 8) por produzir um leque de produto 

de 70º por tanto a utilização de apenas 1 bico de aplicação seria ineficiente. 

Como funciona o bico de aplicação? 

 O bico de aspersão (Figura 7) é composto por um corpo de latão cromado, 

componentes internos e ponta de aço inox injetando o liquido em forma de leque com uma 

abertura de 70°. Ele possui duas entradas: uma de ar e outra do liquido. 

 

 
Figura 7: Bico de aspersão. 

Figura 8: Peça Side Panel Comp. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 
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Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

Providência; 

Houve a necessidade de desenvolver um sistema onde seria necessária uma aplicação 

com bicos de leques de 70° que atingisse todas as áreas da peça em um único equipamento.  

O suporte de fixação dos bicos de aspersão realiza um giro de 90° para que se garanta 

aplicação em toda a circunferência interna das portas traseira e dianteira da lateral. 

Ele fica localizado na região interna da cabine e seus cilindros realizam uma forma 

mecânica no suporte dos bicos deixando os na posição. (Figura12). 

O sistema é composto de manivelas fixadas nas hastes no centro do suporte de fixação 

dos bicos de aspersão utilizando cilindros pneumáticos para realização do giro de 90°. 

(Figuras: 9 e 11). 

Os cilindros pneumáticos possuem válvulas reguladoras de fluxo para regular a 

entrada de ar em seu interior isso regula a velocidade de giro do suporte. (Figuras: 9 e 10). 

 
Figura 9: Bico de aspersão. 

Figura 10: Manivela de movimentação. 

Figura 11: Cilindro pneumático. 

Figura 12: Visão traseira da cabine. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

Na (Figura13) A seguir mostra é mostrada em detalhes todo o esquema mecânico da 
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cabine e seus componentes estruturais. 

 

Detalhamento da estrutura da cabine 

1-Botoeira bi manual para acionamento automático de aplicação de produto. 

2-Bico de aspersão para liberação do produto. 

3-Sapatas de fixação no chão. 

4-Saída para excesso de produto com reservatório. 

5-Apoio para peça.  

6-Cuba em formato de V para captação da decantação do produto após aplicação. 

7-Mangueira de alimentação de ar comprimido. 

8-Mangueira de alimentação de produto de anti-respingo para os bicos aspersores. 

9-Cilindro pneumáticos acionados por botoeiras para abertura das portas. 

10- Suporte de fixação dos bicos aspersores. 

11- Cilindros pneumáticos para aberturas das portas superiores através de sensores nas portas. 

12- Suportes de sustentação da peça Side Panel Comp. 

13- Estrutura da cabine em aço. 

14-Janelas de acrílico transparente. 

15-Chapa de aço entre botoeira bi manual para segurança. 
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Figura 13: Visão geral da cabine de aplicação. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

 

 

A (Figura14) mostra os equipamento que auxiliam o operador na operação da cabine, 

por que, o transporte da peça Side Panel Comp até a cabine de aplicação de anti-respingo não 

seria possível sem esses equipamentos auxiliares muito importantes no processo. 

 

Itens: 

1-Trilho para movimentação do transportador aéreo da peça. 
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2-Sensor para abertura da porta lateral de entrada da peça na cabine. 

3-Sensor para fechamento da porta lateral de entrada da peça na cabine  

4-Transportador aéreo de movimentação da peça do processo anterior. 

5-Botoeira de acionamento dos cilindros de peça do transportador aéreo. 

6-Cabine de aplicação automática de produto de anti-respingo. 

7-Cilindro pneumático para elevação das garras de sustentação da peça Side Panel Comp. 

8-Garra de sustentação da peça Side Panel Comp. 

9- Sensor para abertura da porta lateral de saída da peça da cabine. 

10- Sensor para fechamento da porta lateral depois da saída da peça da cabine 

automaticamente. 

 

 

 
Figura 14: Visão geral do processo que auxilia o funcionamento de aplicação de anti-

respingo. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

 

Funcionamento; 

1-Operador, pega a peça do processo anterior com auxilio do transportador aéreo. 

2-Passa pelos sensores de abertura automática das portas e posiciona a peça dentro do 

equipamento, aciona a botoeira do transportador aéreo para baixar a peça nos apoios dentro da 

cabine, retira o transportador da cabine e passa pelo sensor de fechamento das portas 

automaticamente. 

3-Aciona botoeira pneumática para aplicação do produto localizado na porta de entrada. 

4-Aguarda o tempo de TIMER do equipamento e uma lâmpada acende na porta do 

equipamento sinalizando que o processo terminou. 

5- Pega o transportador aéreo na saído da cabine, passa pelo sensor de abertura das portas de 

saída, posiciona o transportador na peça, aciona a botoeira e faz a elevação da peça no 

transportador, retira a peça com transportador aéreo passando pelo sensor de fechamento da 
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porta de saída da cabine e passa a peça para o processo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Análise dos resultados das mudanças do processo. 
 

 
 

Figura 16: Situação antes 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

Processo não garantia uma aplicação eficiente, por depender de instrumentos manuais 

para aplicação, tendo grande variação com excesso, falta de material e problemas com o meio 

ambiente do processo onde o material aplicado dispensava no ar e decantava no chão do 

processo podendo causar acidentes e problemas de saúde nos operadores. 
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Figura 17: Situação Depois  

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

Com a implantação da cabine de aplicação o processo ganhou eficiência por existir um 

sistema de bicos aspesores que são ajustados individualmente para garantia de uma aplicação 

eficaz e o meio ambiente do processo melhorou como a aplicação é realizada em ambiente 

totalmente vedado pela cabine o produto dispenso na aplicação é totalmente decantando no 

fundo da cabine sem respingar no chão isso contribuiu como o meio ambiente do processo 

poluindo menos o local e todo material decantado no fundo da cabine é recolhido, depois é 

realizado um processo de retirada das impurezas, com auxilio de um filtro por onde é passado 

o produto e depois o mesmo é reaproveitado na produção novamente, gerando um processo 

mais sustentável e limpo. 

 

 

 

Conclusão 

Através da pesquisa foi possível identificar os problemas de uma linha de produção de 

uma empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas, onde foram aplicadas 

várias técnicas como Brainstorming, que permitiu levantar vários pontos de melhorias na 

empresa, porém, o item que mais se destacou foi o problema de resíduo de solda na peça Side 

Panel Comp. 

A partir do levantamento de dados sobre os problemas foi elaborado um gráfico de 

pareto, para demonstrar os problemas decorrentes da deficiência do processo de aplicação de 

atin-respindo na peça Side Panel Comp, mostrando os locais onde ocorrem o acumulo de 

resíduo de solda na peça Side Panel Comp. Identificadas e numeradas por regiões A, B, C e D 

na peça demostrada na (Figura 1)  

Para melhorar o entendimento do processo e identificação dos problemas do processo 

e suas causas, foi aplicado o diagrama de Ishikawa, uma técnica que permite avaliar todos os 

itens que compõem o processo auxiliando no entendimento da causa do problema e buscar 

possíveis soluções. 

No item desenvolvimento e implantações das soluções foi aplicada a técnica de 

Brainstorming, para o levantamento de possíveis soluções dos problemas e melhorar a 

aplicação do produto de anti-respingo na peça, surgindo duas ideias, após avaliação e 

levantamento de custo foi aplicado à ideia de confeccionar uma cabine de aplicação de anti-

respingo com sistema de aplicação automática proporcionando melhor eficiência na aplicação. 

Teve se com êxito, cumpri a meta de reduzir o índice de resíduo de 27 problemas para 

cada 630 peças produzidas, para zero problema a cada 630 peças produzia para 0 problema 

após a implantação da cabine de anti-respingo. (Gráfico 6). 
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Gráfico 6: Comparação de problemas antes e Depois da cabine. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

 

Outros resultados: 

 

Obteve se outros resultados como a melhoria na eficiência do processo de produção da 

peça Side Panel Comp. passando de 88 segundos para 80 segundos por peça, produzida uma 

redução de 8 segundos que proporcionou uma redução de 10% do tempo de produção da peça 

(Gráfico 7). 

 

 
Gráfico 7: Outros resultados Antes e depois (tempo de processo em segundos) 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 
 

Como medida para estabilidade do processo foi elaborado um padrão de servido para o 

processo, contam todas as etapas de processo que devem ser seguidas pelo operador para uma 

aplicação eficiente do produto de anti-respingo e como manusear o equipamento com 

segurança. 

Com um mercado cada vez mais competitivo as empresas sempre devem buscar 

melhorias de processo e redução de custo no seu processo produtivo com a finalidade de 

produzirem produtos com valores competitivos buscando cada vez mais atrair novos clientes.  
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CONTROLE DE MATERIAIS PARADOS OU SEGREGADOS EM 

ESTOQUE 
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Resumo 

Como podemos perceber, com base nas teorias descritas, é de grande importância ter um 

conhecimento dos tipos de estoques que a empresa possui levantar informações corretas sobre 

os produtos e suas quantidades de saída e entrada, para que desta forma a acurácia seja 

realizada de maneira eficaz, conhecer seus custos a fim de evitar seus desperdícios, adquirir 

software como o MRP para facilitar o processo de armazenagem das informações contidas no 

estoque, e principalmente saber como administrar o estoque, o quanto devo comprar, para 

produzir, e o quanto vou vender para poder comprar, para que se evite um estoque alto de 

produtos que não são vendidos rapidamente. Ou seja, devemos ter o objetivo de atender aos 

clientes na hora certa e com a quantidade certa, garantindo sempre a qualidade dos produtos, 

mesmo que nossos clientes sejam internos, devemos ter a mesma responsabilidade que temos 

com os externos, pois imagina processar um tipo de material e em alguma etapa do processo 

faltar um insumo. Isto irá interferir em todo o processo daquele material, atraso, perda da 

qualidade e por final até o não atendimento do cliente, portanto devemos estar focados tanto 

no processo de estoque de produtos acabados, como nos processo de estoque de produtos 

intermediários. 

Definitivamente, uma das mais importantes funções dentro do processo de estoques, está 

relacionada com o controle de níveis de estoque. Portanto, isto hoje é de grande importância, 

visto que, afeta de maneira bem definida o resultado da empresa.  

 

Palavras-chave: Processos, demanda, sistema integrado, giro de estoque. 

 

Abstract 

As we can see, based on the theories described, is of great importance to have an 

understanding of the types of stocks that the company has, up correct information about the 

products and their quantities of input and output, so this way the accuracy is performed in a 

effectively meet their costs in order to avoid their waste, purchasing software like MRP to 

facilitate the process of storing information in the stock, and especially how to manage 

inventory, how much should I buy, produce, and how much I will be able to sell buy, in order 

to avoid a stock top products that are not sold quickly. Ie, we must have in order to meet the 

customers on time and with the right amount, always guaranteeing the quality of the products, 

even if our customers are internal, we have the same responsibility we have to the outside 

because imagines process one type material and at some stage of the process missing an 

input. This will interfere with the whole process of that material, delay, loss of status and end 

up not attending the client, so we must be focused both in the process of finished goods 

inventory, the inventory process as intermediate products. 

Definitely one of the most important functions within the process of inventory is related to 

control inventory levels. Therefore, today it is of great importance, since well-defined way 

affects the outcome of the company. 
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1460-000, Nova Odessa, SP, Brasil (e-mail: adriana.delaporta@yahoo.com.br).  

(2) Especialista em Logística, Operações e Suprimentos pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo – 

UNISAL. E-mail: admrodrigolopes@gmail.com 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 O estoque é um conjunto de bens armazenados. A manutenção do estoque, seja em 

pequenas ou grandes quantidades, é uma garantia para que sejam atingidas as metas e 

objetivos de qualquer organização. Tal necessidade dá-se em função da estratégia da 

organização em relação aos clientes e fornecedores. A decisão dos volumes a serem estocados 

é determinante para definir quais custos a organização incorrerá ao longo de sua operação e, 

os custos dos processos é que serão importantes na determinação dos volumes a serem 

estocados. Assim, a manutenção de estoques de materiais e insumos são encarados como 

necessários à sua operação e impactam de sobremaneira, o atendimento do cliente. 

 O artigo vai mostrar a importância de em estoque eficiente, sem desperdícios e 

sem altos custos com materiais parados, que para isso, deve-se controlar esse estoque. O 

controle tem como objetivo de indicar onde, quando e como, para que possa ser mantido 

o processo de acordo com o que foi previamente estabelecido.  

 Os estoques auxiliam no marketing da empresa, uma vez que podem ser 

oferecidos produtos com mais descontos, com quantidades mais adequadas, com mais 

vantagens para os clientes que precisam de fornecimento imediato ou de períodos curtos 

de ressuprimento. Isso representa maiores vantagens competitivas, diminuição nos custos 

e maiores lucros nas vendas. 

 Os sistemas de controles de estoques processam dados que refletem em mudanças 

nos artigos em estoque. Depois que os dados sobre os pedidos dos clientes são recebidos 

do sistema de processamento de pedidos, o sistema de controle de estoque registra 

mudanças nos níveis de estoque e prepara os devidos documentos de expedição. O 

sistema então pode informar a situação dos materiais que precisam ser comprados pela 

empresa, e ainda ganhos em alta qualidade prestada ao cliente, minimizando, ao mesmo 

tempo, o investimento e os custos de manutenção de estoque.  

Os principais produtos que compõe o estoque são: matéria-prima, materiais auxiliares, 

materiais de manutenção, material de escritório, material em peças e produtos acabados. Deste 

modo, devemos estipular quais são os níveis adequados para cada item que poderemos manter 

economicamente em nosso estoque. 

 Devemos ter também em mente que existe um parceiro de extrema importância dentro 

do gerenciamento de estoque, a área de logística tem um grande efeito dentro dos estoques. 

A tarefa da gestão dos estoques busca maximizar o uso da informação: vendas não 

realizadas e quantidade a ser mantida em estoque. Simultaneamente, a gestão dos estoques 

deve minimizar o capital total investido em estoques, pois ele é significativo e aumenta 

continuamente, em função do custo financeiro do capital investido. Sem estoque é impossível 

uma organização atender seus clientes devido a sua função de amortecedor nos vários estágios 

existentes entre a operação e a entrega do produto ao cliente. 

 

2.  Revisão Bibliográfica 

2.1  Estoque 

 Os estoques são materiais e suprimentos que uma empresa utiliza para a produção de 

seu produto ou suprimir a necessidade da própria empresa. Nos estoques muitas vezes é 

possível encontrar matérias-primas, suprimentos, componentes, materiais em processo ou 

produtos acabados, que geralmente é sempre feito a rigor um controle, tanto de processo 

como de disponibilidade dos itens. É sempre importante para uma empresa manter seus 

estoques abastecidos, muitas vezes, são constituídos por seus próprios produtos. Com isso, a 

área de estoques sempre vai ser uma local de grande atenção da empresapois é onde esta 
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concentrada a maior parte do capital da empresa. 

 A função dos estoques é maximizar as vendas, aperfeiçoar o planejamento e controle 

de produção, quanto maior o investimento, maior será o comprometimento e responsabilidade 

de cada departamento. Minimizar perdas e custos, otimizar investimentos, reduzindo as 

necessidades de capital investido. (DIAS, 2010). 

 Segundo Viana (2000), estoques ajudam a maximizar o atendimento aos clientes 

protegendo a empresa de qualquer surpresa que possa ocorrer em meio aos processos do 

marketing ou vendas.  

2.2  Minimizar o Estoque 

          Apesar da necessidade de minimizar estoques, é bom não esquecer de que eles 

constituem um vínculo entre as etapas do processo de compra e venda. Eles funcionam 

como amortecedores das entradas e saídas entre as etapas dos processos de 

comercialização e produção, pois minimizam os efeitos de erros de planejamento e as 

oscilações inesperadas de oferta e procura ao mesmo tempo em que isolam e diminuem a 

interdependência das diversas partes da organização empresarial ou a dependência em 

relação aos fornecedores.  

 As empresas buscam minimizar seus estoques, chamado de “estoques zero”. Mais isso 

não é uma tarefa fácil, pois para lidar com as incertezas presentes no ciclo logístico, 

tornando vulneráveis aos ataques competitivos de concorrentes. Devem ser reduzidos aos 

níveis mínimos mais atendendo as necessidades de seus clientes. Para se tiver uma 

redução significativa nos estoques seria a aplicação da administração da produção, se 

esse sistema for bem implantado, a principal razão de surgimento de estoques deixa de 

existir: a falta de coordenação entre fases de um processo de transformação, passar as 

informações necessárias para os tomadores de decisão sobre o quanto, quais e quando 

serão necessários para atender determinadas necessidades.  

 2.3  Estoques Especulativos 

 Segundo Corrêa, gi, ca,(2006) a formação de estoques especulativos apenas não  

minimiza os problemas como, falta de coordenação ou incertezas, mais tem a intenção de 

realização de lucro e criação de valores. Quando as empresas conseguem antecipar por 

meio de especulação a compra e venda de materiais que terão alta de preços, comprando 

assim altas quantidades de materiais, enquanto os preços estão ainda baixos. Assim 

quando vem a alta do preço, a empresa não sofre com ela, e pode vender os produtos com 

os preços aumentados, tendo bons lucros. 

2.4  Gestões dos estoques 

  Com a implantação do sistema administração da produção, o problema da falta de 

coordenação será resolvido, tornando reduzidos os estoques desnecessários. Por outro 

lado não é pelos simples fato de se aplicar essa ferramenta, que os estoques serão 

eliminados, pois, as incertezas de clientes e fornecedores ainda faram parte do processo, 

e ainda não serão confiáveis. 

 Com isso visa a gestão dos estoques, determinando quando e quando o estoque 

terá que ser suprido, a medida que ele vai sendo consumido pela demanda, tentando 

coordenar e suprir essas faltas de forma que não haja excesso de compras, atendendo as 

necessidades da demanda. Para ajudar nessa reposição, existe um modelo chamado 

“ponto de reposição com lote econômico”, funciona quando todas as vezes que  cada item 

é retirado do estoque é verificada a quantidade que restou , quando essa quantidade 

restante é menor que a predeterminada, assim compramos ou produzimos. Quando for 

determinado um estoque “zero” ou que não será trabalhado com estoque se segurança, o 

pedido de reposição vai ser feito quando a quantidade em estoque for equivalente a 

demanda durante o lead time, a demanda nesse período esta sendo maior do que quando a 
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demanda  assumida no ponto de ressurgimento, o estoque chegará a zero antes que o 

ressurgimento chegue, causando falta desse produto. As empresas procuram sempre 

manter alguma quantidade de produtos em estoque, chamado estoque de segurança, para 

que nesses casos, assim que emitidos os pedidos de ressurgimento, a demanda aumenta, 

não havendo falta desses produtos, para manter as quantidades corretas de estoque de 

segurança, tem que medir o nível de incertezas da demanda real terá probabilidade de 

variar em torno da média assumida, e quais serão os crescimento da demanda após a 

emissão do pedido de ressurgimento, sempre conhecer as características das variações de 

demanda passadas em torno da média.Corrêa,gi,ca,(2006). 

 Para CHIAVENATO (2005) na verdade, o controle é um processo típico da Era 

Industrial. No século passado, um dos fatores críticos das empresas bem-sucedidas era o 

controle. Monitorar o desempenho para que os resultados esperados sejam realmente 

alcançados. Hoje, embora o controle seja um elemento básico para o sucesso empresarial, 

o fundamental é olhar, não para o passado, mais para o presente e para o futuro. O 

passado se foi e não volta mais, porém pode ajudar a preparar o futuro com experiência 

adquirida. O importante é mirar as metas e resultados a serem alcançados. E o controle 

pode ajudar muito nesse aspecto. 
Não basta planejar e programar a produção. É preciso 

também monitorar e controlar seu desempenho e os 

resultados para se certificar se estão ou não 

satisfatórios. É preciso também acompanhar o grau de 

eficiência e eficácia para fazer as correções e ajustes 

necessários dentro do menor tempo possível. Quanto 

melhores os controles, mais agilidade e flexibilidade o 

processo produtivo terá. Além do planejamento, deve 

haver controle para que a produção seja excelente. 

CHIAVENATO (2005). 

3.   Compras 

Também faz parte do processo da empresa as compras, ou seja, aquisição de materiais, a 

finalidade do órgão de compras é a pesquisa pelo melhor preço, qualidade e com 

quantidade correta para não haver desperdícios, visa buscar economias e lucros para a 

empresa, aquisição de materiais, componentes e serviços para suprir as necessidades do 

sistema de produção da empresa nas quantidades certas e nas datas aprazadas, e 

certamente com a melhor qualidade, os melhores preços e as melhores condições de 

pagamento, esse órgão tem que interagir com vários setores da empresa como: PCP, 

controle dequalidade, financeira etc. A fim de assegurar um perfeito esquema de apoio de 

produção.  

3.1  Etapas de compras 

 Essa atividade de compras envolve cinco etapas: análise das Os recebidos, 

pesquisa, identificação e seleção de fornecedores, negociação das OC com fornecedor 

selecionado, acompanhamento do fornecedor e entrega da OC ( follow-up), recebimento 

do material da OC.  
Comprar exige estratégia. Saber localizar fornecedores 

confiáveis em termos de qualidade, quantidade, preços e 

entrega. Muitas empresas estão selecionando seus 

fornecedores para atuar com eles como se fossem parceiros 

do negócio. Assim, elas estão reduzindo e leque de 

fornecedores para transformá-los em partes integrantes do 

seu processo produtivo. Uma espécie de terceirização em 

que os fornecedores trabalham em conjunto com a empresa 

dentro de seu processo produtivo, não só entregando 

materiais, mas também instalando componentes inteiros 

dentro de padrões de qualidade assegurada. 
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IndicaçãoCHIAVENATO (2005). 

4. Sistemas de gerenciamento 

 Para Arozo (2003), os sistemas de gerenciamento são responsáveis pelo 

gerenciamento da operação do dia-a-dia de um estoque. 

 Surgiu com a necessidade de melhorar as informações dentro de um armazém ou 

CD. Isso reduz os custos na operação de armazenamento, incluindo: recebimento, 

inspeção, endereçamento, armazenagem, separação, embalagem, carregamento, 

expedição, emissão de documentos, controle de inventário, etc...  

4.1 WMS (Warehouse Management System, ou Sistema de Gerenciamento de 

Armazém). 

 Fornece a rotação de estoque, é uma parte muito importante da cadeia de 

suprimentos, e minimiza o uso de espaços de armazéns, otimiza a disposição ou 

colocação de no armazém, mantendo sua informação em tempo real de uso das 

prateleiras. A ferramenta WMS, visa uma logística rápida, facilitando o processo de toda 

a empresa desde a entrada do pedido do cliente, fabricação dos produtos, armazenagem 

até no despacho do material para o cliente,nesta visão será aplicado essa ferramenta para 

compor uma maior integração do departamento de Vendas com o departamento de 

transporte, para que não haja acumulo de pedidos para a entrega agregando assim um 

custo de transporte terceirizado, em locais que a empresa transporta com seus veículos 

próprios. Com o sistema WMS operacional, a empresa necessita menos de experiênciade 

pessoas , onde o sistema é inteiramente inteligente para se operar sozinho. O sistema 

conta com tecnologias de Auto ID Data Capture, código de barras, dispositivos moveis e 

rede locais sem fio, para monitorar o fluxo de materiais, sincroniza em sua base de dados 

após os serem coletados, que pode ser processamento de todo um lote, podendo ser em 

tempo real, através de redes disponíveis sem fio, esse banco de dados é utilizado para 

obter informações, relatórios das mercadorias que estão no armazém. 

4.2 ERP - Enterprise Resource Planning 

 Surgiu em 1990, permitindo que as empresas tenham uma gestão de processos de 

forma integrada em diversas funções da organização. 

 Podem ser definidos como pacotes de software ou sistemas integrados contando 

com recursos de automação e informatização, são módulos que se dividem utilizando 

uma mesma base para se comunicar e atualizar suas informações. Dando suporte para a 

maioria dos departamentos da empresa sendo eles administrativo, manufatura, 

distribuição, recursos humanos e de gestão da qualidade. ERP é um modelo de software 

que facilita as informações das varias atividades de uma empresa, como fabricação, 

logística, finanças e recursos humanos, opera em uma plataforma, interagindo com um 

conjunto de aplicações, geralmente é composta por um único banco de dados, como tem 

aumentado o numero de novos processos de negócios nas empresas, esse sistema tem o 

objetivo de gerenciar e aperfeiçoar essas informações. 
De acordo com (ZANCUL, 2004), com o objetivo de 

ampliar a abrangência dos produtos vendidos, os 

fornecedores de sistemas desenvolveram mais módulos, 

integrados aos módulos de manufatura, mas com escopo 

que ultrapassa os limites da manufatura. Como exemplo, 

foram criados os módulos de Gerenciamento dos Recursos 

Humanos, Vendas e Distribuição, Finanças e Controladoria, 

entre outros. Esses novos sistemas, capazes de suportar as 

necessidades de informação para todo o empreendimento, 

são denominados sistemas ERP. 

 Esse sistema traz como vantagem para a empresa, informações em tempo real, sua 

compartilharão de informação são mais eficientes do que os sistemas que utilizam a 
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internet. Ainda traz algumas desvantagens, por se tratar de um serviço muito caro, com 

uma difícil implementação e tendo seu foco em nível muito operacional.  

 A implantação do sistema tem custo alto e demora tempo, pois tem transformação 

radical na empresa, especialistas arriscam dizer que após implantação do sistema 

integrado de gestão, a empresa ganha nova vigor e agilidade, pois esses sistemas abrem 

portas para novas soluções que viabilizam melhor conhecimento interno (processos 

adotados pela empresa) e externo (relacionamento da empresa com seus clientes, 

parceiros e fornecedores). É quase impossível fazer isso sem a ajuda de uma consultoria 

ou de profissionais especializados, mesmo aquela empresa que possuem grandes 

departamentos dedicados à Tecnologia da Informação, esse tipo de projeto não se limita à 

simples instalação de novos sistemas, são mudanças nos processos da empresa, que são 

suportadas por um software integrado, e um trabalho de reengenharia de alto impacto em 

toda a organização. 

5. Metodologia 

 Nesse trabalho será apresentado que o volume alto de materiais e excessos de 

materiais significa perdas, pois tudo aquilo que exceder as necessidades não é produtivo 

e nem agrega. Pelo contrário, agrega desperdícios e custos adicionais. Por outro lado, 

escassez de materiais significa parada de máquinas e pessoas, o que também significa 

perdas e custos adicionais. O meio termo: o necessário e suficiente.  

 A responsabilidade pelo estoque se dilui por toda a empresa e por quase todos os 

níveis hierárquicos de sua administração. A direção quase sempre se preocupa apenas 

com o volume global de estoques, sem se atentar a detalhes sobre o estoque específico de 

cada item. Cabe aos gerentes e equipes a responsabilidades do controle específico de 

cada item de estoque. 

 Uma vez que comprados ou fabricados, os materiais passam a fazer parte dos 

estoques da empresa. Se, contudo essa utilização for imediata, pode não haver tempo 

suficiente para estocar, havendo risco de paralisação da empresa, por qualquer atraso no 

fornecimento. Essas duas situações extremas – estoque demasiado e por longo tempo ou 

estoque insuficiente e atraso – são indesejáveis e pode ser evitados. O desafio é conhecer 

o meio-termo e aplica-lo a todos os itens de estoque. 

6. Resultados e discussões. 

 O principal objetivo desse trabalho é como perceber e baixar o nível de materiais 

segregados e parados em estoque, trazendo com esse processo a reutilização dos mesmos, 

facilitando o processo de identificação, de movimentação dos materiais, aumentado o 

espaço de armazenamento de outros materiais que chegam, diminuindo custos para a 

empresa e proporcionando também um bom ambiente de trabalho para os funcionários, 

evitando acidentes de trabalho. 

  Para verificar por que e o que fazer com os materiais segregados em estoque de 

uma empresa da RMC, foi feita uma pesquisas com colaborados, colendo dados e 

sugestões para sanar esse problema.  

6.1 Pesquisa exploratória o estoque é um dos departamentos mais importantes de 

uma empresa. Trabalhando com uma diversidade de materiais produzidos, atendendo um 

nicho muito grande em sua especialidade, acaba sendo difícil manter esse local em 

perfeitas condições. 

 A empresa contém um grande numero de materiais em estoque, materiais esse à pronta 

entrega, ou seja, com saídas rápidas, gerando giro de estoque. Mais por outro lado existem 

materiais parados e segregados, que são cada vez mais frequentes no estoque, trazendo custos 

e desperdício para a empresa. Esses produtos são definidos como segregados, por serem 

especiais de um determinado cliente, que não são utilizados por outros clientes, que por 
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alguns motivos são devolvidos, ou nem chegam a sair da empresa, ou seja, são cancelados, 

mais já foram produzidos. 

6.2 Pesquisa documental analisando as planilhas contidas em uma relação de estoques 

segregados, que o PCP utiliza para controlar essas matérias, mantendo nela as informações de 

quantidade que existentes parados, e o que podem ser reutilizados. O controle também é 

mantido pelos pedidos liberados para faturamento, e que por algum motivo não é efetuado 

esse faturamento, fazendo com que esses materiais voltem para o estoque, gerando acumulo 

desses materiais. 

6.3 Estudo de caso foram realizadas entrevistas com alguns colaboradores da empresa. 

Onde foram levantadas algumas perguntas e possíveis soluções para esse problema. Diante 

das questões levantadas, constatou-se que as causas desses materiais parados e segregados em 

estoque, são por: devoluções dosclientes, onde ocorridos erros de parte da empresa sendo por 

fabricação errada, ou por parte do cliente, estando ele inadimplente com a empresa, evitando o 

faturamento do pedido, ocorrendo cancelamento de pedidos,são produzidos as vezes materiais 

à mais do que a quantidade solicitada nas OP, cliente solicitada adiantamento do pedido para 

entrega rápida, na maioria das vezes tendo que ser enviado o que  tem em estoque, deixando 

assim o que esta sendo fabricado sobrando, material produzido com defeito, ocorrendo assim 

a troca desse material, também podendo ocorrer erros por parte do comercial na digitação dos 

pedidos. O setor já tem pessoas responsáveis pela conferencia dos pedidos, mais às vezes os 

erros passam despercebidas. 

6.4 Pesquisa açãohouve alguma sugestão para possíveis soluções para sanar esses 

problemas: não aceitar cancelamento de pedidos com frequência, não receber materiais 

de devolução quando o erro for do cliente, melhorar a organização por parte do 

departamento comercial, fazendo com que a conferencia desses pedidos sejam mais bem 

apurados para evitar erros, verificar o status financeiro do cliente perante a empresa antes 

de passar o pedido para fabricação. 

6.5 Identificação 
 Na figura 1 mostra o conhecimento dos funcionários da empresa, sobre o que é 

materiais segregados, e foi destacado que a maioria tem o conhecimento correto sobre o 

assunto, pois material segregado é todo o material parado ( especial ) em estoque, sendo 

aquele material que foi produzido ou comprado para clientes especiais, fora da sua linha 

do dia-a-dia, e que por algum motivo não foi realizado a venda, por exemplo:Pedidos 

emitidos incorretamente; pedidos cancelados; inadimplência de clientes; erro de 

fabricação. 
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Gráfico 1: Identificação de materiais Segregados. 

Fonte : Elaborado pela própria pesquisa. 

 

6.6 Causas 

 Na figura 2 foi verificado quais as causas principais da existência desses materiais em 

estoque, e foi destacado que o gargalo seria a emissão de pedidos emitidos incorretamente , 

ou seja, por se tratar de materiais especiais teria que haver uma certificação mais apurada de 

que realmente o pedidos esta sendo digitado corretamente no setor comercial, e passando para 

o setor de PCP, de onde será o início da produção do mesmo. 

 
 

Gráfico 2: Por que existe esse tipo de material em Estoque 

Fonte : Elaborado pela própria pesquisa. 

6.7 Desvantagens 

 Na figura 3 foi detectado que a principal desvantagem para a empresa de se ter um 

estoque de materiais segregados seria o custo muito grande com esse estoque, pois ele esta 

parado sem movimentação. No momento, a empresa trabalha com verificação desses produtos 

parados, através de contagem dos mesmos, assim que verificado a quantidade, tenta vender os 

mesmos para outros clientes. 

 
Gráfico 3: Qual a desvantagem de material Segregados. 
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Fonte: Elaborado pela própria pesquisa 

6.8 Controle 

 Nafigura 4 mostra como é controlado os materiais segregados no estoque na empresa, 

onde isso é feito por planilhas, para uma melhor verificação, e para que esse material não 

fique parado por muito tempo. 

 
 

Gráfico 4 : Como é feito esse controle.  

Fonte : Elaborado pela própria pesquisa  
 

 

 

6.9 Controle de tempo 

 Na figura 5 é identificado em quanto tempo o controle acima é feito, para que 

seja bem controlado isso é feito mensalmente, evitando assim , o acumulo desse 

material, causando acumulo do mesmo trazendo custos para empresa.  

 
Gráfico 5: Em quanto tempo. 
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Fonte: Elaborado pela própria pesquisa 

 

7. Conclusão 

 Conclui-se que estoque é como nossa despensa de casa, sabemos o quanto precisamos 

manter para suprir a nossa necessidade e de outros, sabemos onde escolher nossos 

fornecedores (mercados), e sabemos quando investir e o momento certo de comprar mais 

"itens", conforme as dificuldades do momento ou do negócio. Muitas vezes, alguns desses 

conceitos praticamos em nossa vida naturalmente, basta as vezes uma pequena sensibilidade 

de percepção para entender que somos bons administradores. 

 Pode-se concluir através deste trabalho que uma empresa pode de fato adquirir 

vantagens competitivas perante seus concorrentes, baixando suas quantidades de produtos em 

estoque, pois em determinados casos e dependendo do segmento de atuação a vantagem 

financeira obtidas na administração do capital de giro pode impactar diretamente na 

canalização desses recursos para outras áreas de atuação ou mesmo para o desenvolvimento 

de novos projetos. 
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Questionário aplicado com alguns funcionários de uma empresa do Ramo Metalúrgico na 
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O que é material segregado? 

 

Materiais especiais ( x ) 

Materiais a pronta entrega (  ) 

Matéria –Prima(  ) 
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Qual a causa principal, de existência de materiais 

segregados no estoque?  

 
Pedidos emitidos incorretamente ( x ) 

Pedidos cancelados (  ) 

Inadimplência de clientes(  ) 

Erro de fabricação (  ) 
 

 

 

 
Qual a principal desvantagem de um estoque segregada? 

Custo para empresa( x ) 

Ocupação necessária no estoque (  ) 

Riscos para os colaboradores da empresa (  ) 

 
Como é controlado esses materiais em estoque? 

Planilhas(  x ) 

Somente por contagem(  ) 

Não tem controle (  ) 

 
 

Esse controle é feito em quanto tempo? 

Diariamente(  ) 

Semanalmente(  ) 

Mensalmente(  x ) 

Anualmente(   ) 
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A UTILIZAÇÃO DA LOGISTICA REVERSA EM UMA EMPRESA 

BENEFICIADORA DE TECIDOS NA RMC 
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Resumo 
Logística reversa é uma área que trata dos aspectos dos retornos de materiais, como as 

embalagens ou produtos. Ela é muito útil nos dias de hoje, onde estamos preocupados com o 

meio ambiente e focados nos custos dos materiais, com isso é colocada em pratica em 

algumas empresas à reutilização das embalagens, economizando em produção e estabilizando 

os gastos com estes materiais, e evitando assim as consequências ambientais, e garantindo um 

diferencial no mercado, pois ainda são poucas empresas que adquiriam essa estratégia para 

conquistar os clientes. 

O ponto principal da logística reversa é cuidar do produto após a sua utilização, fazendo com 

que ele seja reutilizado e volte ao seu estado de origem, diminuindo custos e impactos 

ambientais. 

Além da parte econômica e ambiental a logística reversa é um atrativo para o consumidor, 

atualmente as pessoas estão mais conscientizadas e exigentes, ninguém quer comprar um 

produto que prejudique o meio ambiente. 

O problema que enfrentamos, é que as grandes empresas possuem produtos recicláveis, porém 

são poucas que trabalham para que esse processo seja cumprido. É válido cobrar das empresas 

que utilizem esse sistema, assim será benéfico para todos, pois a logística reversa é uma 

solução que garante a sustentabilidade do planeta e acaba gerando novas oportunidades de 

negócios para as empresas. 

Palavras-chave: Logística reversa, meio ambiente, produtos químicos, ferramentas na 

Logística. 

Abstract 
Reverse logistics is an area that deals with aspects of the returns of materials, such as 

packaging or products to its production center. It is very useful these days , where we are 

concerned about the environment and focused on the costs of materials, we put into practice 

in companies at reusing packaging , saving on production and stabilizing spending on these 

materials , and avoiding environmental consequences which ensures a gap in the market , 

because there are few who acquired this strategy to win customers. 

The main point of reverse logistics is to take care of the product after use, causing it to be 

reused, reducing costs and environmental impacts such as soil contamination. The industrial 

waste is one of the most serious environmental problems. 

Beyond the economic and environmental reverse logistics is attractive to the consumer, now 

more people are made aware and demanding, no one wants to be blamed for buying an object 

that harms the environment. 

The problem we face is that large companies have recyclable products, but there are few that 

work for this process to be completed. It is valid to charge companies that use this system, so 

it will be beneficial to everyone, because reverse logistics is a solution that ensures the 

sustainability of the planet and ends up creating new business opportunities for companies.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo teve como principal objetivo analisar especificamente a relação 

entre a estruturação de produtos químicos e o processo de descarte de sua embalagem. 

A Logística Reversa surgiu como um conceito de remanejamento de materiais e 

resíduos, cujo um dos principais objetivos é o recolhimento e a recolocação desses nos canais 

de distribuição, desta forma promover ganhos econômicos consideráveis, menos desgastes 

ambientais e agregar maior valor ao produto. A eficiência em relação ao combate é os 

desperdícios que esse conceito pode trazer a uma eleva significativamente a lucrativa para as 

empresas que desejam crescer no atual mercado.  

 A escolha do tema foi motivada pela necessidade de mostrar que a logística reversa é 

usada como oxigênio para as empresas de todos os portes, e como está em ascensão no 

mercado ofertará campo de grande atuação profissional aos que dominarem esse assunto. 

É importante lembrar que há inicialmente duas formas pelas quais um produto retorna 

ao ciclo produtivo. A primeira refere-se ao produto logístico de pós-consumo que se 

caracteriza por completar seu ciclo de vida útil, a segunda forma é a logística reversa de pós-

venda realizada pela devolução de produtos com pouco ou nenhum uso, que são devolvidos 

entre os elos da cadeia de distribuição direta ou pelo consumidor final. 

 Atualmente, há uma crescente preocupação com a preservação dos recursos 

ambientais e com a busca de certificações, sendo encontrados diversos estudos e teorias que 

tratam da produtividade, na logística empresarial, e da qualidade na produção baseada em 

matérias-primas, apesar da sua importância, ainda não possui um amplo gerenciamento do 

fluxo tradicional de materiais. 

 Além da possibilidade de minimizar parte das perdas econômicas, outro aspecto da 

logística reversa está relacionado aos ganhos de imagem perante a sociedade que uma 

empresa pode agregar por meio do tratamento de seus canais reversos. 

 A imagem corporativa é definida como o conjunto de sentimentos, ideias e atitudes 

que os consumidores têm sobre uma marca. Ela é a soma das impressões que o consumidor 

recebe de diferentes fontes, que se juntam numa espécie de personalidade da marca, que é 

similar ao público como um todo, apesar de diferente para grupos específicos, que possuem 

diferentes atitudes frente à marca. 

Muitas pessoas apontam que a imagem corporativa é o conjunto de significados que 

diferenciam um produto de uma empresa daquele de seus concorrentes, a imagem apresentada 

pelo produto, mostra valores e consequências para o consumidor. 

Apesar da importância da logística reversa ser cada vez maior, somente agora algumas 

empresas estão percebendo o valor estratégico de estudar a área, para a redução no custo dos 

materiais. Quanto menor o número de materiais no ciclo reverso, mais simples e barato se 

torna o processo. Se um dado produto está fora desse ciclo, deve-se evitar ao máximo que ele 

entre. Entretanto, uma vez dentro do ciclo, seu tempo de processamento deve ser o mais 

rápido possível. 
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2 REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

2.1 Logística  

A Logística é o ponto de partida para todo planejamento dentro de uma empresa, pois 

proporciona as devidas coordenadas para conseguir ter o controle de todo processo desde 

entrada de matéria-prima até a entrega do produto acabado para o cliente final. 

 Dentro desde processo encontramos o gerenciamento da cadeia de suprimentos que 

permite de forma integral estabelecer um contato entre todos os setores desde o fornecedor e 

o cliente, voltando até a própria empresa. 

2.2  FERRAMENTAS UTILIZADAS NA LOGISTICA 

 O Gerenciamento da cadeia de suprimentos tem como uns dos principais focos 

segundo Christopher; Martin (2007) o controle das relações, transformando todo o sistema 

das cadeias mais lucrativo, mas para se torna possível é preciso reduzir o interesse de 

algumas das partes submissas ao lucro da cadeia como um todo. 

Temos a tecnologia como uma das principais ferramentas na Logística, ela é integrada 

a varias bases como as maquinas, produtos químicos entre outros, sendo utilizada cada vez 

mais na realidade do nosso dia-dia. 

 Como uma das principais ferramentas da Logística o Enterprise Resource Planning 

(ERP)-Planejamento de Recursos da Empresa, este sistema é integrado e ligado a diversos 

recursos materiais, humanos, equipamentos, mobilizando toda a integração de contatos como 

dos fornecedores, clientes entre outros. 

 Conforme Moura; Benjamim (2006) este sistema é composto por uma base de dados 

comum, tendo como um dos seus principais aspectos a rigidez e a semelhança dos dados, mas 

transmitindo tudo isso de maneira fácil e sem burocracias. 

Tendo como grande crescimento a ferramenta (Planejamento de recursos da empresa) 

ERP é um sistema composto por software que tem como objetivo ajudar na integração das 

gestões, como no departamento financeiro, recursos humanos entre outros, transformando 

tudo em um sistema unificado, contendo cada setor uma base de dados próprias, sendo 

incomparável com qualquer outra. 

 Outro sistema muito utilizado dentro da logística é a ferramenta Manufacturing 

Resource Planning (MRP), é o planejamento das necessidades de materiais, ela é bastante 

requisitada para o departamento de compras onde permite visualizar os materiais necessários 

para fabricação de um determinado produto. 

 Levando em consideração que um produto em estoque pode ser tratado como 

recursos, pois muitas vezes é através dele que vai sair o produto acabado, e será vendido a um 

preço elevado onde vai ser suprir todo o valor gasto em sua fabricação. 

Conforme MARTINS;P.G(2012) recursos é tudo aquilo que 

produz e te traz riqueza, se tratando no sentido econômico do 

termo. Desta forma, os clássicos fatores de produção-capital, 

terra (ou natureza) e trabalho- são recursos e,como tal,devem 

ser administrados. 

 

2.3 Conceito de Logística Reversa 

Dentro do cenário logístico, surgiu uma ferramenta de enorme importância: A 

LogísticaReversa. 
 Ela sempre existiu, mas, nos dias de hoje ela está sendo vista como uma grande aliada 

para a preservação do meio ambiente. Sabemos que muitos produtos para serem produzidos 

dependem de recursos naturais não renováveis, ou seja, recursos que estão a cada dia mais 

escassos. Com essa nova preocupação as empresas se adaptaram a aplicar a logística reversa 

em seus produtos,ou seja, reciclando as garrafas pet, vasilhames, alumínios, etc. 
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 E com aajuda da tecnologia, os produtos reciclados vem sendo muito bem utilizados 

em diversos setores como no asfalto, pois se recicla pneus velhos e transforma sua matéria-

prima em asfalto, entre outros. Na qualidade também se tornou uma regra para que a empresa 

use métodos em que seja uma regra para que tudo que a empresa utilizar possa ser 

reaproveitado nota-se que diversas empresas utilizam a coleta seletiva, onde é separado 

alumínio, plástico, orgânico, pet, entre outras coletas. Sabemos que não reciclar os produtos 

resulta em aterros cada dia mais abarrotado para diminuir estes aterros tem que utilizar menos 

esse tipo de operação e aumentar o uso da reciclagem dos produtos. 

 

 Nos dias de hoje a logística reversa deve ser levada em consideração, pois a cada dia 

devemos nos preocupar mais com o meio ambiente, para as empresas permanecerem neste 

mercado empresarial competitivo, elas tem que se adequar as mudanças relevantes, e o que 

mais se ressalta são a questão da preservação do meio ambiente, isso faz com que as 

responsabilidades ambientais aumentam a cada dia, essas situações fazem com que sejam 

mudados seus processos de produção e atendimento das empresas. 
Segundo Leite (2003), a logística reversa empresarial que 

planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas 

correspondentes, do retorno dos bens de pós-consumo ao 

ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, 

agregando-lhe valor de diversas naturezas, a saber: 

econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem, entre 

outros. 

            A logística reversa tem como uns de seus principais aliados à lei que tem o objetivo 

diminuir e punir as empresas que realizam o descarte ilegal de determinados produtos que 

afetam o meio ambiente. 
De acordo com Bowersox Closs (2001), as necessidades da 

logística reversa também decorrem do crescente número de 

leis que proíbem o descarte indiscriminado e incentivam a 

reciclagem de recipientes de bebidas e materiais de 

embalagem. O aspecto mais significativo da logística reversa 

de um máximo controle quando existe uma possível 

responsabilidade por danos à saúde (por exemplo, um 

produto contaminado, ou com sua validade expirada). Nesse 

sentido, um programa de retirada do mercado é semelhante a 

uma estratégia de serviço máximo ao cliente que deve ser 

executado independentemente do custo. 

 Em nosso dia-dia utilizamos varias ferramentas para o processo logístico dentro das 

empresas, porém cada dia mais vem surgindo novas ferramentas para o processo de 

restauração do meio ambiente.   

Para Marques, Cí;;Oda, Er (2012) Se aperfeiçoado a ferramenta da logística 

(CouncilofSupply Chain Management Professional) CSCMP a mesma pode ser utilizada na 

Logística Reversa, por se tratar de uma cadeia de suprimentos que planeja, e sempre controla 

os fluxos, dando um feedback  nos retornos dos materiais, bens de pós-venda e de pós-

consumo ao ciclo de negócios ou ciclo produtivo , trazendo por meios de canais de 

distribuição reverso, e fazendo agregar os valor nas áreas econômicas , ecológica , logística 

entre outras. 

 Conforme Guarnieri; Pa (2011) “No inicio dos anos 80 as empresas começaram a ter a 

conscientização que a proteção do meio ambiente era necessária não somente pelo seu custo e 

sim como uma aplicação positiva para o futuro”. 

            A Logística Reversa não tem seus processos definidos na maioria das empresas, tendo 

como principal fator a falta de sistema de informação relacionada para seu controle, tornando 

assim os seus valores menores comparados a Logística Direta. 
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 Para Fernandes, Kl (2012) Logística Reversa, é utilizada por meio de sistemas 

operacionais em diferentes categorias de fluxos reversos, tendo como objetivo transformar o 

retorno dos materiais ou de bens para seu ciclo produtivo ou de negócios. 

 Este sistema por mais simples que pareça na falta dele faz com que as empresas ficam 

com uma deficiência possibilitando a falha no gerenciamento dos resíduos, utilizando 

espaços inadequados para armazenamento, com isso podendo adquirir penalidades legais e 

impedir os setores produtivos da empresa a expandir. 

  A Logística Reversa se utiliza das mesmas atividades da logística direta, portanto os 

resíduos devem ser coletados, embalados e expandidos, para posteriormente serem destinadas 

para canais reversos de revalorização como: retorno ao fornecedor, revenda, reciclagem, e em 

ultimo caso o descarte. 

 Na visão de Donato, Vi (2008) a Logística reversa tem que ser considerada como 

sustentável, pois o seu método não é somente uma simples devolução de materiais, e sim 

abrange todos os produtos desde o processo que retorna ao fornecedor e são revendidos, 

recondicionados, reciclados ou simplesmente são descartados e substituídos. 

 Através das soluções que a logística reversa oferece no gerenciamento dos resíduos, 

ela pode gerar lucratividade, reduzindo custos e valorizando a imagem da instituição, sendo 

ambientalmente responsável perante o mercado consumidor. 

 

3      Metodologia 

Este estudo mostra a Logística Reversa do pós-consumo, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa com o auxilio de funcionários que trabalham no setor que a mesma é colocada em 

pratica, a Logística Reversa entra em ação depois que os produtos químicos são utilizados, as 

embalagens são vendidas como insumo para uma empresa terceirizada especializada em 

reciclagem, e outro procedimento utilizado na empresa é com o produto usado para 

tingimento do tecido que é levado para maquina realizando todo o processo de acabamento 

do tecido e depois é feito o descarte deste produto na estação de água e devolvido ao rio de 

acordo com as normas da CETESB. 

3.1 Armazenamento 

  O recebimento e armazenamento dos produtos químicos são realizados pelo 

almoxarifado o mesmo realiza o abastecimento no setor da cozinha onde o material é 

separado, pesado e levado para as maquinas conforme as receitas emitidas para cada cliente. 

Estes produtos são entregues em bombonas de plástico de 30 á 40 kg, em tambores de ferro 

de 200 a 250 kg e nos contêiner de no máximo 1000, sendo que empresa mantem um estoque 

de container vazios onde é realizado o abastecimento somente do produto químico em liquido 

através de caminhões tanque a granel, diminuindo assim o seu custo e o descarte da 

embalagem deste material, porém a demanda deste processo ainda é pequena, pois nem todos 

os fornecedores e produtos são vendidos em contêiner. 

3.2 Processo 

Todo o processo de recebimento e saída do material é verificado e armazenadoem um 

sistema onde o programa trabalha sempre com o estoque mínimo e máximo, tendo como 

maior rotatividade o estoque dos tambores e bombonas, pois o peso fornecido neste tipo de 

embalagens é  menor do que o do contêiner, sendo que são poucos os fornecedores que 

oferecem o produto a granel, criando assim uma grande dificuldade para as empresas obterem 

um custo desejável e a preservação do meio ambiente tendo muitas vezes que terceiriza-las. 

3.3 Logística Reversa 

 Dentro destes dois parâmetros de informação temos a implantação da Logística 

Reversa em uma empresa terceirizada onde a mesma compra as embalagens das bombonas, 

tambores, e contêiner vazios e leva para desenvolve um processo de reciclagem eficaz e 
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compatível com as normas das leis ambientais, com uma estação de tratamento com 

efluentes, garantindo assim o descarte de resíduos gerados. 

 A recuperação destas embalagens começa com o processo de água quente, 

descontaminação química, neutralização, desodorização e higienização, ao finalizar o 

processo os produtos são submetidos à descaracterização tendo como objetivo sempre manter 

a integridade do material, tendo a garantia que a empresa terceirizada está devidamente 

licenciada com os órgãos de fiscalização ambiental competentes.Já a Logística Reversa 

utilizada dentro da própria empresa trabalha com o descarte dos produtos químicos utilizados 

nas maquinas para o acabamento do tecido que é retirado da maquina enviado para 

oresfriador onde o mesmo bombeia para o tanque onde fica batendo por volta de 12 horas 

para dar oxigênio na água e criar micro organismo aeróbicos, após este processo é desligado 

por algumas horas, para descantar as partes solidas, com todos estes procedimentos 

finalizados a agua é trenada para o rio, no tratamento é obrigatório à redução de 80% de 

DBO-Demanda Bioquímica Oxigenada conforme normas da CETESB. 

Resultados e discussões 

Na figura 1 mostra que os funcionários que participaram da pesquisa sabem que a 

empresa tem a Logística Reversa dentro do processo de descarte do material químico, 

com isso a empresa trabalha a conscientização de seus funcionários para a 

preservação do meio ambiente. 

 
Gráfico 1: Descarte de produtos Químicos 

Fonte: Elaborado pela própria pesquisa 

Na figura 2 mostra que muitos veem a Logística Reversa como beneficio para a empresa que 

a adquire, por outro lado alguns acham que estes benefícios são para preservação do meio 

ambiente e traz uma visão positiva perante aos seus clientes, sendo que estes benefícios 

poderiam vir com abatimentos em impostos, pois muitas vezes este processo traz mais custo 

do que lucro. 

 
Gráfico 2: Benefícios para empresas 

Fonte: Elaborado pela própria pesquisa. 

 

Na Figura 3 traz que a conscientização das empresas que fornecem produtos químicos 

e que trabalham com a Logística Reversa tem um grande ganho no mercado, pois as mesmas 

usam um grande percentual de trabalho a reciclagem e reutilização das embalagens, 

mostrando assim a preocupação com a poluição no meio ambiente.   
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Gráfico 3: Empresas que atuam com produtos químicos 

Fonte: Elaborado pela própria pesquisa. 

 

 

Na figura 4 vemos que a Logística Reversa não é vista somente para preservação do 

meio ambiente, isto ocorre por que algumas empresas entende que ela serve também para 

abaixar os custos eaumenta o lucro reutilizando matérias como redução de custo na compra 

da matéria-prima.   

 
Gráfico 4: A Logística Reversa é importante. 

Fonte: Elaborado pela própria pesquisa. 

 

Na figura 5 nos mostra um equilíbrio muito grande em relação se todos os 

departamentos devem participar deste processo, é muito importante analisarmos que todos os 

setores participam de forma direta ou indireta deste processo, porém todo o processo se inicia 

no departamento de compra onde o mesmo vai procurar fornecedores que tragam mais 

segurança para a reciclagem destes materiais. 

 
Gráfico 5: Departamentos que dependem da Logística Reversa. 

Fonte: Elaborado pela própria pesquisa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 No mundo de hoje, como o tema de sustentabilidade está em alta, e por ser uma área 

que está crescendo, estão surgindo novas metodologias para realizar uma eficiente destinação 

de resíduos. O tema abordado é bem amplo e este trabalho abre espaço para novas pesquisas 

e novas ideias. 

 Este trabalho tem o intuito de fornecer o conhecimento e consciência sobre a 

importância do desenvolvimento da logística reversa nas empresas visto que a logística 

reversa é uma obrigatoriedade para atender a legislação ambiental, especialmente a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 
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 A falta de conhecimento e aplicação deste processo pelas empresas as faz com que 

percam oportunidades competitivas e econômicas. Considerando a projeção dos especialistas 

nos próximos anos, observado a necessidade e demanda do mercado, pela diversificação de 

produtos e pela exigência governamental, a logística reversa será muito mais praticada, 

fazendo-se assim necessário seu crescimento e amadurecimento dentro do contexto 

empresarial. 

 A logística reversa consiste no processo que as empresas realizam para recuperar seus 

produtos com a intenção de reutilização, revenda, remanufatura, reciclagem e disposição 

final. 

 A revenda ou manufatura pode ser consequência de materiais defectivosvindos do 

fornecedor, ou insatisfação por parte do cliente e a reciclagem pode serutilizada para 

recuperação de insumos e utilização em novos processos de manufatura, ou até mesmo ser 

exigida por motivos legais. 

 Se a logística tradicional já foi reconhecida pelas empresas como uma área 

estratégica, a logística reversa vem ganhando cada vez mais espaço. Diante de crescentes 

regulamentações sobre processo de armazenamento, transporte, manuseio e disposição final 

de resíduos provenientes de processos de manufatura, as empresas têm sido forçadas a 

adotarem um planejamento para disposição de tais bens. 

 O conceito de desenvolvimento sustentável é cada vez mais apreciado pela sociedade. 

Com base nisso, as empresas tem se aproveitado e criado os chamados produtos verdes, com 

a intenção de se destacar no mercado e consequentemente melhorar sua imagem corporativa. 

 A disposição de materiais descartáveis vem se tornando cada vez mais caro. Os 

aterros sanitários estão cada vez mais cheios. Os recursos para fabricação de componentes 

cada vez mais caros. Com isso, empresas exploram maneiras economicamente viáveis para a 

distribuição destes materiais. 
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Anexo: 

Estas questões são referentes ao descarte dos produtos químicos realizado na empresa, eles 

saem da maquina de acabamento e vai para a estação de tratamento da água, onde o mesmo é 

tratado e devolvido ao rio como água limpa para ser utilizada novamente. 

1º A empresa possui Logística Reversa para o descarte dos materiais químicos? 

( ) Sim 

( ) Não 

2º Em sua opinião, a Logística Reversa, traz benefícios para as empresas que atuam com 

materiais químicos? 

( ) Sim 

( ) Não 

3º As empresas que atuam com produtos químicos, tem melhor visão social utilizando-se da 

logística reversa?  

( ) Sim 

( ) Não 

4ºA Logística Reversa, é importante somente para preservação do Meio Ambiente? 

( ) Sim 

( ) Não 

5 A Logística Reversa, depende de todos os departamentos da empresa? 

( )Sim 

( ) Não 
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Resumo 

Este trabalho visa identificar a influência positiva que a divulgação por meio de sites de 

relacionamento como o facebook, auxilia no relacionamento com o cliente facilitando o 

feedback entre os mesmos e na propagação de ideias das empresas e suas respectivas marcas. 

A partir de autores e reportagens, o objetivo deste trabalho é observar e refletir sobre o perfil 

destes clientes,como utilizam o facebook, como as sugestões destes clientes podem auxiliar 

no crescimento da empresa, uma vez que as redes sociais tendem a agrupar pessoas com as 

mesmas características e preferências o que facilita o monitoramento do público alvo pelas 

organizações. Sendo possível medir se a opinião é compartilhada por mais clientes ou é 

apenas uma opinião individual. 
 

Palavras chaves: Propaganda, Internet, Clientes, Relacionamento. 

Abstract 

This study aims to identify the positive influence that disclosure through social networking 

sites like facebook, assists in facilitating customer relationship feedback between them and 

the propagation of ideas of companies and their brands. 

From authors and stories, the objective is to observe and reflect on their profile clients such 

as use facebook, how these suggestions can help customers in the company's growth, since 

social networks tend to group people with same characteristics and preferences which 

facilitates the monitoring of target organizations. Being able to measure whether the opinion 

is shared by more clients or is it just a personal opinion. 
 

Keywords: Advertising, internet, customers, relationship. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Kotler e Keller(2006) a Internet é um novo e poderoso canal de vendas e de 

informação, obtendo um alcance geográfico ampliado para divulgar e promover seus 

negócios e produtos no mundo todo.  

Além das vantagens operacionais, como comunicação interna para funcionários, 

possibilitaeconomias financeiras e melhora  processos produtivos e de logística, a Internet 

pode ainda,ser usada para coletar informações mais completas e abrangentes sobre  mercados 

de concorrentes, clientes atuais ou potencias dentre outras vantagens, ou seja  através da rede 

social a empresa consegue alcançar um número bem maior de clientes sem ter grandes gastos, 

ou investimentos, tendo um feedback mais rápido sobre o mesmo, ressaltando que a empresa 

pode ter um contato mais rápido com o cliente  no caso de sac (serviço de atendimento ao 

cliente). 

Empresas que buscam divulgar e aproximar seus produtos  de seus clientes, de forma rápida e 

de fácil acesso uma vez que a rede é utilizada por  milhões de pessoas, quais seriam  os 

pontos positivos desta divulgação em sites de relacionamento, em questão o  facebook. 

Em que ponto facilita  no relacionamento entre  cliente e empresa, o feedback entre ambos é 

mais prático em redes sociais? 

O atendimento é satisfatório ou não, e em relação ao marketing, atinge o maior número de 

clientes nas divulgações,  

as empresas buscam a cada dia se focar no cliente para assim melhorar a qualidade de 

serviços e atendimento e concomitante a isso aumentar sua participação no mercado.  

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O Projeto da Web teve início em 1989, no CERN (Organização Européia para pesquisa 

nuclear), nesse mesmo ano, o CERN se conectou à internet, e no ano seguinte já era um dos 

sites mais importantes do backbone europeu da rede.  

A Internet se deu no final dos anos 50 com a criação da ARPA (Advanced Project Agency), 

que inicialmente tinha por objetivo mobilizar recursos de pesquisa para alcançar 

superioridade tecnológica militar em relação à União Soviética. Segundo Castells (2001), foi 

a ARPA, que em 1969 criou uma rede interativa de computadores denominada ARPANET, 

uma rede que deveria ser flexível e descentralizada, para que em caso de ataque nuclear, e 

conseqüente destruição de parte da rede, a comunicação fluísse sem problemas entre as 

regiões não afetadas.  

Segundo Limeira (2007), diversas mudanças e adaptações foram feitas na ARPANET no 

decorrer dos anos, até que no ano de 1982 esta passou a interligar-se com diversas outras 

redes que usavam o mesmo protocolo (TCP/IP), surgindo o termo “Internet” que é derivado 

da junção de duas palavras em inglês: interconnected network, que significa rede 

interconectada. E em 1989, Tim Berners-Lee do CERN considerado o “pai da Web”, 

apresentou um novo sistema de informação baseado na Internet, o World Wide Web 

(WWW), que tornou possível criar servidores de informação, onde se incluem textos, 

imagens e multimídias, atribuindo ao mundo da Internet os meios necessários para a 

construção de uma verdadeira estrutura de informação. 

Tim BerBerners – lee desenvolveu um sistema versátil de disseminação de informação entre 

a comunidade de pesquisadores em física de alta energia dentro e fora do CERN, dando 

origem assim a web, alguns anos depois, o serviço WWW alcançou uma aceitação mundial e 

passou a ser responsável por uma boa parte do trafego internet. 

Tim Berners-lee é o atual diretor do World wide web consortium (W3C), uma organização da 

internet fundada em 1994 com a participação inicial do CERN e da DARPA, e que 

atualmente, está aberta à participação de quaisquer outras organizações.    Segundo César, a 

web tem por finalidade básica o fornecimento de informação num formato conhecido como 

hipertexto ou mais recentemente hipermídia. 
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A  internet foi criada como um veículo de comunicação alternativo, e ainda hoje é utilizada 

principalmente com esse propósito. Menos evasivo que o telefone e menos formal que uma 

carta, o e-mail, por exemplo, é atualmente a principal forma de utilização da Rede. Segundo 

uma recente pesquisa Cadê/Ibopev, o uso correio eletrônico é a atividade mais freqüente de 

39% dos usuários brasileiros, superando até mesmo a navegação na WWW em busca de 

informações sobre produtos e serviços (35%). 

Além disso, também é comum o uso de softwares que permitem a utilização da internet 

comoum canal de voz, como uma opção mais econômica para os telefonemas internacionais e 

interurbanos. 

 O serviço é o mais utilizado e o principal responsável pelo impressionante crescimento da 

rede nos últimos anos, dentre todos os serviços este é o que mais satisfaz as necessidades dos 

usuários. 

 

 

Com o passar dos anos, a Internet se adaptou e continua se 

adaptando às realidades da sociedade, tornando-se mais 

simples e intuitiva, mudando o perfil de seus usuários e 

sendo mudada por eles, dando um verdadeiro significado à 

palavra ‘possibilidade’, alterando a percepção da realidade 

onde o que era impensável se torne provável.  

Schuschny (2007) 

A partir de então os serviços da web foram alcançando vários níveis e se tornando cada vez 

mais agil, e utilizado pelos usuários tanto para fins profissionais, quanto para uso pessoal.  

No Brasil, as redes surgiram em 1988 e ligavam universidades do Brasil a instituições nos 

Estados Unidos. No mesmo ano, o Ibase começou a testar o Alternex, o primeiro serviço 

brasileiro de Internet não-acadêmica e não-governamental. Inicialmente o AlterNex era 

restrito aos membros do Ibase e associados e só em 1992 foi aberto ao público. 

Em 1989, o Ministério da Ciência e Tecnologia lança um projeto pioneiro, a Rede Nacional 

de Ensino e Pesquisa (RNP). Existente ainda hoje, a RNP é uma organização de interesse 

público cuja principal missão é operar uma rede acadêmica de alcance nacional. Quando foi 

lançada, a organização tinha o objetivo de capacitar recursos humanos de alta tecnologia e 

difundir a tecnologia Internet através da implantação do primeiro backbone nacional.  

O backbone funciona como uma espinha dorsal é a infra-estrutura que conecta todos os 

pontos de uma rede. O primeiro backbone brasileiro foi inaugurado em 1991, destinado 

exclusivamente à comunidade acadêmica. Mais tarde, em 1995, o governo resolveu abrir 

o backbone e fornecer conectividade a provedores de acesso comerciais. A partir dessa 

decisão, surgiu uma discussão sobre o papel da RNP como uma rede estritamente acadêmica 

com acesso livre para acadêmicos e taxada para todos os outros consumidores. Com o 

crescimento da Internet comercial, a RNP voltou novamente a atenção para a comunidade 

científica. A partir de 1997, iniciou-se uma nova fase na Internet brasileira. O aumento de 

acessos à rede e a necessidade de uma infra-estrutura mais veloz e segura levaram a 

investimentos em novas tecnologias. Entretanto, devido a carência de uma infra-estrutura de 

fibra óptica que cobrisse todo o território nacional, primeiramente, optou-se pela criação de 

redes locais de alta velocidade, aproveitando a estrutura de algumas regiões metropolitanas. 

Como parte desses investimentos, em 2000, foi implantada o backbone RNP2 com o objetivo 

de interligar todo o país em uma rede de alta tecnologia. Atualmente, o RNP2 conecta os 27 

estados brasileiros e interliga mais de 300 instituições de ensino superior e de pesquisa no 

país, como o INMETRO e suas sedes regionais.  

Outro avanço alcançado pela RNP ocorreu em 2002. Nesse ano, o então presidente da 

república transformou a RNP em uma organização social. Com isso ela passa a ter maior 

autonomia administrativa para executar as tarefas e o poder público ganha meios de controle 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Alternex
http://pt.wikipedia.org/wiki/1992
http://pt.wikipedia.org/wiki/1989
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mais eficazes para avaliar e cobrar os resultados. Como objetivos dessa transformação estão o 

fornecimento de serviços de infra-estrutura de redes IP avançadas, a implantação e a 

avaliação de novas tecnologias de rede, a disseminação dessas tecnologias e a capacitação de 

recursos humanos na área de segurança de redes, gerência e roteamento.  

A partir de 2005, a comunicação entre os point of presence (PoPs) da rede começou a ser 

ampliada com o uso de tecnologia óptica, o que elevou a capacidade de operação a 11 Gbps. 

A base instalada de computadores no Brasil atinge 40 milhões, de acordo com pesquisa da 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. 

O comércio eletrônico no Brasil movimentou 13,60 bilhões de dólares em 2010, de acordo 

com pesquisa da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas. Para os internautas residenciais, a média de tempo on-line durante o mês de junho foi 

de 24 horas e 42 minutos, maior que em outros países como França (19 horas e 34 minutos), 

Estados Unidos (10 horas e 5 minutos) e Austrália e Japão (ambos com 7 horas e 55 

segundos). A utilização da internet no Brasil foi de 73 milhões de pessoas a partir de 16 anos 

e 80 milhões a partir dos 20 anos; de acordo com o IAB (InteractiveAdvertising Bureau). 

Segundo dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, são 60 milhões de computadores em 

uso, destes estima-se que 80,7% com acesso à internet em 2011. 

Existem várias redes de site de relacionamento como Facebook que foi fundado por Mark 

Zuckerberg e por seus colegas de quarto da faculdade Eduardo Saverin, Dustin 

Moskovitz e Chris Hughes. A composição do site foi inicialmente limitada pelos fundadores 

aos estudantes da Universidade de Harvard, mas foi expandida para outras faculdades na área 

de Boston, daIvy League e da Universidade de Stanford. O site gradualmente adicionou 

suporte para alunos em várias outras universidades antes de abrir para estudantes do ensino 

médio e, eventualmente, para qualquer pessoa com 13 anos ou mais. No entanto, com base 

em dados de maio de 2011 do ConsumersReports.org, existiam 7,5 milhões de crianças 

menores de 13 anos com contas no Facebook, violando os termos de serviço do próprio site 

que é uma rede social de relacionamento mais atual, existem também as redes de 

relacionamento direcionadas a procura de empregos ou relacionamentos profissionais comoo 

Linkedin (www.linkedin.com), que reúne dez milhões de pessoas de todo o mundo e parece 

ter servido de inspiração para o Via, inclusive visualmente. Lá é possível encontrar as 

mesmas coisas: oportunidades de negócios e empregos, contato com outros profissionais e 

candidatos em potencial para uma vaga em aberto.  

O comércio eletrônico que mais cresce nos Estados Unidos ocupa uma área que, até agora, 

nem sequer era comércio propriamente dito: o de empregos para funcionários 

administrativos, gerentes e executivos. Quase metade das maiores empresas do mundo hoje 

contrata por meio de Web sites.  

Cerca de 2,5 milhões de administrativos e gerentes (dois terços dos quais não são 

engenheiros ou profissionais da área da informática) têm seus currículos na Internet e buscam 

emprego por meio dela.  

O resultado é um mercado de trabalho completamente novo.  

Isso ilustra outro efeito importante do comércio eletrônico. Canais de distribuição novos 

mudam a identidade dos clientes e compradores. Eles modificam não apenas as maneiras 

como os fregueses compram, mas também o que compram.  

Transformam o comportamento dos consumidores, os padrões de poupança, a estrutura de 

indústrias, em suma, a economia por inteiro. É isso que está acontecendo hoje. Não apenas 

nos Estados Unidos, mas, cada vez mais, no resto do mundo desenvolvido e em muitos países 

emergentes, incluindo a China continental.  De acordo com o sócio-diretor da Topsis 

Consultoria Empresarial, Eduardo Amorim (2013), no Linkedinestão cadastrados executivos 

de grandes empresas, mas o acesso a eles é um pouco difícil. “Você só consegue se 

comunicar com alguém se um conhecido da pessoa o indicar. É mais complicado”, compara. 

Na prática, funciona como na vida real. Só é possível falar com um profissional se ocorrer 
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uma apresentação. A vantagem é encontrar gente de outros países. A língua oficial é o inglês. 

(MS)  

Sites desse gênero vieram na esteira do sucesso de experiências como orkut e MySpace. A 

idéia é praticamente a mesma: em um único lugar dá para manter contato com diferentes 

pessoas, debater assuntos da ordem do dia e compartilhar seus interesses. A diferença é que 

no Via a regra é falar somente sobre trabalho. “O orkut é de relacionamento pessoal, onde se 

fala pouco sobre vida profissional”, avalia o consultor Alex Gelinski(2013), da 

ChessHumanResources. Para ele, o Via6 é uma ferramenta muito boa para cultivar uma rede 

de contatos – aquele item essencial para se alcançar o sucesso na carreira.  

Com a tecnologia cada vez mais em expansão, e a necessidade do homem de obter facilidade 

no seu dia a dia, o serviço de vendas on-line foi crescendo e a praticidade de se consumir algo 

de forma rápida e sem sair de casa foi caindo no gosto popular. 

Ao oferecer um produto em um site, ou até mesmo em um site de relacionamento, é 

necessário que a empresa passe para o cliente credibilidade e segurança, colocando os 

produtos em exposição de maneira bem visível e disponibilizando além dos dados da 

empresa, telefones de contato, e-mail e um SAC (serviço de atendimento ao consumidor) 

onde o cliente através do serviço on-line possa obter um feedback em menos tempo possível. 

 

O Facebook e o SAC 

 

O facebook foi fundado por Mark Zuckerberg e por seus colegas de quarto da 

faculdade Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. A composição do site foi 

inicialmente limitada pelos fundadores aos estudantes da Universidade de Harvard, mas foi 

expandida para outras faculdades na área de Boston, Daisy e da Universidade de Stanford. 

 O site gradualmente adicionou suporte para alunos em várias outras universidades antes de 

abrir para estudantes do ensino médio e, eventualmente, para qualquer pessoa com 13 anos 

ou mais. No entanto, com base em dados de maio de 2011 do ConsumersReports.org, 

existiam 7,5 milhões de crianças menores de 13 anos com contas no Facebook, violando os 

termos de serviço do próprio site. 

Um estudo de janeiro de 2009 do Compete.com classificou o Facebook como a rede social 

mais utilizada em todo o mundo por usuários ativos mensais. 

 De acordo com o Social Media Today, estimava-se que em abril de 2010 cerca de 41,6% da 

população americana tinha uma conta no Facebook.No entanto, o crescimento de mercado 

do Facebook começou a estabilizar em algumas regiões, sendo que o site perdeu 7 milhões de 

usuários ativos nos Estados Unidos e no Canadá em maio de 2011. O Facebook entrou com 

pedido de uma oferta pública inicial em 1 de fevereiro de 2012,hoje o facebook é uma das 

maiores redes sociais no mundo. 

O Facebook, rede social a qual estamos abordando com ênfase é  é um site e serviço de rede 

social que foi lançada em 4 de fevereiro de 2004, operado e de propriedade privada da 

Facebook Inc.. 

Em 4 de outubro de 2012 o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos.Em 

média 316.455 pessoas se cadastram, por dia, no Facebook, desde sua criação em 4 de 

fevereiro de 2004. Os usuários devem se registrar antes de utilizar o site, após isso, pode criar 

um perfil pessoal, adicionar outros usuários como amigos e trocar mensagens, incluindo 

notificações automáticas quando atualizarem o seu perfil. Além disso, os usuários podem 

participar de grupos de interesse comum de outros utilizadores, organizados por escola, 

trabalho ou faculdade, ou outras características, e categorizar seus amigos em listas como "as 

pessoas do trabalho" ou "amigos íntimos".  

O website é gratuito para os usuários e gera receita proveniente de publicidade, 

incluindo banners, destaques patrocinados no feed de notícias e grupos patrocinados (cujas 
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cotas seriam de mais de 1,5 milhões de dólares por semana em abril de 2006, segundo 

rumores). Usuários criam perfis que contêm fotos e listas de interesses pessoais, 

trocando mensagens privadas e públicas entre si e participantes de grupos de amigos.  

A visualização de dados detalhados dos membros é restrita para membros de uma mesma 

rede ou amigos confirmados. De acordo com o TechCrunch, 85% dos membros dos colégios 

suportados têm um perfil cadastrado no website e, dentre eles, 60% fazem login diariamente 

no sistema, 85% o faz pelo menos uma vez por semana e 93% o faz pelo menos uma vez por 

mês. De acordo com Chris Hughes, porta-voz do Facebook, as pessoas gastam em média 19 

minutos por dia no Facebook. 
 

Em um estudo conduzido em2006 pela Student Monitor, uma empresa especializada em 

pesquisas de mercado relacionadas a estudantes universitários de Nova Jérsei, Facebook foi o 

segundo nome mais "in" entre os estudantes, empatado com cerveja e sexo e perdendo apenas 

para iPod. 

O Facebook possui o Marketplace criado em 2007 que permite aos usuários publicar 

classificados gratuitamente dentro das seguintes categorias: For Sale (à 

venda), Housing (imóveis),Jobs (emprego) e Other (outros); e podem ser postados em 

diferentes formatos. 

A rede social é a comunicação,a massa em comunicação assim, podemos dizer, dá lugar à 

uma outra, na qual existe a “oportunidade de falar assim como de escutar. Muitos falam com 

muitos – e muitos respondem de volta” (DIZARD, 2000) 

Em outras palavras, com a possibilidade de assumir o controle da tecnologia, “usuários e 

criadores podem tornar-se a mesma coisa” (CASTELLS, 1999). 

Este é um fato inédito, que transforma radicalmente o ambiente da comunicação demassa e 

dá à rede social características de um espaço democrático por excelência, onde minorias e 

maiorias, grandes e pequenos podem compartilhar o mesmo espaço. 

Indo mais além, podemos dizer que, ainda de acordo com Castells, na sociedade 

“informacional” em que vivemos hoje (francamente fundamentada na “capacidade de gerar, 

processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos”), esse fato é 

comparável à posse dos meios de produção de bens na época da sociedade industrial. 

 É nesse  sentido que podemos afirmar que a internet têm características realmente 

“revolucionárias”. 

Estamos vivendo neste exato momento algo muito parecido com o que citamos acima, 

através da rede social é que se mobilizou-se tantas pessoas ou melhor o Brasil todos em busca 

de seus direitos, saindo as ruas contra a corrupção e os gastos abusivos do governo. 

O facebook é um ferramenta utilizada por várias empresas para a divulgação dos produtos e 

consequentemente o relacionamento com os clientes. 

A empresa pode utilizar de várias formas para promover o seu produto, além dos três valores 

citados por Zeithaml(1988), o e-commerce oferece a disponibilidade de um contato mais 

rápido, no caso as redes sociais, que disponibiliza o Chat, e também as mensagens para 

esclarecer dúvidas, o que funciona como um SAC( serviço de atendimento ao cliente). 

Segundo Ronald Swift (2001) a maneira como você atende os seus clientes é importante, não 

o preço do produto somente, o valor é somente um diferenciador de atração já que a 

concorrência pode se igualar os preços. 

Ao adquirir o produto o cliente não esta somente consumindo a matéria, mas todo o conjunto 

que é a negociação, a experiência de comprar produtos de determinada marca, o bom 

atendimento ao cliente seja ele físico ou via internet deve ser feito de maneira clara e objetiva 

para que o cliente sempre saia satisfeito.  

Diante de outras empresas o atendimento se torna um grande diferencial, gerando um 

relacionamento positivo com os clientes.  

O CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) deve ser umas das prioridades da 

empresa, principalmente no caso das empresas que utilizam sites de relacionamento onde de 
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certa forma o SAC é feito muitas vezes em post sendo exposto a todos.  

O CRM é uma ferramenta que trabalha o gerenciamento do relacionamento com o cliente, 

que segundo Swift (2001) é uma abordagem empresarial destinada a entender e influenciar o 

comportamento dos clientes, por meio de comunicações significativas para melhorar as 

compras, a retenção, a lealdade e a lucratividade dos mesmos.  

Segundo Swift a palavra mais importante é RELACIONAMENTO, ainda que as 

companiasdizem manter um relacionamento com seus clientes isso não existe de fato, a longo 

prazo a utilização de incentivos para gerar mais compras e diversos “obrigada”  é importante 

para o crescimento e para a retenção do cliente. 

Swift deixa claro que o CRM deve ser integrado em tudo o que a empresa faz, com todos os 

colaboradores (até mesmo fornecedores) e todos com os quais ela transaciona. 

Uma das maneiras de executar um bom CRM é coletar informações sobre um cliente, não 

apenas o que ele comprou, mas também, seu comportamento, sentimento e o ambiente que 

afetam suas decisões de compra e a internet, mais precisamente os sites de relacionamento 

proporcionam este detalhe para a empresa, através do facebook a empresa pode “filtrar” para 

que público ela quer alcançar. 

É necessário que cada empresa possua estratégias para avançar, para crescer, um 

planejamento dessas estratégias é extremamente importante para que se obtenha sucesso nos 

negócios.    

 Segundo Ronald Swift é necessário sempre conversar com os usuários do sistema, através 

deste diálogo que pode ser em forma de uma enquête ou pesquisa realizada no próprio site 

para saber se os clientes estão sendo bem atendidos ao utilizar os serviços. 

Segundo Kotler e Keller(2006) a Internet é um novo e poderoso canal de vendas e de 

informação, obtendo um alcance geográfico ampliado para divulgar e promover seus 

negócios e produtos no mundo todo.  

Além das vantagens operacionais, como comunicação interna para funcionários, possibilita   

economias financeiras e melhora  processos produtivos e de logística, a Internet pode 

ainda,ser usada para coletar informações mais completas e abrangentes sobre  mercados de 

concorrentes, clientes atuais ou potencias dentre outras vantagens, ou seja  através da rede 

social a empresa consegue alcançar um número bem maior de clientes sem ter grandes gastos, 

ou investimentos, tendo um feedback mais rápido sobre o mesmo, ressaltando que a empresa 

pode ter um contato mais rápido com o cliente  no caso de SAC (serviço de atendimento ao 

cliente). 

Segundo Kotler (1998) valor é a estimativa da capacidade do produto de satisfazer as 

necessidades do cliente potencial. Assim, cada produto apresenta um determinado valor, o 

qual é percebido pelo cliente e utilizado para ordenar as opções que possui para satisfazer 

uma determinada necessidade.  

Segundo o autor "o valor total para o cliente é o conjunto de benefícios esperados por 

determinado produto ou serviço" Kotler (1998), os clientes são maximizadores de valor, ou 

seja, buscam o maior valor que lhes é possível obter, condicionado aos custos, conhecimento, 

mobilidade e renda.  

O produto deve atender  não só as necessidades do cliente, mas chegar até ele de forma 

rápida e em bom estado, a empresa deve combinar qualidade e eficiência no caso dos e-

commerce.  

Segundo Zeithaml (1988) o valor é toda avaliação sobre a utilidade do produto, feita pelo 

cliente, baseada na percepção do que é recebido em relação ao que é dado.  

O valor do cliente é definido por três outros valores, os quais podem atuar em conjunto ou 

isoladamente: Valor patrimonial do valor: diz respeito à percepção do valor de utilidade de 

um produto, sendo avaliado pelo cliente, basicamente, em três dimensões – qualidade 

percebida, preço e conveniência; Valor da marca: consiste na consciência, na atitude e na 

percepção de ética acerca de uma marca, pelo cliente; Valor de retenção: consiste em 
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programas de lealdade, de afinidade, de reconhecimento e tratamento especial proporcionado 

aos clientes e percebido por eles.  

 

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa utiliza os métodos quantitativos sob este enfoque tudo pode ser 

mensurado numericamente, ou seja, pode ser traduzido em números, opiniões e informações 

para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas 

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

regressão etc.); e também o método qualitativo parte do entendimento de que existe uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 

processo de pesquisa qualitativa. Não requerem o uso de métodos e técnicas estatísticas. O 

ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. 

É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu 

significado são os focos principais de abordagem.  

Sustenta Goldenberg (1999), que a pesquisa qualitativa não se preocupa com 

representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo 

social e de uma organização etc. para a obtenção dos resultados propostos.  

Serão aplicados dez questionários com quatro questões para o público de 3 empresas que 

utilizam o SAC via facebook para a comercialização e atendimento. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

As redes sociais possuem junto à sociedade atual uma grande influência e é uma presença 

constante no dia a dia. 

Muitas empresas passaram a enxergar nessas ferramentas um novo canal de comunicação 

com os seus clientes. Hoje é possível tirar dúvidas, fazer reclamações ou sugestões sem 

recorrer ao tradicional callcenter.  

É o chamado Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), que está criando uma nova 

forma de como os consumidores se relacionam com as organizações.  

Diante desta nova opção questiona-se a qualidade do atendimento e também a rapidez, haja 

vista que o “tradicional”call center leva algumas “horas” para resolver as questões colocadas 

pelo cliente. 

A partir da entrevista, os dados foram computados de modo a mostrar a hipótese com maior 

valor empírico e, assim, refletir a partir de toda revisão bibliográfica. 

Foram entrevistados 10 clientes de cada 3 empresas que possuem página em rede social, o 

questionário da entrevista possui 4 perguntas (em anexo), foram entrevistados clientes com 

faixa de idade entre 20 a 40 anos de idade. 

Todos os entrevistados possuem acesso a internet e também se relacionam em redes sociais. 

O gráfico 1 mostra o número de pessoas que já tiveram experiência com o SAC virtual e 

utilizam a ferramenta. 
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Gráfico 1: Total de pessoas que utilizam o SAC virtual através das redes sociais. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se que as maiorias dos clientes utilizam o SAC via rede social, todos pelo facebook, 

rede social mais acessada no momento.  

Este percentual é bem previsível devido ao grande acesso das pessoas a internet, seja pelo 

aparelho celular ou notebook. 

Também foi perguntado aos clientes se o serviço de SAC em redes sociais é eficiente, em 

questão, eles deviam classificar o atendimento entre bom, ótimo ou ruim. 
 

 

Gráfico 2: Opinião dos clientes referente ao atendimento do SAC via rede social. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Também foi perguntado aos clientes se ao utilizarem o SAC via rede social eles obtêm um 

feedback mais rápido das empresas 80% disseram que sim, devido ser algo que as pessoas 

passam mais tempo chekando. 

Porém a questão da demora no atendimento pode não ser só um problema  do SAC via 

telefone, através da internet pode ocorrer alguns pequenos atrasos, nada comparado a demora 

do call center via telefone, isso depende muito do fluxo de mensagens que a empresa recebe. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através da pesquisa realizada, conclui-se que o SAC via rede social é satisfatório e bem 

utilizado pelos internautas. 

Através da internet a empresa estabelece uma série de interações contínuas com o cliente ao 

longo do tempo. 

Através do SAC nas redes sociais a empresa pode melhorar seu desempenho sempre, diante 

do cliente pois a cada etapa a qualidade de comunicação e da percepção da capacidade de 
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resposta , no momento do feedback, tanto a resposta quanto a rapidez em que se resolve a 

questão do cliente, este fato gera um impacto na satisfação e fidelidade do cliente. 

Em relação a satisfação com o serviço, os números coletados na pesquisa apontam que 17% 

classificam o serviço do SAC via rede social como “Bom”, durante a entrevista constata-se 

que a grande reclamação dos consumidores é em relação a demora de se obter um feedback 

das empresas, é interessante ressaltar que via rede social esta comunicação não demora tanto 

se comparado ao serviço oferecido via telefone, mas dependendo do fluxo de mensagens que 

a empresa receba pode ser que o retorno seja um pouco mais lento. 

As empresas podem criar um espaço via SAC, um ambiente voltado para o cliente, prezando 

a rapidez e a qualidade sempre, os clientes que consomem via internet se sentem á vontade  e 

já se acostumaram com o fluxo instantâneo de informações à sua disposição. 

A internet possui cada dia mais usuários o que proporciona as empresas alcançarem cada vez 

mais clientes, e encontrar alternativas para satisfazer cada vez mais o seu público é algo que 

só aumenta a qualidade dos serviços, e uma das alternativas é o SAC via rede social, 

abordado nesta pesquisa, pois através desta ferramenta as empresas tem cada vez mais 

contato com os clientes, podendo assim melhorar em vários aspectos,a cada dia mais. 
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ANEXO 

Questões aplicadas à entrevista 

1.Utiliza SAC via rede social? 

Sim (  )   Não (  ) 

2. Através do SAC via rede social, obtêm soluções rápidas? 

Sim (  )   Não (  ) 

3. Classificaria o SAC via rede social como? 

Ótimo (  )  Bom (  )  Ruim (  ) 

4. O feedback do SAC via rede social é mais prático em relação aos outros meios de SAC? 

Sim (  ) Não (  ) 
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Resumo 

Este artigo aborda o comportamento conhecido como assédio moral e suas relações com os 

depoimentos de colaboradores que sofrerão maus-tratos infligindo os indivíduos no ambiente 

de trabalho conforme relatos de injurias, ofensas, afrontamentos, discussões, humilhações e 

perseguições denunciadas em processos judiciais trabalhistas. 

 

Palavra chave: Maus-Tratos. Ambiente de trabalho. Processos judiciais. 

 

Abstract 

This article discusses the behavior known as moral harassment and its relations with the 

testimony of employees who suffer abuse inflicting individuals in the workplace as reports of 

injuries, offenses, hot flashes, discussions, humiliations and persecutions denounced in labor 

lawsuits. 

 

Key-words:Maltreatment. Work environment. Lawsuits. 
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1. INTRODUÇÃO 

A exibição dos trabalhadores em situações humilhantes e constrangedoras, e repetitivas 

durante a jornada de trabalho e na execução de suas funções, sendo mais comuns em relações 

hierárquicas e autoritárias, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e 

sem éticas, de um ou mais gestores dirigida a um ou mais colaborador, desestabilizando a 

relação da vítima com o âmbito de trabalho e na organização, forçando-o a desistir do 

emprego e assim chegando ao ponto de pedir sua demissão. 

Caracteriza-se pelo excesso de trabalho em que prevalecem atitudes e condutas negativas dos 

gestores em relação aos seuscolaboradores, constituindo uma experiência subjetiva que 

acarreta prejuízos práticos e emocionais para o colaborador e a organização. A vítima 

escolhida é isolada do grupo sem explicações, passando a ser hostilizada, ridicularizada, 

inferiorizada, culpado e desacreditada diante dos pares. Estes, por medo do desemprego e a 

vergonha de serem também humilhados associados ao estímulo constante à competitividade, 

rompem os laços afetivos com a vítima e, frequentemente, reproduzem e reatualizam ações e 

atos do agressor no âmbito de trabalho, instaurando o ’pacto da tolerância e do silêncio’ no 

coletivo, enquanto a vitima vai gradativamente se desestabilizando e fragilizando, perdendo 

sua autoestima. 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. A violência moral no trabalho 

 

Segundo a OIT e Organização Mundial da Saúde [1], a violência moral no trabalho constitui 

um fenômeno internacional segundo levantamentocom diversos países desenvolvidos.  

A pesquisa aponta para distúrbios da saúde mental relacionado com as condições de trabalho 

em países como Finlândia, Alemanha, Reino Unido, Polônia e Estados Unidos. “As 

perspectivas são sombrias para as duas próximas décadas, pois estas serão as décadas do ‘mal 

estar na globalização”, onde predominará depressões, angustias e outros danos psíquicos, 

relacionados com as novas políticas de gestão na organização de trabalho e que estão 

vinculadas as políticas. 

 

 

 

2.2. Conceito de assédio 

 

O termo assédio e todo comportamento indesejado, utilizado para indicar toda conduta que 

cause constrangimento psicológico ou físico á pessoa, baseado em fator de discriminação, 

praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação 

profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua 

dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou 

desestabilizador. 

 

2.3 Assédio moral 

 

Assédio moral, também denominado como violência moral, refere-se ao fenômeno que indica 
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situações onde a relação humana entre as partes predispõe-se ao de forma que uma das partes 

age de forma agressiva, a violência nociva e perversa á moral, de modo sucessivo, habitual, 

causando graves danos á vitima. 

Segundo Regina Célia Pezzuto Ruino [2],Quando uma pessoa exacerba seus direitos através 

de práticas desenfreadas e abusivas acaba infringindo direitos básicos de outrem, cabendo ao 

ordenamento jurídico impor as limitações do comportamentohumano, para resguardar os 

direitos de todos de forma equilibrada, visando sempre o bem comum. A autora cita o 

Mauricio Godinho Delgado [3], 
Insista-se que, para constituição democrática brasileira, à dignidade do ser humano 

fica lesada caso este se encontre privado de instrumentos de mínima afirmação social. 

Enquanto ser social, a pessoa humana tem assegurada por este principio iluminador e 

normativo não apenas a intangibilidade de valores individuais básicos, como também 

um mínimo de possibilidade de afirmação no plano comunitário circundante. 

Segundo Barros[4]: 
O assédio moral está diretamente ligado á nossa própria estrutura emocional e 

sentimental, a que chamamos de caráter. Trata-se, pois, de um atentado contra a 

dignidade humana, que de inicio se manifesta nos ambiente familiar e escolar, e que 

mais tarde, na vida adulta, pode chegar ao ambiente de trabalho e em outras áreas da 

sociedade, em forma de potencial ração negativa decorrente de ciúmes, invejase 

rivalidades quando se depara com exibição de valores, relato de brilho e gloria. Nessa 

situação, o direito busca a proteção á dignidade da vitima, fato que justifica a punição 

do assedio moral, sendo este o seu fundamento. 

 

2.4Caracterização do assédio moral 

 

O assédio moral no trabalho se caracteriza pelas condições de trabalho, que tem como 

atitudese condutas negativas dos gestores em relação aos seus colaboradores, causando uma 

experiência subjetiva que resulta em prejuízos emocionais e práticos para o colaborador e 

para empresa. 

A prática dessa violência por parte do empregador ou chefe, a vitima escolhida é isolada do 

grupo sem maiores explicações, passando a ser hostilizada, inferiorizada, culpadae 

desacreditada diante dos seus colegas. A reação destes para com á vitima não é nada 

solidaria, seja por medo do desemprego ou por também temerem sofrer humilhação, no mais 

das vezes rompem os laços afetivos com o vitima e, o que é pior, acaba reproduzindo ações e 

atos do agressor no ambiente de trabalho, e quando a vitima vai perdendo a autoestima e se 

fragilizando cada vez mais, instaura-se na empresa o ‘pacto da tolerância e do silêncio 

QUADROS [5]. 

 

2.5 Atitudes do agressor 

Segundo Quadros [6], uma das primeiras atitudes do agressor e escolher sua vitima e isolá-la 

do grupo, impedindo que a mesma se expresse e sem explicar qualquer motivo. Com isso, a 

vitima vai se fragilizando, se sentindo inferiorizada, e passa a ser ridicularizada e 

menosprezada na frente dos colegas, e muitas vezes, ate por eles próprios. 

Então o agressor passa a humilhar a vitima induzindo o colaborador a cometer erros e o 

corrigindo publicamente na frente de seus colegas de trabalho. E os comentários sobre a 

incapacidade do funcionário podem afetar ate seu espaço familiar com isso podendo causar 

doenças como depressão. 

Diante da humilhação o colaborador vai perdendo sua autoestima dentro e fora da empresa 

fazendo com que o agressor alcance seu intento. 

O agressor usa meios diferentes para atingir homens e mulheres. Para homens, atacam sua 

virilidade. Já com as mulheres os controles são variados, tais como a intimidação, a 

submissão, a proibição da fala, controle de tempo e faltas à suspensão de promoções. 

Por se sentir fragilizado a vitima pode ter vários distúrbios de saúde. Em entrevista realizada 
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com 870 homens e mulheres vitima de violência moral no ambiente de trabalho, realizada por 

Barreto (´´Uma jornada de humilhação, 2000, PUC/SP, apud Quadros 2004), indicam como 

cada sexo reage a essa situação (em porcentagem): 

 Quadro 1-Em entrevista realizada com 870 homens e mulheres vitima de violência 

moral no ambiente de trabalho, realizada-2000 

SINTOMAS MULHERES HOMENS 

Crise de choro 100 - 

Dores generalizadas 80 80 

Palpitações, tremores 80 40 

Sentimento de inutilidade 72 40 

Insônia 69,9 63,3 

Depressão 60 70 

Diminuição da libido 60 15 

Sede de vingança 50 100 
Aumento da pressão arterial 40 51,6 

Dor de cabeça 40 33,2 

Distúrbios digestivos 40 15 

Passa a beber 5 63 

Tentativa de suicídio - 18,3 

Fonte: Puc-SP 

Com tanta humilhação e constrangimentos, a vitima mergulha na depressão, 

angustiasolidão,vontade de sair da empresa, distúrbios do sono, conflitos internos e 

sentimento de fracasso pessoal e profissional. Enquanto as colaboradoras expressam sua 

indignação por meio do choro os colaboradores sentem-se revoltados, traídos, envergonhados 

diante ambiente de trabalho e familiares. 

 

3. O ASSÉDIO MORAL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

3.1 No âmbito federal 

Segundo Regina Célia Pezzuto Ruino [7], Inexiste uma legislação em vigor. Porem há 

projetos de lei tramitando no congresso nacional, aguardando sua votação, os quais alterariam 

dispositivos do código penal brasileiro. 

Importante ressaltar o projeto de lei n.4.742/2001 que acrescenta o art.136-A ao código penal 

dispondo. 
Art.136-A. Depreciar, de qualquer forma e reiteradamente, a imagem ou o 

desempenho de servidor público ou empregado, em razão de subordinação 

hierárquica funcional ou laboral, sem justa causa, ou trata-lo com rigor 

excessivo, colocando em risco ou afetando sua saúde física ou psíquica. 

Causando pena de detenção de um a dois anos. 

Segundo Regina Célia Pezzuto Ruino [8], Posteriormente, foi elaborado o projeto de lei 

federal n.5971/2001, que especifico, introduzindo o crime de ´´Coação Moral no Ambiente 

de trabalho por meio do acréscimo do art.203-A, com a seguinte redação: 

Coagir moralmente empregado no ambiente de trabalho, através de atos ou expressões que 

tenha por objetivo atingir a dignidade ou criar condições de trabalho humilhantes, abusando 

da autoridade conferida pela posição hierárquica. 

Causando pena de detenção de um a dois anos e multa. 

Segundo Regina Célia Pezzuto Ruino [9], Existe diversos projetos sobre o assédio moral 

tramitando no congresso nacional, entreestes, o projeto de lei n2. 369/03 de autoria do 

deputado mauro passos, todos na busca da regulação da violência moral. 
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3.2No âmbito regional 

 

Segundo Regina Célia Pezzuto Ruino [10],Existe leis regionais, que dispõem sobre a prática 

do assédio, ás quais são ignoradas pela maioria da população, especialmente pelos limites de 

sua aplicação territorial, sendo algumas estaduais e outras regionais, das quais destacaremos 

aquelas de maior relevância: 

O estado do rio de janeiro foi pioneiro na criação e promulgação de uma lei contra o assedio 

moral (lei n.3.921, de23 de agosto de 2002), conforme iniciativa de Noel de carvalho, 

deputado do PSB-RJ. Foià primeira lei estadual aprovada no Brasil (em agosto de 2002) e 

proíbe o assedio moral da seguinte maneira: 
Art.1 Fica vedada, no âmbito dos órgãos, repartições ou entidades da administração 

centralizada, autarquias, fundações, empresas publicas ou sociedades de economia 

mista, do poder legislativo, executiva ou judiciário, inclusive concessionários ou 

permissionárias de serviços estaduais de utilidade ou interesse publico, o exercício de 

qualquer ato, atitude ou postura que se possa caracterizar como assedio moral no 

trabalho, por parte de superior hierárquico, contra funcionário, servidor ou emprego e 

que implique em violação da dignidade desses ou sujeitando-o a condições de 

trabalho humilhantes e degradantes. 

 

4.METODOLOGIA 

 

O método utilizado nesse artigo foi pesquisa bibliográfica buscando mostrar as humilhações 

sofridas pelos trabalhadores dentro das organizações. 

Com o propósito de mostrar as humilhações, optou-se a fazer comparativos em livros, sites 

de internete pesquisa de campo, ou seja, qualquer informação relacionada com o tema. 

Desvendando as ofensas sofridas pelos trabalhadores. Também e citado uma 

entrevistarealizada com 870 homens e mulheres vitima de violência moral no ambiente de 

trabalho, realizada por Barreto (´´Uma jornada de humilhação, 2000, PUC/SP, apud Quadros 

2004), indicam como cada sexo reage a essa situação (em porcentagem): 

Através da entrevista espera-se mostrar os sintomas causados pelos assediadores contra os 

colaboradores. 

Neste trabalho, apresentou-se o resultado da pesquisa especificamente para abordar os efeitos 

causados pelo assedio moral dentro das organizações e significa conscientização dentro das 

organizações. O resultado foi analisado levando-se em consideração a questão de que o 

assedio moral dentro das organizações pode causar grande danos a saúdes e estar 

prejudicando a saúde do trabalhador. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 O assédio moral no ambiente da empresa. 

Tem como a exibição dos trabalhadores em situações humilhantes e constrangedoras, e 

repetitivas durante a jornada de trabalho e na execução de suas funções, sendo mais comuns 

em relações hierárquicas e autoritárias, em que predominam condutas negativas, relações 

desumanas e sem éticas, de um ou mais gestores dirigida a um ou mais colaborador, 

desestabilizando a relação da vítima com o âmbito de trabalho e na organização. 

 

5.2 Atitudes do agressor. 

O agressor passa a humilhar a vitima induzindo o colaborador a cometer erros e o corrigindo 

publicamente na frente de seus colegas de trabalho. E os comentários sobre a incapacidade do 

funcionário podem afetar ate seu espaço familiar com isso podendo causar doenças como 

depressão. 

Diante da humilhação o colaborador vai perdendo sua autoestima dentro e fora da empresa 

fazendo com que o agressor alcance seu intento. 
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O agressor usa meios diferentes para atingir homens e mulheres. Para homens, atacam sua 

virilidade. Já com as mulheres os controles são variados, tais como a intimidação, a 

submissão, a proibição da fala, controle de tempo e faltas à suspensão de promoções. 

Por se sentir fragilizado a vitima pode ter vários distúrbios de saúde. 

 

5.3 Quais as medidas a serem tomadas contra o agressor. 

No âmbito federal, o Brasil ainda não possui regulamentação jurídica específica, mas o 

assédio moral pode ser julgado por condutas previstas no artigo 483 da CLT.   

Na prática, os tribunais trabalhistas reconhecem o assédio quando caracterizado e 

comprovado por testemunhas, levando aos empregadores a pagarem indenizações elevadas. 

 

5.4 Precauções que as empresas devem ter contra o assédio moral. 

As empresas precisam se precaver, mediante orientação às chefias dos procedimentos para 

evitar quaisquer atitudes que possam caracterizar o assédio moral. Treinamento e 

conscientização são as principais armas contra este mal, além, é claro, do respeito constante 

aos trabalhadores. 

Dentre as inúmeras medidas que o empregador poderá tomar para evitar ou coibir tais 

situações, como:  

Criar um Regulamento Interno sobre ética que proíba todas as formas de discriminação e de 

assédio moral, que promova a dignidade e cidadania do empregado, proporcionando entre 

empresa e empregado laços de confiança. 

Diagnosticar o assédio, identificando o agressor, investigando seu objetivo e ouvindo 

testemunhas. 

Avaliar a situação através de ação integrada entre as áreas de Recursos Humanos, CIPA e 

SESMT. 

Buscar modificar a situação, reeducando o agressor; 

Não sendo possível, deverão ser adotadas medidas disciplinares contra o agressor, inclusive 

sua demissão, se necessário. 

Oferecer apoio médico e psicológico ao empregado assediado; 

Exige-se da empresa, em caso de abalos à saúde física e/ou psicológica do empregado, 

decorrentes do assédio, a emissão da CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este Trabalho abordou o tema assedio moral dentro do ambiente de trabalho, ele consiste na 

exposição dos trabalhadores a situações humilhantes, de forma repetitiva e prolongada 

durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações 

hierárquicas autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações 

desumanas de longa duração, de um ou mais chefes dirigida a ummais subordinado. 

As consequências doempregado que é assediado são de diversas naturezas, recaindo sobre 

sua saúde, suas relações interpessoais e sócias, direitospersonalíssimos, especialmente a 

dignidade, e sobre a própria vida. Porem, os efeitos danosos do fenômeno também recai 

sobre o empregador, com a queda de produtividade, aumento dos gastos com a aceleração 

dos riscos de acidentes do trabalho, altarotatividade, além de outros que comprometem o 

avanço tecnológico e econômico da empresa. 

A melhor forma de evitar a ocorrência do assedio moral e a prevenção, com palestras e 

conscientização dos empregados e adotando-se medidas que prezem a qualidade de vida do 

empregado dentro e fora da empresa e mantenha o ambiente de trabalho sadio e produtivo 

mantendo a dignidade do empregado. 

 

http://www.guiatrabalhista.com.br/obras/gestaorh.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/cat.htm


230 

 

7. AGRADECIMENTOS 

          Primeiramente quero agradecer a Deus que deu toda a força para alcançar todos os 

meus objetivos e me ajudando a me reerguer durante os obstáculos, aos meus pais Elaine e 

Renildo e meu irmão Bruno pelo o amor e carinho pelo apoio e por todo meu incentivoe devo 

esse tcc a eles, ao meu namorado Webert por todo o apoio e pela paciência que teve comigo 

em fase de tcc, aos meus amigos que me alegraram durante os quatro anos de faculdade 

Dayara, Danilo, Gleice, Dieny, e a meu professor João Roberto Grahl pela ajuda e força. 

        Ao meu orientador Rodrigo Mollon só tenho a agradecer por tudo, por sempre acreditar 

em min e nunca me deixar desistir. 

 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 

[1] http://www.assediomoral.org/spip.php?article12000: Visto emde 2013 

 

 

[2]PEZZUTO, REGINA CÉLIA PEZZUTO RUFINO. Assédio Moral no Âmbito da 

empresa. 3ª Edição, 2011 

 

[3] DELGADO, MAURICIOGODINHO. Curso de direito do trabalho. 2004 

 

[4] BARROS, ALICEMONTEIRO DE. Curso de Direito do Trabalho. 2005 

 

[5] LUISA, QUADROS. Assédio moral no ambiente de trabalho. 2004 

 

[6]LUISA, QUADROS. Assédio moral no ambiente de trabalho. 2004 

 

[7] PEZZUTO,REGINA CÉLIA PEZZUTO RUFINO. Assédio Moral no Âmbito da 

empresa. 3ª Edição, 2011 

 

[8] PEZZUTO, REGINA CÉLIA PEZZUTO RUFINO. Assédio Moral no Âmbito da 

empresa. 3ª Edição, 2011 

 

[9] PEZZUTO, REGINA CÉLIA PEZZUTO RUFINO. Assédio Moral no Âmbito da 

empresa. 3ª Edição, 2011 

 

[10] PEZZUTO, REGINA CÉLIA PEZZUTO RUFINO. Assédio Moral no Âmbito da 

empresa. 3ª Edição, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assediomoral.org/spip.php?article1


231 

 

PURO TALENTO– TRABALHO SOBRE APROVEITAMENTO DE 

ESTAGIÁRIOS NA BOSCH CAMPINAS 

 

 

Ana Cláudia Borges Bufarah (1) 

Marshal Raffa(2) 

 

 

Resumo 
Este artigo tem a finalidade de analisar e tirar conclusões sobre o Programa de Estágio na 

empresa Robert Bosch do Brasil. Perante o setor competente o estagiário é analisado com 

possibilidade de futura efetivação na própria empresa. 

 

Palavras chaves: Desenvolvimento; Programa de Estágio; Treinamento; Oportunidade; 

Mercado de Trabalho; Preparação. 

 

 

Abstract 

This article aims to analyze and draw conclusions about the Program Internship at Robert 

Bosch Brazil. Before the competent sector trainee is analyzed with the possibility of future 

vision of effective in-house. 

 

Key-words: Developing; Internship Program; Training; Opportunity; Job Market; 

Preparation. 
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INTRODUÇÃO  

 

Atualmente no mercado de trabalho o capital que está tendo maior valor é o humano. 

Este está desempenhando papéis importantes e de grande importância nas grandes 

corporações. 

Tal importância tem se intensificado pelo motivo de as pessoas serem um dos grandes 

diferenciais dentro das empresas. As corporações estão em busca de profissionais 

diferenciados, com talento e capacidade de crescer dentro da empresa, e que possam trazer 

resultados para a organização. Tais profissionais constituem o talento humano de uma 

instituição. 

Porém na hora de reter talentos, as empresas estão tendo dificuldades para captá-los. 

Pois quando nos referimos a talentos humanos, sabemos que é algo que necessita de análise, 

planejamento, estudo e uma gestão de recursos humanos, 

E para tal diagnóstico e retenção torna-se necessário um objetivo bem definido na 

hora de realizar a gestão de talentos. 

Este trabalho tem por objetivo mostrar como as empresas podem por um método bem 

simples conseguir reter esses talentos. A empresa que será feita esse estudo é a Bosch 

Campinas, pois todo ano há uma grande rotatividade de estagiários que encerram contratos e 

regressam para o mercado de trabalho. É um Programa de Estágio que contém sete passos, 

nos quais resume-se em: identificar as qualidades e potenciais do estagiário e conseguir 

através de reuniões entre líderes conseguir passar quais são as qualidades de cada um e se 

estão na área certa para tais habilidades. Tendo como principal objetivo a efetivação.  

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

Segundo a FUNDAP (Fundação do Desenvolvimento Administrativo), o estágio é a 

atividade de caráter educativo e complementar ao ensino, com a finalidade de integrar o 

estudante em um ambiente profissional.  

Parafraseando Piaget (2011) “A principal meta da educação é criar homens que sejam 

capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. 

Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é 

formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se 

propõe”. 

Propicia ainda o início de uma rede de relacionamentos profissionais e a confirmação 

dos interesses para determinada área de atuação diante das possibilidades apresentadas pela 

profissão.  

Em todo mundo o número de jovens desempregados é dez vezes maior do que a 

população Suiça. Segundo projeções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 75 

milhões de pessoas com idade de 15 a 24 anos lutaram sem sucesso para conseguir emprego 

em 2011. “As estatísticas dimensionam a frustração e raiva que milhões de jovens ao redor 

do mundo estão sentindo, diagnosticado por José Manuel Salazar Xirinachs(2011),diretor 

executivo do setor de emprego da OIT. 

O Brasil ao contrário do que pode parecer, também convive com a gravidade da 

questão jovem. Os níveis recordes da oferta de emprego e os resultados estáveis da economia 

eclipsam a realidade enfrentada por alguns milhões de jovens. De acordo com o IBGE, 

enquanto a média nacional de desemprego beira 6%, o índice chega a 12,6% na faixa etária 

de 20 a 24 anos e é ainda maior entre o segmento de 15 a 17 anos, com 22,9%. Conhecer o 

perfil dos jovens que passam por essa fase de transição entre a escola e o mercado de trabalho 

é um passo indispensável para atenuar essa preocupante desigualdade e, por que não., 
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descobrir pessoas criativas, competentes, dedicadas e idealistas – exatamente o profissional 

que a economia moderna demanda. 

A OIT recomenda explicitamente experiências semelhantes, ao notar a tendência 

mundial de aumento no número de empregos de meio período entre os jovens. “É uma 

questão de combinar trabalho com estudo a fim de ganhar experiência e fazer contatos no 

mundo de trabalho para suavizar a futura transição de graduação de empregos “full-time”, 

aponta o relatório. Duas pesquisas do CIEE revelam que é o que pensa o jovem que está 

prestes a entrar no mercado de trabalho por meio de programas de aprendizagem – Traçando 

o perfil do aprendiz – e do estágio - As melhores empresas para estagiar , pesquisa 

independente realizada pelo IBOPE Inteligência. No total, os levantamentos captaram a 

opinião de quase quatro mil paulistas entre 14 e 30 anos, numa amostragem que permite 

extrapolar as conclusões para todo país. A grande maioria de quem está em programas de 

estágio e aprendizagem, hoje, é proveniente de extratos sociais menos favorecidos. Entre os 

aprendizes, 69% pertencem as classes C, D e E, percentual que entre os estagiários cai um 

pouco, sem perder a relevância: 54% vem desses grupos. 

Conforme pesquisa do CIEE reforçam que tanto o estágio quanto a aprendizagem 

continuam funcionar como o primeiro tijolo na construção da carreira entre os jovens, que 

são cada vez mais cobrados por conhecimento técnicos e competências atitudinais que nem 

escolas e nem famílias conseguem prover. “Com as crises econômicas, os quadros ficam 

mais enxutos, os colaboradores tem de fazer mais com menos, criando uma oportunidade 

impar de capacitação aos jovens: as visões de que estagiário tira xerox e de que os aprendizes 

são apenas “guardinhas” foram abolidas”, observa Marcia Hasche (2012). 

 Programa de estágio são ferramentas fundamentais de desenvolvimento humano, 

capazes de dar suporte a um tripé de protocooperação formado pelo relacionamento entre a 

Empresa, a Escola e o Estudante. Nestas condições, o objetivo deste relacionamento é que 

todos devem ganhar, cooperando uns com os outros. 

 A Empresa contribui com o estudante/estagiário, imergindo-o no mercado de trabalho 

e proporcionando-lhe a prática e experiência do dia-a-dia para sua carreira profissional. A 

Empresa também coopera com a Escola, pois supre a deficiência que estas instituições tem ao 

preparar seus estudantes com a prática e com as reais necessidades do mercado. Em troca, 

desta contribuição, a empresa recebe uma garantia de disponibilidade de profissionais com 

mão-de-obra especializada no mercado que ela própria contribui para formar em 

conformidade com suas exigências e necessidades. 

 Analisando por outra óptica, quando esse tripé não funciona em conformidade e em 

harmonia para com a finalidade ao qual foi desenvolvido, ou seja, quando este 

relacionamento de ganha-ganha é desvirtuado, acaba gerando benefícios somente para 

algumas das partes e prejuízos para com outras. Isso ocorre quando, por exemplo, a empresa 

utiliza-se de programas de estágio para contratar mão-de-obra barata, minimizando custos e, 

consequentemente, aumentando seus lucros. Desta forma, somente uma das partes ganha, 

sendo que o estagiário perderá sua oportunidade de aprender, sendo forçado a comportar-se 

como profissional e não sendo remunerado como tal. A Escola, neste contexto, também 

perde, pois seus cursos não estarão atendendo as necessidades do mercado e seus alunos não 

lhe trarão nenhum retorno positivo sobre a experiência de passar por um Programa de 

Estágio. 

 Como a situação dos programas de estágio estarem servindo como uma forma de 

subemprego aberto e disfarçado deixou de ser tão incomum no Brasil, em 25 de setembro de 

2008, foi sancionada pelo Presidente da República a Lei n.  11.788/2008. Esta lei, conhecida 

como a “Nova Lei do Estágio”, surgiu para delimitar novas diretrizes e limites para os 

programas de estágios. Tem a intenção de regular melhor este novo Mercado de Estágio, 

criando novas formas que beneficiam os estagiários e que evitam prejudicar economicamente 

as empresas, com o intuito de formalizar melhor a mão-de-obra estudantil. 
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A criação desta nova lei prova a fragilidade existente entre as aplicações práticas pelo 

mercado, e ineficiência da legislação anterior e a preocupação por uma regulamentação mais 

adequada, porém que esta não cause impactos muitos diretos e profundos no sistema 

econômico. 

 Com o objetivo de todas as mudanças é trazer melhorias, porque normalmente não 

mudamos pra piorar e sim pra melhorar, a nova regulamentação do estágio também veio com 

este propósito. Dentre as principais mudanças trazidas, podemos destacar: 

I) O reconhecimento dos agentes de integração, bem como a definição clara de 

seus papéis: tratam-se de empresas especializadas em buscar vagas, incentivar empresas a 

abrir oportunidades de estágio, coletar currículos e cuidar da relação existente entre a 

empresa, a escola e o estagiário. Um exemplo deste tipo de agente é o CIEE (Centro de 

Integração Empresa-Escola); 

II) A obrigação do acompanhamento mais eficaz por conta das escolas: A nova lei 

determina que a instituição de ensino deve designar um coordenador para fazer o 

acompanhamento do estagiário. O estagiário deverá ser avaliado periodicamente através da 

apresentação de relatórios de atividades; 

III) Redução de jornada de trabalho: A jornada de trabalho de um estágio fica 

limitada a 30 horas semanais em alguns casos a 20 horas semanais em outras situações. 

IV) Tempo de duração do estágio: A nova lei estipula que o período máximo para 

duração do estágio passa a ser 2 anos. 

V) Férias: O estagiário cujo período de estágio seja igual ou superior a 12 meses 

passa a ter direito de gozar de 30 dias de recesso remunerado. 

VI) Limite de vagas: A nova legislação limita o número de vagas de estágio, 

proporcionalmente a quadro de funcionários da empresa. 

Analisando as novas propostas desta lei, é evidente que se buscou favorecer ao 

estagiário, uma vez que este é considerado a parte mais fraca desta relação. Trazendo 

vantagem aos estagiários, é claramente perceptível que isto aumenta a responsabilidade das 

demais partes envolvidas: empresa e escola. 

Os profissionais da chamada Geração Y são ambiciosos e procuram por carreiras que 

lhes proporcionem um rápido crescimento e desenvolvimento profissional. Para isso, estão 

dispostos a adaptar-se sempre, pois para eles a única coisa certa é que as coisas mudam. Por 

conta disso demandam novas oportunidades para aprender e novas responsabilidades com 

uma frequência muito maior do que as organizações estavam acostumadas. 

Considerando a circulação de novas ideias e a mudança constante, se bem gerenciado, 

esse profissional trará muitas vantagens para organização no que se refere à inovação e à 

competitividade. Mas atenção, não se trata de tudo a qualquer custo, pois procuram sentido 

naquilo que fazem e agem muito mais pela consciência do que pela obediência. E ainda 

conseguem fazer tudo com alegria, bom humor e informalidade. 

Os profissionais dessa geração têm uma capacidade incrível para fazer muitas coisas ao 

mesmo tempo: eles terminam um relatório importante ao mesmo tempo em que tiram dúvidas 

com um colega pelo celular e conversam com um outro amigo no Google Talk. E sim, eles 

conseguem fazer isso sem perda de qualidade do trabalho e se equilibrando muito bem a vida 

profissional e pessoal, já que as duas têm a mesma importância para eles. Trabalhar por 

projetos que possam ser divididos em atividades com começo meio e fim e que lhes 

possibilite trabalhar em mais de uma coisa ao mesmo tempo é o ideal. Dessa maneira, as 

organizações podem potencializar ao máximo essa característica dos novos talentos. 

Esses profissionais têm pressa e simplesmente não entendem um processo decisório 

lento ou ter que se envolverem em atividades que os façam perder tempo. Não espere que 

sigam regras bobas ou sem objetivo claro, e muito menos que se prendam a atividades muito 

longas ou repetitivas. Muito antes do que você imagina encontrarão um atalho para fazer a 
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mesma coisa, mais rápido e com mais qualidade. Aliás, os profissionais dessa geração 

simplesmente não aceitam desempenho medíocre. A mudança é sobrenome da Geração Y e 

qualidade seu nome "do meio". 

Políticas claras para ascensão na carreira, prêmios em forma de cursos de formação ou 

certificações técnicas, planos de comunicação claros e bem estruturados, gestão por 

competências, não há receita pronta. Mas, compreender melhor esses profissionais, seus 

motivadores e seus comportamentos levarão as organizações a encontrarem a melhor forma 

de retê-los. Mas, todos os profissionais serão assim? Há volta? São mesmo esses os 

profissionais que as empresas terão que gerenciar atrair e reter? 

Don Tapscott (2001), discutia o estouro da bolha das pontocom, escreveu o artigo 

Rethinking Strategy in a Networked World.Nele criticava a posição de Michael Porter (2001) 

que defendia que a internet seria apenas mais uma ferramenta na mão das empresas e que a 

forma tradicional de se conceber a estratégia precisava ser resgatada já que a "nova 

economia" não existiria. Tapscott (2001), por sua vez, dizia que a forte integração entre 

empresas e pessoas seria a característica de uma nova forma de economia, cuja expressão 

máxima era a internet e propunha que as empresas revissem seus modelos de negócio a partir 

desta nova perspectiva. Bem, parece que Tapscott estava certo e as características da 

chamada Geração Y atestam as transformações sociais que vivemos. São esses "caras" que 

vão gerenciar as empresas no futuro. Mas eles também podem ser bons agora. E estão 

batendo à sua porta. 

Segundo Sylvia Roesch (1999) falta basicamente uma estrutura para facilitar a 

intermediação de estágios para os alunos; não há sequer um cadastro de empresas 

interessadas em oferecer oportunidades de estágios. Para tanto, as seguintes sugestões foram 

apresentadas: 

 

1. Formar um banco de dados para facilitar o contato com as empresas. Por exemplo, 

alocar um técnico de nível superior no Departamento para fazer os contatos; 

2. Trabalhar a imagem da universidade no meio empresarial para facilitar o 

intercâmbio; 

3. Estabelecer um programa de consultoria a baixo custo para pequenas empresas, 

utilizando os graduandos como pesquisadores/consultores, orientados por 

professores experientes. 

 

Outra sugestão para facilitar o intercâmbio é estabelecer convênios com empresas. 

A universidade não necessita conduzir esta atividade diretamente. Segundo o Decreto 

nº 87.497, de 18-8-1982, as instituições de ensino podem recorrer aos serviços de agentes de 

integração para realizar a intermediação dos estágios.  

Do lado dos profissionais, outras condições foram citadas como importantes para 

viabilizar a aceitação dos estagiários: (a) a disponibilidade de pessoal na empresa para 

acompanhar o trabalho do estagiário; (b) a qualidade da proposta apresentada pelo aluno; e 

(c) o interesse da empresa no tema da proposta apresentada pelo aluno e (c) o interesse da 

empresa no tema da proposta. Quanto ao item “a”, não há o que a universidade possa fazer. 

Entretanto, o item “b” está diretamente relacionado com a qualidade do ensino e orientação. 

Quanto ao item “c” este pode ser facilmente negociado com os alunos e facilitado por um 

sistema de intermediação. É preciso que os dirigentes das organizações acreditem que o aluno 

universitário possa realizar alguma forma de trabalho profissional para a empresa durante seu 

estágio. Mas para isso, a empresa tem que permitir que o aluno “mergulhe” na situação. Cabe 

a universidade orientar o trabalho do aluno, e garantir a confidencialidade dos dados e 

problemas levantados. Acredita-se, pois, que estas questões devem ser discutidas entre os 

meios universitários e a comunidade empresarial. 
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METODOLOGIA  

 

Robert Bosch GmbH (conhecida apenas por Bosch) é uma empresa alemã fundada em 

Stuttgart em 1886, por Robert Bosch (1861-1942) como Oficina de Mecânica de Precisão e 

Eletrotécnica. 

A matriz (sede mundial) da empresa fica em Gerlingen, Alemanha. Franz Fehrenbach 

é o Presidente do Conselho de Supervisão desde 1 de julho de 2012. 

O Grupo Bosch está presente na América do Sul desde 1924, chegando ao Brasil em 

1954 e sua sede localiza-se em Campinas, São Paulo, Sorocaba, Simões Filho. Está presente 

em 10 localidades e emprega cerca de 11.000 colaboradores, faturando cerca de R$ 4,5 

bilhões anuais no país. 

Nesse trabalho o método utilizado foi baseado na porcentagem de estagiários que são 

efetivados na Bosch Campinas. Para isso foi desenvolvido um Programa de Estágio que tem 

como finalidade efetivar os estagiários e não buscar novos no mercado de trabalho. 

Neste programa de Estágio foram utilizadas pesquisas quantitativas e qualitativas.  

Segundo McDaniel e Gates (2003), a principal característica da pesquisa qualitativa é 

o uso de perguntas abertas, sem opções de respostas pré-determinadas, justamente o fato que 

enriquece o leque de respostas captadas dos entrevistados. De acordo com o autor, “não 

existe maneira melhor do que a pesquisa qualitativa para compreender a fundo as motivações 

e os sentimentos dos consumidores”. 

Para Esclarece Fonseca (2002, p. 20) diferentemente da pesquisa qualitativa, os 

resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente 

são grandes e consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se 

constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa 

se centra na objetividade.  

Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida 

com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados 

e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas 

de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa 

qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir 

isoladamente. 

Essa pesquisa apresentou resultado através de um formulário solicitado e-mail para os 

estagiários de Compras para preencherem junto ao seu gestor (padrinho).  

Esse questionário é composto pelos seguintes itens: 

 

- Foto do estagiário; 

- Linha do tempo ( indica quanto tempo o estagiário está trabalhando na empresa); 

- Nome do estagiário com o departamento; 

- Formação; 

- Hobby e Curiosidades; 

- Gestor; 

- Objetivos do estagiário em relação à empresa e um posicionamento do seu padrinho; 

- As competências do estagiário que são feitas de acordo com a avaliação de estágio; 

- Idiomas. 

 

Esse formulário foi respondido pelos 40 estagiários da área de Compras da Bosch 

Campinas, sendo que mais da metade finalizarão seus contratos no final deste ano.  

Através da análise dos formulários dos estagiários todos os gestores tem acesso e 

poderão opinar da necessidade do reaproveitamento deste estagiário para as vagas existentes 

na empresa.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

EFETIVAÇÕES 2011

3 efetivados 

32 Contratos 

Encerrados

 
 

 

 

Em 2011 dispunham de 35 estagiários, sendo que somente 03 foram efetivados e 32 

cumpriram o contrato celebrado entre as partes. Isso corresponde a 8,57% de efetivação e 

91,43%  cumpriram o período do contrato previamente estabelecido. 

As razões apontadas para as não–efetivações são as mais diversas, a saber: 

disponibilidade de vagas pela empresa; não comprometimento do estagiário com a política 

institucional, defasagem da remuneração em relação ao estagiário e surgimento de contratos 

efetivos em outras empresas. 
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EFETIVAÇÕES 2012

2 Efetivados

38 Encerraram 

Contratos

 
 

 

 

No biênio 2011 e 2012 houve um decréscimo no número de contratações, conforme 

gráfico apresentado anteriormente. Dos 40 estagiários 2 foram efetivados, o que corresponde 

a 5% das vagas preenchidas. Em contrapartida 95% foram dispensados das mais variáveis 

razões expostas acima. 

 

 

 

EFETIVAÇÕES 2013

7 Efetivados

42 Contratos 

Encerrados
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No ano de 2013 houve um aumento considerável nas contratações. Dos 49 estagiários 

7 foram efetivados o que corresponde a 14,28% e 85,72% retornaram ao mercado de 

trabalho. 

Em comparação aos anos anteriores o ano de 2013 houve um crescimento 

considerável nas contratações. 

Após análise dos gráficos durantes os anos de 2011, 2012 e 2013 notam-se um 

aumento considerável nas contratações de estagiários, em virtude da maior comunicação 

interna entre os gestores e avaliação do desempenho dos estagiários. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O programa de estágio de qualquer empresa é muito importante por que além de 

conhecer a empresa ele poderá proporcionar progressos não só administrativos como 

tecnológicos. Guardadas as devidas proporções o programa de estagio é vital para a empresa 

pq além de adicionar contribuições na forma de trabalho de idéias ele poderá promover a 

entrada de novos funcionários que futuramente serão o maior patrimônio intelectual de 

qualquer empresa. 

A partir de quatro funções básicas da Administração: planejamento, organização, 

execução e controle, o atual Programa de Estágio embora encontra-se em fase preliminar, 

deve sofrer modificações para um melhor aproveitamento. Em qualquer parceira o 

imprescindível é a relação ganha-ganha, regra fundamental no mercado de trabalho. O 

contexto primordial de toda empresa pública ou privada deve ser a comunicação, de forma 

bilateral e múltipla e nunca unilateral. 

Nas pesquisas realizadas chego a conclusão que o Programa de Estágio da Bosch terá 

que avaliar os seguintes pontos: 

 

- Deveria haver uma apresentação global da empresa tecendo informações do 

funcionamento e cultura da mesma. 

- O período de seis meses de avaliação é muito longo, pois se tiver algo a ser corrigido 

é melhor abreviar este tempo para 3 ou 4 meses para que as devidas correções aconteçam. 

- Em algumas áreas falta conexão entre o gestor e o estagiário, o gestor deve ter uma 

visão diferenciada em relação ao estagiário pois futuramente pode vir a se tornar um 

colaborador. 

- Na minha ótica deveria haver junto aos selecionados capacitação técnica e 

treinamentos comportamentais  da área afim 

- Analiso que o programa de estágio deve ser mantido por que é considerado 

satisfatório,  

- As empresas hoje em dia estão mais preocupadas em manter esse profissional que 

está sendo desenvolvido 

- No inicio do estágio embora os estagiários estejam enquadrados em um 

departamento poderá ocorrer remanejamento de área haja vista o potencial de cada um que 

poderá elaborar projetos ou mesmo apresentar alguns traços de criatividade na futura área. 

- Cada estagiário no final deveria ser submetido a um questionário abrangente para 

aperfeiçoar o modelo. 

- Os programas de estágio oferecem aos estagiários a possibilidade de desenvolver 

hábitos profissionais importantes, que vão desde a pontualidade e assiduidade no trabalho, até 

a visão de otimização de processos e inovação. Além disso, para diferentes áreas de atuação, 

o estagiário pode desenvolver importantes competências, tais como: comunicação e 

interação,  
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criatividade, capacidade de planejamento. 

O contexto primordial de toda empresa pública ou privada deve ser a comunicação, de 

 forma bilateral e múltipla e nunca unilateral. 

- Uma das dificuldades de profissional em início de carreira é justamente o 

networking. Sem experiência, a agenda de contatos é ainda bastante diminuta. Por isso, 

participar de programas de estágio é grande chance de começar a investir na rede de 

relacionamentos profissionais. 

 

Ao adentrar em uma empresa desse porte com repercussão internacional e, 

principalmente pelo elenco de produtos fabricados, é mister que haja uma apresentação 

consistente da empresa, para que o estagiário tenha uma noção geral e específica ( onde ela 

irá desenvolver suas atividades), mesmo que seja em duas ou três etapas. Essa dimensão se 

faz necessária por que inicialmente há uma defasagem muito alta entre o cenário empresarial 

e o cenário acadêmico. Deve haver regras explícitas entre o gestor e o estagiário, mostrando 

claramente as contrapartidas de cada parte. 
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A ESSÊNCIA DE UM LÍDER DENTRO DA ORGANIZAÇÃO 
 

 

Alex Thiago Ferreira (1) 

  Marshal Orlando Raffa (2) 

 

Resumo 

O presente artigo discute a importância da essência de um líder mediante sua postura para o 

gerenciamento de uma empresa. Assim, buscando excelência e mantendo o andamento 

saudável da organização. Vamos abordar os seguintes indicadores: motivação, conduta de 

liderança, gerenciamento, habilidades e competência como líder. A metodologia baseia-se em 

pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão, focando os vários aspectos da temática 

estruturada como os tipos de liderança na organização e, sua atuação como instrumento que 

possibilita o diferencial competitivo. Portanto, o objetivo principal é provocar reflexões sobre 

a evolução conceitual de liderança, identificando através de suas ações e comportamentos, 

em um processo de mudança positiva. Esse processo de mudança é cada vez mais influente 

pelo líder, que exerce importante papel na construção de espaço nas organizações, tornando-

se possível a facilitação das discussões e questionamento em grupo.  Conclui-se que o 

assunto Liderança, é mais que necessário aos gestores. 

 

Palavras-chaves: Motivação,Gerenciamento,Conhecimento,Conduta,Comprometimento e 

Resultados. 

 

Abstract 

This articlediscusses the importance ofbeinga leaderthroughhis posturefor managinga 

company. Thus, seeking excellence andkeeping thehealthyprogressof the organization. We 

willaddress the followingindicators: motivation, leadershipbehavior, management, skillsand 

competenceas a leader. The methodologyis basedon a literature reviewon thetopic,focusing 

onthe various aspectsof the themeasstructuredtypes ofleadershipin the organizationandits 

activitiesas a toolthat enablescompetitive differentiation. Therefore, the main objective is to 

provokereflections on theconceptual evolutionofleadership, identifying through their 

actionsand behaviorsina process ofpositive change. This process of changeistheincreasingly 

influentialleader whoplays an importantrole in the constructionof spacein organizations, 

making it possiblefacilitationofgroupdiscussion andquestioning. We conclude thatthe 

subjectLeadershipis more than necessaryfor managers. 

 

Key words:Motivation, Management, Knowledge, Conduct, Commitment and Results 
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1. INTRODUÇÃO 

O aprofundamento na área de Liderança dentro de uma consolidada e bem 

conceituada empresa, é essencial para a formação qualitativa da administração, fornecendo 

uma visão ampla e, importante para as organizações de todos os tipos. 

Em estudo, dentro de uma empresa estruturada, conseguimos identificar pontos 

positivos e negativos sob a atuação do líder perante seus liderados. Os líderes dentro de uma 

organização são o elo primordial interferente no desempenho da mesma; tidos como 

identificadores e comunicadores de valores coletivos, onde asseguram recursos para as 

pessoas internamente e ouvem a maior parte do tempo, pois são modeladores e defensores de 

culturas voltadas para o desempenho. Esses profissionais removem equipes para servirem ao 

bem comum, considerando que a liderança é favorecida pela orientação de exemplos 

(espelho) e de uma comunicação e de uma visão de valores. 

Administrar “liderar” é o processo de tomar, realizar e alcançar ações que utilizam 

recursos para alcançar objetivos. A principal razão para o estudo da Administração é o 

impacto sobre o desempenho das organizações, através de seus colaboradores. É a forma 

como são administradas que tornam as organizações mais ou menos capazes de utilizar 

corretamente seus recursos para atingir os objetivos. 

Na concepção de Liderar, entende-se em um conjunto de princípios, normas e funções 

que têm por fim ordenar os fatores de produção, qualidade de trabalho, aspectos 

motivacionais e controle. Garantindo assim, eficiência para obter determinado resultado. 

O fator liderar terá importância e responsabilidade pelo desenvolvimento de uma visão 

condizente com a realidade, pela estratégia para programar essa visão, pela comunicação  no 

sentido de conquistar adeptos a ela, ou seja, pela delegação de poder às pessoas que estão ao 

seu redor e, pelo depósito de confiança nas pessoas (colaboradores) para que possam criar e 

implementar aquela visão. 

Neste contexto, o intuito deste trabalho é mostrar a importância de um líder no 

processo de uma figura humana; apresentando passo a passo os caminhos a serem seguidos, 

utilizando sobre várias dimensões do homem enquanto gestor, destacando os mais seguintes 

aspectos: conceito  e  características gerais da liderança; diferença entre liderança e gerência; 

tipos de liderança; a responsabilidade, papel e importância do líder na vida das pessoas, sem a 

preocupação de modificar suas características e sem agredir seu próprio estilo de se 

relacionar com as pessoas (colaboradores). Podendo através de este garantir desempenho, 

qualidade e resultados favoráveis para com a organização. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O grande objetivo das empresas é se destacar e se manter no mercado. Para isso é 

indispensável a empresa obter sob seu comando, gestores “líderes” capacitados a exercer 

características pessoais como líder por meio de influenciar o comportamento das outras 

pessoas, desempenhando papeis importantes dentro das organizações 

Conceito e características  

Segundo Maximiano (2000), há muitas definições de liderança. A explicação mais 

simples diz que a pessoa líder (ou tem liderança) é aquela que consegue conduzir as ações ou 

influenciar o comportamento das pessoas (seguidor). 

Essa é uma definição de liderança como processo social – como relação entre pessoas. 

Nessa relação, há um líder (ou grupo de líderes) e seguidores. É a natureza da liderança que 

está sendo definida, nas as qualidades do líder ou as motivações dos liderados. 

Para Kets de Vries (1997), na literatura organizacional sobre liderança, ocorrem 

inúmera definições, incontáveis artigos e polêmicas e a maiorias dos pesquisadores concorda 

com alguns traços comuns, como sendo importantes para os líderes, que são: consciência, 
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energia, inteligência, domínio, autocontrole, sociabilidade, abertura e experiências, 

conhecimento de relevância de tarefas e estabilidade emocional. 

Ressalta-se:  
[...] em crise não liderança partilhada, quando o barco esta afundando o capitão 

não pode convocar uma reunião para ouvir as pessoas, tem de dar ordens. Esse é o 

segredo da liderança partilhada: saber em que situação deve agir como chefe e em 

que situação atuar como parceiro. Para ele “a tarefa de um líder é desenvolver 

líderes”, pois toda empresa necessita deles, ainda que negligenciem o seu 

desenvolvimento Drucker (1996). 

 

Segundo Gaudêncio (2007), o conceito de liderança é saber se dele define uma 

característica que pode ser desenvolvida ou se liderança é uma característica pessoal, 

genética. Sua opinião é que, quando as pessoas falam conscientemente, isto é, quando as 

pessoas falam o que pensam, referem-se à liderança como instrumento gerencial 

indispensável e que, felizmente, pode ser desenvolvido. 

Acrescenta-se que liderança “ é a tensão criada pelo fosso entre a situação presente e 

os sonho. Como toda tensão procura  resolução, ela é fonte de energia que leva á criação de 

algo que não existe. E é isso que fazem os líderes” Senge (1998). 

No início do século XX, a pergunta “o que fazem os líderes?”. Nascia a teoria 

comportamental, e esta provou que comportamentos poder ser aprendidos, mas, para 

resultarem em liderança efetiva, devem ser adaptados a situações específicas. O enfoque nos 

aspectos situacionais da liderança se mantém até os dias de hoje. A todas essas teorias, 

acredita-se em um conceito simples, mas que faz toda a diferença: 
 

 [...] de nada adianta aprender e treinar os comportamentos corretos para cada 

situação se a pessoa na estiver emocionalmente pronta para liderar. Gaudêncio  

(2007). 

 

Para Hunter (2994), liderança é a habilidade de influenciar pessoas para que 

trabalhem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o 

bem comum. 

Uma das palavras chave que definimos liderança como uma habilidade, ou seja, uma 

habilidade é simplesmente uma capacidade adquirida. Afirma que liderança – influenciar os 

outros – é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida pó alguém que tenha desejo 

e pratique ações adequadas.  

A liderança consiste em líderes que induzem seguidores a realizar certos objetivos que 

representam os valores e as motivações – desejos e necessidades, aspirações e expectativas – 

tanto dos líderes quanto dos seguidores. A genialidade da liderança está na forma como os 

líderes enxergam e trabalham os valores e motivações tanto seus quanto de seus seguidores.  

Liderança é o uso da influência não coerciva para dirigir as atividades dos membros 

de um grupo e levá-los á realização dos objetivos do grupo. Maximiano (2000). 

Segundo Stoner e Freeman (1999) na evolução conceito de liderança, existe uma 

evolução gradual de um etilo de liderança, baseado na orientação da Teria X, para uma 

orientação democrática, buscando dar motivação ao empregado a se considerar para 

contribuinte da organização, com base nos valores humanos e sociais. Com a 

descentralização das decisões e delegação de responsabilidade, alcançou-se um maior grau de 

liberdade, para que as pessoas realizem suas atividades, assumindo desafios e satisfazendo as 

suas necessidades de auto-realização: havendo participação na tomada de decisão, os 

empregados colaboradores) se comprometem mais com as metas da organização. 

Hoje se exige uma liderança que tenha a capacidade de se moldar com rapidez pelo 

posicionamento do líder diante das situações e com seguidores mais ativos e responsáveis 

perante a atividade do cotidiano. As principais características que os líderes devem possuir 

são: visão sistêmica, paixão, integridade (autoconhecimento, sinceridade e maturidade), 
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curiosidade e audácia. Bennis (1996). 

 

                         Logo: 
[...] o que é que o ambiente cada vez mais rápido e competitivo que enfrentamos no 

século XXI vai requerer mais liderança de mais pessoas para fazer as empresas 

prosperarem. [...] mais mudança requer mais liderança, o que é difícil oferecer se 

não for possível especificar com clareza qual é o elemento que falta. [...] não 

consigo conceber como este ritmo se reduzirá o que tem muitas implicações para a 

questão de liderança... Liderar, por sua vez , é lidar com a mudança. Kotter (2000). 

 

Liderança é a realização de uma meta por meio da direção de colaboradores humanos. 

O homem que comanda com sucesso seus colaboradores para alcançar finalidades específicas 

é um Líder. Um grande líder que tem a capacidade dia após dia, ano após ano, numa grande 

variedade de situações. Maximiano (2000). 

Sob o ponto de vista clássico da administração, o líder tem a função de estabelecer e 

fazer cumprir critérios de desempenho com o intuito de alcançar objetivos organizacionais; e 

sua atenção principal centralizava-se na necessidade da organização e não nas necessidades 

do indivíduo. 

Para a Teoria Contingencial, o líder deve identificar que atitude, procedimento ou 

técnica em um momento específico, contribuir melhor para a obtenção dos objetivos da 

organização. Stoner e Freeman (1990). 

Para Bennis (1996), “a presença do líder é importante para a eficácia das 

organizações, para as frequentes turbulências e mudanças do ambiente e para a integridade 

das instituições”. O exercício da autoridade seria suficiente em épocas de estabilidade, mas 

para um ambiente em constante transformação necessário se faz a presença de uma liderança, 

pois é a força incentivadora e direcionadora que torna possível o desenvolvimento e a 

permanência das organizações nesse contexto. 

Segundo Hersey e Blanchard (1986), a liderança situacional concebe a liderança como 

um atributo psicossocial complexo diferentemente da consideração de traços ou 

características de personalidade; então, o líder não pode usar apenas um estilo de liderança, 

uma única forma de influenciar o desenvolvimento de outras pessoas; precisa, sim, utilizar 

vários estilos de liderança, de acordo com as necessidades dos seus colaboradores. Logo, 

acredita-se que não há um método único e superior para a gestão das pessoas, com os 

gerentes adaptando seu estilo de liderança ao nível de desenvolvimento dos empregados em 

cada tarefa específica.  

A liderança situacional é um instrumento que serve para ajudar as pessoas a 

compartilhar expectativas no seu ambiente, de modo que possam gradativamente aprender a 

supervisionar seu próprio comportamento e tornar as pessoas responsáveis e automotivadas. 

Líderes que atuam num patamar mais elevado de consciência consideram que a essência da 

vida da empresa está nas pessoas, na sua força criadora e na sua capacidade de fazer 

acontecer. Isso equivale a ver as pessoas como seres integrais e únicos Hersey e Blanchard 

(1986). 

Define-se a liderança como o processo de influenciar as atividades de indivíduos ou 

grupos para a consecução de um objetivo numa dada situação. Em essência, a liderança 

envolve a realização de objetivos com e através de pessoas. Consequentemente, um líder 

precisa preocupar-se com tarefas e relações humanas. Essas preocupações da liderança 

parecem ser um reflexo de duas das primeiras escolas de teoria organizacional: administração 

científica e relações humanas. Hersey  e  Blanchard (1986). 

Na concepção de Crainer (2000) a liderança é um dos conceitos mais intangíveis do 

mundo dos negócios. Trata-se de uma habilidade que a maioria das pessoas adoraria possui, 

mas que desafia as definições. Contudo, a maioria concorda que a liderança é um ingrediente 

vital para o sucesso das empresas e que os grandes líderes fazem as grandes organizações.  
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Segundo Chiavenato (2002) a liderança é um tipo de poder pessoal. Por meio da 

liderança, uma pessoa influência outras em função dos relacionamentos existentes. A 

influência é uma transação interpessoal na qual uma pessoa age no sentido de modificar ou 

provocar o comportamento de uma outra, de maneira intencional. Dentro desta focalização, 

sempre se encontra um líder – aquele que influencia - e os liderados -  aqueles que são 

influenciados. A de influência de uma pessoa sobre outras e outras, que pode ou não ser 

exercido. o poder em uma organização é a capacidade de afetar e controlar as ações e 

decisões das outras pessoas, mesmo quando elas possam eventualmente resistir. A autoridade 

é o poder legítimo, ou seja, o poder que tem uma pessoa em virtude do papel ou posição que 

exerce em uma estrutura organizacional. É o poder legal e socialmente aceito. De toda 

maneira, a capacidade de influenciar, persuadir e motivar os liderados está muito ligada ao 

poder que estes percebem no líder. 

Para Chiavenato e Matos (2002), a liderança é uma subclasse do gerenciamento. Muitas das 

funções do líder são mais especializadas do que as de um gerente. A maneira como um líder 

desempenha suas funções determina o sucesso ou o fracasso de uma organização. As funções 

de um líder incluem: 

 Arbitragem: quando os membros da organização se desentendem quanto ao curso de 

ação a ser seguido, o líder deve resolver o problema arbitrando ou decidindo a melhor 

solução. Encontrando a melhor forma consensual e rápida  para evitar conflitos. 

 Sugestões: o líder deve sugerir ideias e meios para os seus subordinados, evitando 

emitir ordens ou comandos. Deve fazer com que os subordinados tenham senso de 

participação e responsabilidade e que sejam tratados com dignidade e respeito; 

 Objetivos: os objetivos organizacionais não são automáticos, mas devem ser definidos 

e fornecidos pelo líder. Para que a organização seja eficaz, os objetivos devem ser 

viáveis e levar os membros a trabalharem juntos; 

 Catalisação: para iniciar ou aumentar o movimento de uma organização, torna-se 

necessária uma força impulsionadora, que é fornecida pela ação do líder como um 

catalisador que conduz os membros à ação coletiva; 

 Segurança: para manter uma atitude positiva e otimista diante dos problemas, o líder 

deve proporcionar segurança aos seus seguidores, não somente em relação ao seu 

emprego, mas principalmente em relação ao seu trabalho. Esta segurança é importante 

para elevar o moral da equipe; 

 Representação: o líder geralmente representa a organização diante dos outros e serve 

como um símbolo da organização. As pessoas de fora veem a organização pela atitude 

do líder e da sua impressão a respeito dele. Uma impressão favorável do líder garante 

uma impressão favorável da organização; 

 Inspiração: ao fazer com que seus seguidores sintam que o seu trabalho é 

imprescindível e importante, o líder os inspira a aceitar entusiasticamente os objetivos 

organizacionais e a trabalhar eficazmente no sentido de alcançá-los; 

 Orgulho: a necessidade de reconhecimento e estima das pessoas pode ser satisfeita 

por meio de um orgulho sincero do líder quanto aos seus subordinados. É importante 

que ele aprecie e festeje o trabalho das pessoas. 

 

Diferenciação: Liderança e Gerência  

Há anos são as diferenças de comportamentos entre gerente e o líder, no que mostra as 

suas visões da realidade e do contexto das organizações na sociedade. O gerente tem seu 

apoio nas regras, normas e procedimentos, enquanto o líder se apoia em suas capacidades, 

habilidades e nas pessoas que trabalham sob seu comando. Para o gerente, a rotina diária é 

uma batalha constante a ser conquistada; enquanto, para o líder, ela é o reinicio de novas 

oportunidades. Para o gerente, as crises são problemas desgastantes e aborrecidos. Para o 

líder, são situações, obstáculos inevitáveis que têm de ser enfrentadas com competência e 



246 

 

discernimento. Diante disso, e apesar do valor do gerenciamento nas empresas, dentro da 

visão e situação atual das organizações, há maior necessidade de liderança do que 

gerenciamento. Botelho (1992). 

Para Maximiano (2000), o gerente pode influenciar o grupo formal por meio de seu 

papel como figura de autoridade ou dos mecanismos de liderança. Como figura de 

autoridade, o gerente toma decisões de seleção de pessoal que afeta a composição do grupo. 

Já o mecanismo da liderança; o líder se torna uma figura que faz parte do grupo e que: 

 Ajuda o grupo a atingir seus objetivos; 

 Possibilita aos integrantes do grupo o atendimento de seus interesses e necessidades; 

 Personifica os valores, expectativas e motivações dos integrantes do grupo; 

 É escolhido pelo grupo para representá-lo, na integração com outros grupos e líderes; 

 Ajuda o grupo a resolver seus conflitos; 

 Dá a partida na ação do grupo; 

 Ajuda o grupo a manter sua unidade e seu funcionamento eficaz; 

Então é importante ter líderes e não apenas gerentes: 

[...] acima de tudo porque o funcionário, por mais motivado que 

esteja, não está ligado a empresa.ele está ligado diretamente ás 

pessoas com quem fala, para quem apresenta suas ideias, de quem 

ouve uma palavra de apoio ou um resmungo de intolerância. Se 

acima de um funcionário criativo, competente e motivado estiver um 

líder, tanto melhor. Mas se ele não encontrar quem dê valor a suas 

ideias, vai procurar outras paragens onde se sinta valorizado. Isso é 

péssimo para a empresa que precisa sobreviver num mercado 

globalizado, no qual chega a frente da concorrência pode significar a 

diferença entre sobreviver ou perecer. Gomes (1998). 

Gaudêncio (2007), explica que muitos líderes gostam de pensar que estão isentos de 

gerenciar detalhes, uma forma cômoda de ver liderança: fica lá no  alto, elaborando 

estratégias e motivando as pessoas com sonhos, enquanto os gerentes desempenham o 

trabalho menos interessante. Para este, a tarefa de líder é, ao contrário, fazer as coisas 

acontecerem, ou seja, executar. Liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida, e 

todos os gerentes podem – e devem – desenvolvê-la. Todos os gerentes podem e devem ser 

líderes, embora nem todos os líderes estejam numa posição gerencial. 

Desenvolver o gerenciamento sempre foi algo bastante focado pelas empresas, com 

muitos treinamentos destinados a essa função. Nestes, o desenvolvimento está relacionado ao 

Q.I, ou seja, á Inteligência, diferentemente do desenvolvimento da liderança, relacionado ao 

Q.E, isto é, ao emocional. Gaudêncio (2007). 

Pina e Cunha (2005) enfatizaram a importância de se fazer uma distinção entre líder e 

gestor. Os líderes: procuram agir sobre a situação; inovam; questionam-se sobre o quê e o 

porquê; têm perspectivas a longo prazo; são originais e, as suas competências não podem ser 

ensinadas/aprendidas. Como se diz 

[...] ser dirigente é como reger uma orquestra, onde as partituras 

mudam a cada instante e os músicos têm liberdade para marcar seu 

próprio compasso. A função gerencial não se assemelha com 

nenhuma outra atividade ou profissão; tornando-se difícil 

caracterizá-lo, sem gerar controvérsias sobre sua natureza. Portanto, 

apesar de muitas pesquisas e estudos diversos, permanece ainda um 

tanto ambígua e até mesmo misteriosa para muitos dos que tentam se 

aproximar de seu conteúdo. Motta (1995). 

Liderança e gerência, são dois papeis muito importantes e também muito diferentes 

dentro das organizações; por isso, tem-se pessoas em posição se destacando agindo de forma 

errada, à medida que as organizações são pouco lideradas e muito gerenciadas. Bennis 
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(1996). 

O líder precisa conhecer muito bem não só a empresa, mas seus comandados. Deverá 

ter um profundo conhecimento da empresa, seu pensamento sobre ela tem um tom filosófico, 

e influencia aqueles à sua volta a trabalharem de forma mais inovadora e decisiva. Por sua 

experiência de trabalho direto com tantas pessoas na empresa através dos anos, conhece-lhes 

as habilidades e utiliza este conhecimento direcionando recursos para onde são necessários. É 

um facilitador de poder que ajuda a determinar como o trabalho será realmente obtido. 

Helgesen (1996). 

Qual a diferença entre gerenciamento e liderança? O gerenciamento olha através das 

lentes e cumpre suas tarefas, mas a liderança examina as lentes e diz: “este é o quadro de 

referência?” o gerenciamento trabalha dentro dos sistemas para fazê-los funcionar, a 

liderança trabalha os sistemas. A liderança lida com direção, visão, objetivo, princípios, com 

a formação de pessoas, de mentalidade, enriquecimento emocional, com o fortalecimento das 

pessoas. A liderança lida com o ativo, o gerenciamento com os resultados. Tanto a liderança 

quanto o gerenciamento, tanto a eficácia quanto a eficiência são necessárias. Covey (1994). 

Segundo Chiavenato (2002) ser gerente é manter uma equipe integrada e coesa em 

torno de objetivos. Ser líder é tornar a integração e a coesão resultantes da adesão espontânea. 

A partir dessas premissas conceituais, procuramos construir o perfil de gerente-líder como 

sendo o daquele que trabalha com a formação e o desenvolvimento de equipe, utilizando, em 

essência, os seguintes recursos: 

 Planejamento; 

 Comunicação; 

 Negociação; 

 Delegação de autoridade; 

 Criatividade aplicada; 

 Avaliação do desempenho; 

 Relacionamento interpessoal amistoso, buscando construir clima afetivo e aberto 

(felicidade no trabalho); 

 Educação contínua no trabalho (conceito de gerente educador); 

 Descoberta de talentos e renovação das lideranças; 

O líder no trabalho não se define por traços caracterológicos – personalidade de líder, 

carisma-,mas por meio da gerência que exercita as funções típicas de liderança. 

Nenhum gerente pode dizer que está plenamente habilitado a ser líder. É líder quem 

autenticamente quer ser líder. A liderança está ao alcance de todas as gerências. 

A liderança é conquistada no dia-a-dia do relacionamento gerente equipe, com 

paciência, determinação e tenacidade. Chiavenato e Matos (2002). 

Segundo Bennis (2000) liderança é uma habilidade que pode ser aprendida pelo 

gerente disposto a empreender um esforço substancial. Entretanto, é bem diferente da 

gerência. “para sobreviver no século XXI, precisaremos de uma nova geração de líderes, e 

não de gerentes”. A diferença é importante. Os líderes conquistam o contexto -  condições 

que giram em torno da liderança, voláteis turbulentas e ambíguas, que as vezes parecem 

conspirar contra nós e que certamente nos sufocarão se permitirmos – enquanto os gerentes 

se rendem a essas condições.” Abaixo, listando a diferença entre os dois: 

 O gerente administra, o líder inova. 

 O gerente é uma cópia, o líder é o original. 

 O gerente mantém, o líder desenvolve. 

 O gerente concentra-se no sistema e na estrutura, o líder concentra-se nas pessoas. 

 O gerente baseia-se no controle, o líder inspira confiança. 

 O gerente tem uma visão de curto prazo, o líder tem uma perspectiva de longo prazo. 

 O gerente pergunta como e quando, o líder pergunta o que e por que. 
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 O gerente tem olhos nos resultados, o líder enxerga o horizonte. 

 O gerente aceita o status quo, o líder o contesta. 

 O gerente é o clássico bom soldado, o líder é sua própria pessoa. 

 O gerente faz as coisas corretamente, o líder faz a coisa certa. 

 

Tipos e Estilos de liderança 

Pinchot (1996) considera que os líderes do passado, com sua mentalidade de comando e 

controle eram absolutamente sem capacidade para liderar a organização do futuro. Esse 

pensamento retrógrado funcional bem na era industrial, mas era permeado em ideias estreitas 

e limitantes acerca do homem organizacional da época, produzindo um efeito desumanizaste 

sobre os trabalhadores. 

Oslíderes estratégicos diferem dos gerencias e dos visionários. Os estratégicos 

sonham e tentam concretizar seus sonhos, sendo uma combinação do líder gerencial, que 

nunca para de sonhar, e do visionário, que apenas sonha. Um líder estratégico provavelmente 

criará mais valor que a combinação de um líder visionário e de um gerencial. Os gerenciais 

buscam a estabilidade financeira da organização em curto prazo. Consequentemente mantêm 

o status o que não investem em inovações que possam mudar e aumentar os recursos da 

organização em longo prazo. os líderes visionários procuram a viabilidade em longo prazo da 

organização, querem mudar e inovar, a fim de criar valor em longo prazo.a integração desses 

dois tipos de liderança pode criar uma equipe de dois ou mais indivíduos que possa exercer 

liderança estratégica e criar valor para a organização. Rowe (2002). 

Com relação ao paradoxo entre o liderar e gerenciar menciona-se que: 

[...] um líder estratégico cria a desordem, comete erros e, às vezes, é 

repreendido pelos seus chefes e subordinados, precisando até 

desculpar-se com os funcionários por ter criado muita desordem sem 

que eles estivessem preparados para isso. Entretanto, as recompensas 

valem a pena, visto que as pessoas que trabalham com esse líder 

apresentam um aumento em termos de energia e produtividade, 

realizando mais tarefas em um tempo menor. Eles têm mais prazer no 

trabalho, tornando-se mais criativos, inovadores e mais propensas a 

correr riscos, pois sabem que isso aumentará a viabilidade em longo 

prazo.  Rowe (2002). 

Para Crainer (2000) cada vez mais, a gerência e liderança são vistas como 

intrinsecamente associadas. É importante para um líder propor uma grande visão, mas isso se 

torna redundante se ele não souber como a gerenciar e transformar em uma realização 

concreta. Embora as visões tradicionais de liderança tendam a se concentrar em visão e 

carisma. Hoje  a mensagem parece ser que o carisma já não é mais suficiente para sustentar 

os líderes. Na verdade, os líderes com personalidades fortes grandes chances de ser 

malogrados pela empresa. 

Parte das tendências contemporâneas foi prevista no trabalho do psicólogo e pesquisador 

Rensis Likert (1981), que identificou quatro tipos de estilos gerenciais: 

 Autoritário explorador – gerência baseada no modelo. 

 Autocrata benevolente – hierárquico, com mais ênfase na cenoura do que na vara. 

 Consultivo – comunicação tanto para cima quanto para baixo, com a maioria das 

decisões vindas do topo. 

 Participativo – processo decisório em grupos de trabalho que se comunicam  entre si 

via indivíduos que ligam componentes, líderes de equipe ou outros que também 

fazem parte de um ou mais grupos. 

Bennis, em uma de suas publicações (Líderes: estratégia para assumir a verdadeira liderança 

– 1985) este, concluiu que os líderes possuíam quatro competências vitais: 
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 Gerência da atenção – a visão dos líderes despertou a atenção e o comportamento dos 

que trabalhavam com ele, que tentam alcançar a mesma visão. 

 Gerência do significado – líderes como comunicadores hábeis, capazes de reduzir a 

complexidade e comunicar problemas por meio de imagens e linguagem simples. 

Especialistas em dissecar informações. 

 Gerência da confiança – “a confiança é essencial em todas as organizações”, observa 

Bennis. Para os líderes, a confiança refletia-se na consistência de propósito e no 

tratamento concedido aos colegas e a outras pessoas. Embora às vezes as pessoas 

discordassem do que fizessem ou dissessem, os líderes eram admirados pela sua 

consistência de propósito. 

 Gerência de si próprio – os líderes conseguiam identificar e utilizar plenamente seus 

pontos fortes, aceitar e buscar desenvolver seus pontos fracos. 

 

Hersey e Blanchard (1986). 

Definição de estilo de um líder: consiste nos padrões comportamentais habitualmente 

adotados no trabalho com e através de outras pessoas conforme tais pessoas o veem. Esses 

padrões manifestam-se nas pessoas quando reagem da mesma maneira em situações 

semelhantes, ou seja, desenvolvem modos de agir que se tornam em certa medida previsíveis 

para quem trabalha com elas. Alguns estudiosos, inclusive os autores desta obra, usam como 

sinônimos os termos estilo e personalidade. 

Segundo Gaudêncio (2007), existem seis estilos de liderança: 

 

 Coercitivo – esse tipo de líder exige submissão imediata e pode ser resumido na frase 

“faça o que eu mando’”. Movido por resultados, iniciativa e autocontrole, funciona 

melhor numa crise, quando é preciso “virar a mesa”, ou com funcionários 

problemáticos. Suas competências emocionais são: resultados, iniciativa e 

autocontrole. 

 Autoritário – mobilizam as pessoas em direção a uma visão, o autoritário é diferente 

do visionário. Esse estilo funciona melhor quando as mudanças precisam de uma 

visão nova ou quando é necessária uma orientação mais clara. Suas competências 

emocionais são: autoconfiança, empatia, catalisação de mudanças. 

 Afiliativo – ele gera ligação emocional e harmonia, tem uma repercussão positiva no 

clima da equipe e constrói laços emocionais. Resumido numa frase “as pessoas em 

primeiro lugar”. Suas competências emocionais são: comunicação, empatia, 

construção de relacionamentos. 

 Democrático – constrói consenso por meio de participação. A frase que resume é “o 

que você acha”. Este estilo funciona melhor quando é necessário obter a aceitação e 

construir o consenso, ou receber contribuição de funcionários de valor. Suas 

competências emocionais são: colaboração, confiança na equipe e comunicação. 

 Marcador de ritmo – espera excelência e autodirecionamento. Este, é diferente, pois é 

dirigido par altos padrões de desempenho e pode ser resumido na frase “faça como eu 

faço”. Este estilo funciona melhor se é preciso obter resultados rápidos de uma equipe 

competente e altamente motivada. Suas competências emocionais são: consciência, 

impulso para realizar objetivos e iniciativa. 

 Treinador – desenvolve pessoas para o futuro. Este ajuda os funcionários a identificar 

seus pontos fortes e fracos e a fazer ligação entre aspirações pessoais e carreiras. A 

tarefa fundamental para esse tipo de líder é desenvolver pessoas, além de melhorar o 

desempenho da equipe e o clima. Suas competências emocionais são: 

desenvolvimento dos outros, empatia e autoconsciência. 
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Fonte: Hersey e Blanchard, 1986  

3. METODOLOGIA 

A metodologia deste artigo tem como objetivo analisar / apresentar os impactos 

causados pela atuação dos líderes no ambiente organizacional. Para isso, havendo a 

necessidade de focar todo o  processo de trabalho em melhorias, através de ferramentas 

essenciais para suporte ao gestor (líder/gerente) dentro da organização. Um bom líder é 

aquele que consegue bons resultados, através do desempenho de sua equipe, incentivando o 

crescimento e preservando a harmonia e o bem estar do grupo. O papel do líder é 

fundamental no gerenciamento do capital humano. Para tanto, muitas teorias já foram criadas 

e apresentadas aos líderes, destacando a motivação, a valorização profissional, as 

competências e talentos da empresa e, até mesmo sobre a própria liderança. Através deste 

estudo pode-se constatar que muitos líderes  ainda não estão completamente preparados para 

garantir vantagem competitiva às organizações. Deste modo, contribuindo na formação de 

grandes líderes de empresas, para juntos de seus colaboradores.  

Quanto ao tipo de pesquisa realizada, optou-se pelos procedimentos metodológicos do 

presente estudo, delineado como uma pesquisa quantitativo-descritiva. 

Para Rudio (2001), a pesquisa quantitativo-descritiva é um conjunto de atividades  

orientadas que busca um determinado conhecimento. ela deve ser organizada e sistematizada, 

valendo-se do método e da técnica de forma clara e sistematizada, por esta relacionada à 

realidade empírica.o planejamento é indispensável em todo trabalho científico. A eficiência 

depende, em termos, de métodos e técnicas. 

Para Chizzotti (1995), a pesquisa quantitativa prevê a mensuração de variáveis 

preestabelecidas, procurando verificar e explicar sua influência sobre outras variáveis, 

mediante a análise de frequência de incidências e de correlações estatísticas. O pesquisador 

descreve, explica e prediz. 

Local de estudo e análise de dados: 

A pesquisa foi realizada na empresa privada: Concessionária Comercial Germânica 

VW, revendedora de automóveis, uma filial na região de Sumaré / SP. Trata-se de uma 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LrD22tcPSc9HqM&tbnid=we2W307LOv0iBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/1565&ei=P3k4UqXRHKmLjALxt4H4DQ&bvm=bv.52164340,d.cGE&psig=AFQjCNH91jFVxTyM8GLvYKMnFldge1tPAQ&ust=1379518953021725
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empresa composta por 15 Concessionárias, sendo (14) no estado de São Paulo e (01) estado 

de Minas Gerais, já no mercado há 30 anos. 

Atualmente vêm com crescimento satisfatório, dando aos seus diretores credibilidade 

de inaugurar três (03) filiais ao ano. Importante ressaltar que, a diretorias da rede, também 

possui as Bandeiras Toyota (03 Concessionárias), Harley Davidson (02 Concessionárias) e 

recentemente adquiriu a Bandeira BMW (carros e motos) já com início de construção de uma 

Loja em Campinas. 

A rede Germânica VW, comporta hoje aproximadamente 1.300 funcionários. 

A pesquisa será direcionada à duas áreas da filial, através de um questionário 

estruturado composto por 10 questões fechadas que serão aplicados em  30  funcionários das 

áreas citadas: 

- Vendas (showroom), focada aos consultores de vendas.  

- Técnica (oficina), focado aos consultores técnicos, mecânicos. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir das informações obtidas através dos dados da pesquisa de campo, apresenta-

se uma amostragem que envolve todo processo de liderança, ou seja, baseado na 

comunicação, relações interpessoais, ética, qualidade de trabalho, imagem, trabalho em 

equipe, motivacional e propriamente a gestão de pessoas. Podendo deste modo, mostrar que 

há um equilíbrio mediante a gestão desta empresa.  Onde o que se poder perceber que, a falta 

de acompanhamento, controle e a própria liderança deixa a desejar em alguns aspectos, 

fazendo desta forma, a  necessidade de um trabalho mais aplicado voltado á equipe e relações 

interpessoais, buscando a confiabilidade e respeito de seus colaboradores, e 

consequentemente resultados favoráveis para a organização conforme podemos visualizar nos 

gráficos subsequentes: 

 

Gráfico 1. 

 
 

Conforme entrevista realizada, apresentam os dados que: 

 27%  consideram haver a presença e o  estímulo de trabalho em equipe; 

 27%  não consideram haver a presença e nem o estímulo; 

 46% consideram ás vezes, haver a presença e o estímulo;  

Conforme gráfico acima, demonstra que houve um equilíbrio entre haver e não haver 

PRESENÇA E ESTÍMULO DO TRABALHO EM 
EQUIPE 

SIM

NÃO

ÁS VEZES
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estímulo de trabalho em equipe e, a maioria considera em as vezes haver presença e 

estímulo.   

 

 

Gráfico 2. 

 
 

 73% consideram respeitados pelo seu superior; 

 18%  não consideram; 

  9%  consideram ás vezes; 

O gráfico acima apresenta favoravelmente o número de colaboradores respeitados 

pelos seus superiores e, uma pequena oscilação entre ás vezes haver e não haver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. 

RESPEITADO PELO SUPERIOR 

SIM

NÃO

ÁS VEZES



253 

 

 
 

 55% consideram seu superior um bom líder e bom profissional; 

 18% alegam seu superior não ser um bom líder e nem bom profissional; 

 27% consideram somente ás vezes; 

Como exemplo do gráfico anterior, este, também apresenta boa participação da 

pesquisa que, consideram seu superior um bom líder e bom profissional, onde outra 

parte com pequena oscilação em não haver e somente ás vezes. 

 

Gráfico 4. 

 
 

 46% dizem que seu superior reconhece os resultados alcançados por você; 

 27% dizem que não são reconhecidos pelos resultados alcançados; 

 27% dizem que somente as vezes têm o reconhecimento; 

Podemos analisar neste gráfico que, grande parte da pesquisa apresenta que há o 

reconhecimento pelos resultados  assim como também, há o equilíbrio das partes em não 

haver e somente ás vezes. 

SUPERIOR É UM BOM LÍDER E 
PROFISSIONAL 

SIM

NÃO

ÁS VEZES

RECONHECIMENTO PELOS RESULTADOS 

SIM

NÃO

AS VEZES
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Gráfico 5. 

 
 

 27% informam que seu chefe está disponível quando você precisa dele; 

 18% informam que não disponibilidade dele para quando você precisa; 

 55% informam que ás vezes há disponibilidade dele quando você precisa; 

Neste gráfico, podemos visualizar que, existe uma oscilação entre os dois primeiros 

itens e um elevado índice percentual alegando que somente ás vezes encontram a 

disponibilidade de seus superiores, quando necessitam. 

 

Gráfico 6. 

 
 27% informam que no seu trabalho existe funcionário protegido pelo chefe; 

 73% informam que não há funcionário protegido pelo chefe; 

Neste gráfico, fica claro que no ambiente de trabalho, não há funcionário protegido 

pelo seu superior. Apresentando com maior percentual.  

DISPONIBILIDADE DE SEU SUPERIOR 

SIM

NÃO

ÁS VEZES

PROTEGIDO PELO SUPERIOR 

SIM

NÃO
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Gráfico 7. 

 
 0%  apresentam seu superior como um Autocrático; 

 73% apresentam seu superior como um Democrático; 

 27% apresentam seu superior como um Líder; 

Nota-se que a maioria considera seu superior como um Democrático e o restante 

afirmam ter seu chefe como verdadeiro Líder. Contrapartida não houve apontamento 

no Autocrático. 

 

 

Gráfico 8. 

 
Este gráfico apresenta, quais seriam as sugestões de ações para a melhoria na liderança destro 

da empresa: 

 32% informam estimular a equipe no desempenho das funções; 

 32% informam motivar a equipe; 

 9% informam comprometer a equipe com os resultados; 
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AUTOCRÁTICO

DEMOCRÁTICO

LÍDER
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COMPROMETER A EQUIPE
COM OS RESULTADOS

POSTURA MAIS ATUANTE E
CONTAGIANTE

MELHORIA NO
RELACIONAMENTO PESSOAL
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 18% informam uma postura mais atuante e contagiante do superior para o grupo; 

 9% informam uma melhoria no relacionamento pessoal; 

O gráfico acima, apresenta um alto equilíbrio fundamental no aspecto motivacional e 

estímulo de equipe. Onde o restante das ações havendo pequena oscilação para 

melhoria na liderança da organização.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acredita-se levar em consideração que as organizações deparam com a necessidade 

de mudanças, como condição indispensável á sua própria mudança. É importante ter nas 

empresas pessoas que estejam preparadas para ocupar o cargo de líder, pois cada vez mais 

esse profissional é cobrado e dependendo dele levará a empresa ao fracasso ou ao sucesso. 

Tendo líderes eficientes a empresa pode ficar a frente de outras organizações. Por isso 

é de responsabilidade das empresas terem bons profissionais para que da vez mais haja uma 

adaptação do ambiente a fim de proporcionar uma superação de obstáculos e uma preparação 

para novos desafios. E a empresa por sua vez deve implantar ferramentas de avaliação de 

estratégia a fim de avaliar a conduta e desempenho de seus líderes. 

O resultado mostrou que o comportamento e a forma de gerir a equipe podem 

influenciar o grupo positivamente ou negativamente e que também os líderes devem 

aprimorar os seus conhecimentos, frequentando cursos, treinamentos, pois são eles os 

grandes motivadores para seus subordinados. E, se possuir uma equipe motivada e valorizada 

permite o crescimento da empresa deixando-a sempre a frente das outras. A chave está nas 

mãos dos líderes que devem ser eficazes nas funções que exercem, buscando cumprir suas 

missões para o sucesso da organização. 

Os líderes devem ser criativos, adotando e introduzindo mudanças, assim como 

estarem desejosos de fazer coisas novas, ser autênticos, proativos, definir uma visão que 

envolve os diferentes valores e estilos de vida de todos os empregados. Onde líderes, 

liderados e grupos são elementos que estão constantemente em relacionamento. 
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A RECICLAGEM DOS RESÍDUOS TÊXTEIS NAS INDÚSTRIAS DE 

CONFECÇÕES 

 

 
Patrícia Santa Rosa da Silva1 

Arthur Antônio Rocha Ferreira2 

 

Resumo 

Atualmente a preocupação com o meio ambiente está relacionada à qualidade de vida, por 

isso a todo instante é evidenciado a conscientização sobre reutilização e reciclagem do lixo. 

As empresas estão procurando melhorias em seu processo produtivo a fim de diminuir perdas 

em suas materias primas, evitando prejuízos no capital, visando o meio ambiente e obtendo 

uma boa imagem perante a sociedade. Essa pesquisa teve como objetivo identificar se as 

confecções na cidade de Nova Odessa/ SP estão produzindo de acordo com a ética ambiental 

e saber qual a destinação dos resíduos que sobram a partir dos processos produtivos. Foi 

identificado aplicação de vários métodos de prevenção e controle de perdas para que diminua 

ao máximo a quantidade de resíduos e a partir dessas sobras são transformados em novos 

produtos ou são doados a terceiros que a partir da reciclagem geram uma fonte de renda. 

 

Palavras Chaves: Meio Ambiente, Processos Produtivos e Resíduos. 

 

Abstract 

Currently the concern with the environment is related to quality of life, so every moment is 

evidenced, awareness about reusing and recycling waste. Companies are looking for 

improvements in their production process in order to reduce losses in their raw materials, 

preventing damage in the capital, targeting the environment and getting a good image in 

society. This research aimed to identify whether the clothing in the city of Nova Odessa / SP 

are producing according to environmental ethics, and know the destination of the waste left 

over from the production processes. Was identified applying various methods of prevention 

and loss control to decrease the maximum amount of waste and from those leftovers are 

transformed into new products or to third parties that are donated from recycled generate a 

source of income. 

 

Keywords: Environment, Production Processes and Waste. 
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1. Introdução 

Segundo a ABIT (Associação Brasileira da Indústria Textil e de Confecção), a 

indústria textil tem uma participação expressiva na economia brasileira, no ano de 2011 o 

setor teve um faturamento de US$ 47 bilhões, o que significa um crescimento de 2,1% em 

relação ao ano anterior 2010, esse aumento é considerável pequeno devido à crise econômica 

mundial. 

Citando também as exportações e importações no ano de 2011 essa indústria exportou 

em média de US$ 1,2 bilhão e importou US$ 3,4 bilhões, então quando falamos em produção 

esse tipo de indústria produz em média 9,8 bilhões de peças por ano, esse é o resultado das 30 

empresas do ramo que empregam milhões de pessoas, sendo 75% delas do sexo feminino. 

Quando se fala em uma indústria textil sabe se que a quantidade de materiais que ela 

utiliza é enorme, consequentemente a quantidade de resíduos que gera através do seu 

processo 

produtivo também é muito grande e determinados resíduos são altamente agressivos ao meio 

ambiente. 

Com isso a percepção de que os recursos naturais disponíveis no meio ambiente 

possam se esgotar se não forem utilizados de maneira consciente, está gerando novas formas 

de produção e de consumo, que fazem parte de um desenvolvimento sustentável. 

Muitas vezes investir em um controle de resíduos pode não só trazer benefícios 

ambientais, mais principalmente ganhos financeiros, o que para a maioria das empresas é 

muito mais importante. 

Esses fatores têm obrigado as empresas a repensarem suas maneiras e suas estratégias 

no sentido de como agir em relação ao meio ambiente a fim e que seus processos produtivos 

não agrida o meio ambiente, pois os próprios consumidores se preocupam com esses fatos e 

buscam pela qualidade e a exigência dos produtos. 

Empresas que adotam um compromisso ambiental passam a ser vista de outra forma, 

se tornam mais competitivas e atualizadas, esse tipo de postura se uma determinada empresa 

não implantar e agir com descaso acabara passando uma imagem negativa perante a 

sociedade, os clientes e principalmente acarreta grandes prejuízos de capital, por isso, investir 

em formas de melhorar os procedimentos junto à preocupação com o ambiente é um 

comprometimento onde a maioria está adotando. 

E isso vem a evidenciar que o fortalecimento de uma empresa também se dá aos seus 

métodos utilizados socialmente, como ela age, como ela se comporta, ou seja, sendo ainda 

mais claro se policiando, buscando novas maneiras para ajudar e passando a diante para as 

outras organizações o que fazer para deixarmos o meio ambiente ainda mais puro. 

As vantagens de ser uma empresa sustentável se tornam uma mão dupla, uma gestão 

empresarial que adere a sustentabilidade está baseando-se em três fatores importantes: o 

ambiental, o social e o econômico. 

mesmo tempo em que a empresa (ou cada pessoa) está 

contribuindo com a sociedade, ela também se beneficia. 

 

se compromete a oferecer produtos, prestar serviços e adotar atitudes diferenciadas, deixa 

claro qual é a sua postura dentro da sociedade. 

 

também bastante lucrativo, a começar pelos recursos naturais, se você utilizá-los da melhor 

maneira, pode ter menos gastos, ou se passa a reaproveitar alguns materiais, também pode 

evitar desperdícios. Sem contar que hoje o governo já oferece para as empresas sustentáveis 

diversos incentivos fiscais como a facilidade de créditos e a isenção de determinados 

impostos. 

É preciso criar modelos ou alternativas de gestão para que se garanta um crescimento 

econômico ordenado, com a utilização dos recursos naturais de forma que se garanta a 
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sustentabilidade a futuras gerações e a utilização da criatividade das organizações. 

Portanto o quanto antes às organizações visarem como um desafio e oportunidade de 

crescimento as questões que envolvem o meio ambiente será maior a chance de que 

sobrevivam, e nesse sentido o principal foco é obter formas de redução e reciclagem dos 

resíduos têxteis existentes diariamente nas confecções sem as mesmas agridam meio 

ambiente. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

Para produzir um tecido, é necessário o algodão, nessa fase inicial da industrialização 

o algodão bruto é transformado em algodão beneficiado, de modo que fique adequado para 

começar a industrialização do tecido, neste processo já se nota o desperdício, considerando as 

impurezas que são descartadas no beneficiamento do algodão. 

Na segunda fase a fiação e consiste em transformar o algodão em fio, obtendo o 

desperdício na sobra de fios devido às emendas, conhecido também como estopas. 

O processo da tecelagem é a terceiro passo que consiste na transformação do fio em 

tecido, nesta etapa existem perdas nas pontas de tecidos e falsa ourela. 

A quarta fase consiste no beneficiamento dos tecidos e suas características definitivas, 

como cor, encolhimento, largura, etc. Após essas etapas o tecido é tingido quando necessário. 

No processo de tingimento, há desperdícios de tintas, produtos químicos entre outros, 

atualmente, algumas empresas preferem fazer a solução de cada tingimento em laboratórios 

para que não haja desperdício e nem poluição ao meio ambiente. 

Terminada a industrialização do tecido, o mesmo é embalado para evitar que suje ou 

molhe, as perdas aqui encontradas são de embalagens danificadas, após esse processo, o 

tecido é etiquetado de acordo com a descrição, qualidade, comprimento, largura entre outros, 

o desperdício nesse processo pode ser a etiqueta com falhas ou até mesmo rasgadas. 

Portanto, em todo o processo que envolve industrialização do tecido há perdas 

variadas, como também no processo administrativo da indústria também há resíduos como 

papéis, plásticos, garrafas plásticas, copos entre outros. 

Felizmente nos dias atuais a preocupação, a atuação e as ações em proteger o meio 

ambiente estão mais fortes do que nunca, a postura em se adequar às questões ambientais é 

muito preciso em no nosso dia a dia, por isso as organizações necessitam estar envolvidas e 

centradas em um descarte sustentável, garantindo vida prolongada e limpa ao planeta e aos 

que nela habitam. 

Para Portilho (2005) os problemas sociais e ambientais se agravaram a partir da 

industrialização, da concentração populacional urbana e do incentivo ao consumo, o que se 

revelou como características comuns da sociedade moderna. 

Conforme o Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL, 2009), as confecções 

geram desperdícios significativos, principalmente da matéria-prima tecido, que é 

transformada em aparas, retalhos e peças rejeitadas. . 

A geração de resíduos se tornou um fenômeno inevitável que ocorre nas indústrias em 

volumes e composições que variam conforme seu segmento de atuação e nível produtivo, 

Jardim (2000) denomina resíduos como restos ou as sobras provenientes de um processo 

produtivo, e que são considerados como inúteis/ indesejáveis ou descartáveis e são 

classificados como sólidos. 

Os tipos de resíduos sólidos encontrados nas confecções são altamente destruidores do 

meio ambiente, a decomposição vai depender do tipo de material que é feito dentro das 

indústrias e confecções a composição dos materiais usados são altamente prejudiciais e 

demoram a se decompor, conforme tabela abaixo segue os materiais mais encontrados nas 

indústrias e confecções. 

 

Material Tempo para Decomposição 
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Tecido Poliéster 6 meses a 1 ano 

Tecido de Algodão 1 a 5 meses 

Papel 3 a 6 meses 

Linhas (Indefinido) 

Cone de Papelão Cerca de 1 ano e meio 

Sacos Plásticos 30 a 40 anos 

Tabela 1 – Tempo de decomposição. Fonte: Site Mãe Terra 

Observando na tabela as embalagens plásticas é um material altamente prejudicial a 

saúde ambiental, pois essas embalagens plásticas são produzidas a partir do petróleo ou gás 

natural, dois recursos não renováveis, sendo considerado altamente poluidor e gerando risco a 

saúde da sociedade, felizmente nos dias atuais todas elas são 100% recicláveis. 

Os problemas ambientais acontecem a partir do uso do meio ambiente na obtenção dos 

recursos necessários para se produzir bens e/ ou serviços, o exemplo disso é a produção das 

fibras texteis onde se originam o tecido, que se classificam em dois grupos distintos. 

 

(lã e seda); a origem mineral (amianto); e a origem vegetal (algodão, juta, cânhamo, linho). 

 

protéicas e sintéticas. 

Os tecidos orgânicos vindo das fibras e materiais totalmente naturais são inteiramente 

sustentáveis, seu cultivo não agride o meio ambiente e contribui para melhoria da qualidade 

de vida de seus produtores e usuários finais, esse tipo de tecido faz parte do movimento de 

conscientização ambiental, pois se tratam se tecidos ecologicamente corretos, infelizmente a 

maior reclamação está nos preços que costumam ser de 30% a 50% mais caros que os 

sintéticos. 

Os tecidos sintéticos são feitos de fibras produzidas pelo homem além de ter o preço 

bem abaixo das fibras naturais, ela apresenta elevada resistência à umidade dos agentes 

químicos e grande resistência à tração, devido a isso são as mais escolhidas para 

beneficiamento das indústrias textil. 

Nota-se também que o tecido de malha feito do fio do algodão leva tempo 

considerável poluidor à natureza, se o fio for colorido devido ao uso de corante para o 

tingimento provoca uma degradação mais lenta. 

Já a linhas de poliéster usadas para costuras dos produtos, encontra-se indefinido por 

se tratar de um material muito leve, com espessura fina, por isso acredita-se que não foi 

encontrado em nenhuma fonte bibliográfica citando um tempo determinado para 

decomposição da mesma. 

Conforme os tipos de fibras e processos de beneficiamento dos tecidos, a reciclagem, 

o tempo de decomposição e os impactos ambientais são variados. 

O cone de papelão é feito de papel Kraft, ele foi desenvolvido pensando justamente na 

sustentabilidade, pois é fabricado a partir de uma mistura de fibras de celulose curtas e 

longas, 

provenientes de polpas de madeiras macias, a celulose é extraída da madeira de florestas 

plantadas, não de matas nativas. 

Felizmente nos dias atuais existem diversas maneiras de reduzir e reutilizar esses 

resíduos que não tem mais utilidade para as empresas, criando atitudes pessoais e empresarias 

voltada a reciclagem de resíduos sólidos. Esta ação além de gerar renda e diminuir a 

quantidade de lixo, possibilita a diminuição da retirada de recursos minerais do solo. 

Os resíduos têxteis podem ser reduzidos e reciclados quase que em sua totalidade, 

desde que não sofram contaminações durante o processo fabril e contaminados com óleo de 

maquina conforme a NBR 10.004/2004 passam a se classificar como resíduos sólidos de: 

Classe I – Perigosos, estes requerem a maior atenção por parte da indústria, uma vez que os 

acidentes de maiores impactos ambientais são causados por este tipo de resíduos. 
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A sociedade espera melhoria na nas condições de vida das pessoas, com isso as 

pressões sociais sobre as empresas estão aumentando de forma que as leva modificar seu 

comportamento, a fim de diminuir a alteração negativa do impacto ambiental. 

De acordo com Antunes (2011) impacto ambiental pode ser positivo ou negativo, 

dependendo da qualidade da intervenção desenvolvida, se forem positivos devem ser 

estimulados e se forem negativos devem ser evitados. 

Conforme a Resolução CONAMA 01/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA, 2009), é possível considerar o impacto ambiental como qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas. 

Em 1974 a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

recomendou aos seus integrantes que adotassem em suas legislações internas os Estudos de 

Impacto Ambiental (EIA), e o mesmo foi criado em diversos lugares. 

Países como Estados Unidos, França, Japão, Canadá, Holanda e Uruguai implantaram 

em suas legislações a obrigatoriedade da Avaliação dos Impactos Ambientais, sendo assim 

Antunes (2011) afirma que uma das principais razões para que assim seja é o fato de os 

problemas ambientais não respeitam fronteiras, portanto, a sua superação somente poderá 

ocorrer com uma legislação internacional que se baseie em princípios e normas bastante 

próximos, sob pena de ineficiência e frustração. 

Portanto é papel de toda empresa geradora de resíduos, adotarem medidas 

responsáveis em favor ao meio ambiente, e aqueles não cumprirem com a sua parte a Lei Nº. 

6.938/81, salienta que o poluidor é obrigado, independentemente de existência de culpa, a 

indenizar e reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua 

atividade. 

 

2.1 Política Nacional da Responsabilidade Compartilhada. 

O Brasil produz diariamente 150 milhões de toneladas de lixo e está atualmente entre 

os cinco maiores produtores do mundo, após quase 20 anos a lei federal n° 12.305/2010 que 

trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) finalmente foi sancionada em 07 de 

Agosto de 2010. 

Com a sanção da PNRS o país passa a ter um marco regulatório na área de Resíduos 

Sólidos, a lei faz a distinção entre resíduo (lixo que pode ser reaproveitado ou reciclado) e 

rejeito (o que não é passível de reaproveitamento), além de se referir todo tipo de resíduo. 

Esse projeto estabelece a “responsabilidade compartilhada” entre governo e indústria, 

comércio e consumidor final no gerenciamento e na gestão dos resíduos sólidos, depois de 

sancionada a lei pelo Presidente da República, os municípios terão um prazo de quatro anos 

para fazer um plano de controle dos resíduos sólidos, o que se entende é que todas as 

entidades estão proibidas de manter ou criar lixões. 

As prefeituras deverão construir aterros sanitários adequados ambientalmente, onde só 

poderão ser depositados os resíduos sem qualquer possibilidade de reaproveitamento. Os 

principais objetivos dessa nova lei são: 

A não-geração, redução, reutilização e tratamento de resíduos sólidos; 

Destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

Diminuição do uso dos recursos naturais (água e energia, por exemplo) no processo de 

produção de novos produtos; 

Intensificação de ações de educação ambiental; 

Aumento da reciclagem no país; 

Promoção da inclusão social; 

Geração de emprego e renda para catadores de materiais recicláveis. 

Desde então essa lei impôs ao setor público e privado uma nova maneira de como lidar com a 

produção de produtos, serviços e a destinação final dos resíduos sólidos, usando técnicas 
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como: 

- Recolhimento dos materiais que são possíveis de serem reciclados, 

previamente separados na fonte geradora. Dentre estes materiais recicláveis podemos citar os 

diversos tipos de papéis, plásticos, metais e vidros. 

- Designa o reaproveitamento de materiais beneficiados como matéria-prima 

para um novo produto. 

- Área da logística que trata dos aspectos de retornos de produtos, 

embalagens ou materiais ao seu centro produtivo. 

Essa nova Política Nacional veio para tentar minimizar este problema, uma vez que 

agora não apenas o governo, mas os produtores e até os consumidores são responsáveis pela 

destinação e tratamento correto do seu material, é através do processo de logística reversa que 

se constitui em um conjunto de ações para facilitar o retorno dos resíduos aos seus geradores 

e 

sendo assim tratados ou reaproveitados em novos produtos. 

 

2.2 A Reciclagem 

Atualmente as empresas já estão cientes das limitações dos recursos naturais, 

procurando aproveitar melhor os seus recursos e aplicando processos eficientes na redução 

dos resíduos e dejetos industriais. 

As vantagens em reciclar os lixos são: melhorias na saúde e comportamento do 

trabalhador, economia de energia e matéria-prima, diminui também a extração de matérias 

primas naturais resgatando a flora e a fauna, tornando a qualidade de vida melhor para todos. 

O ciclo de vida dos produtos deve ser acompanhado com maior atenção de forma que 

haja redução de resíduos e desperdícios de materiais que possam gerar gastos maiores às 

empresas. 

A reciclagem é uma saída para amenizar a quantidade de lixo produzida por cada 

cidadão e esta é uma prática que deveria ser uma rotina para toda a população. Como 

conceito 

de Reciclagem adota-se o seguinte: “reciclagem é a atividade de recuperação de materiais que 

foram descartados, podendo ser transformados novamente em matéria-prima para a 

fabricação 

de um novo produto”. (SETOR RECICLAGEM, 2005). 

Reciclagem pode ser entendida como os materiais que se tornariam lixo, são coletados, 

depois separados e processados para serem usados como matéria-prima na constituição de 

novos produtos. Indica também o reaproveitamento (reutilização) de um material no mesmo 

processo em que, por alguma razão foi rejeitado. 

 

3 A Pesquisa 

Todas as confecções são grandes geradoras de resíduos, nos dias atuais existem 

programas de gestão ambiental que eliminam 100% desses resíduos gerados a partir dos 

processos produtivos, mas também envolve altas modificações e investimentos como: 

• Técnicas de housekeeping: consiste em limpezas periódicas, uso cuidadoso de matérias 

primas e com o processo, alterações no layout físico, ou seja, disposição mais adequada de 

máquinas e equipamentos que permitam reduzir os desperdícios, elaboração de manuseio 

para 

materiais e recipientes, etc. 

• Substituição de matérias-primas: consiste na identificação de materiais mais resistentes que 

possam vir a reduzir perdas por manuseio operacional, ou ainda, a substituição de materiais 

tóxicos por atóxicos e não-renováveis por renováveis; 

• Mudanças tecnológicas: utilização de equipamentos mais eficientes do ponto de vista da 

otimização dos recursos utilizados, o uso de controles e de automação que permitam rastrear 
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perdas ou reduzir o risco de acidentes de trabalho, entre outras. Quanto às modificações do 

produto, propõe que se leve em consideração as seguintes opções para minimização de 

resíduos: 

•Substituição de produto: essa opção pode envolver o cancelamento de uma linha produtiva, 

no qual o produto acabado apresente problemas ambientais significativos, ou ainda, a 

substituição de um produto com características tóxicas por outro menos tóxico. 

Com isso exige um investimento alto para essa implantação e o prazo médio de 

conclusão será de 12 meses, mas levando em consideração o porte da empresa e outros 

fatoreso prazo se estende no máximo 18 meses para finalização, por outro lado existem bons 

resultados obtidos com esses programas como recuperação do investimento de capital, e 

vários pontos positivos tanto para empresa quanto para o meio ambiente. 

Mas devido ao tempo, altas modificações e investimento de capital nos processos, nos 

produtos, nos maquinários etc., na maioria das confecções de pequeno porte preferem utilizar 

outros métodos para descarte dos resíduos. 

Por isso a reciclagem dos resíduos tem se tornado uma ação bastante introduzida 

dentro das confecções, além de deixar o ambiente de trabalho mais organizado, limpo, os 

resíduos são reciclados tempo mais rápido, a empresa não necessita de muitas modificações e 

investimentos de capital externo. 

No Brasil ainda é pouco divulgado, mas existem algumas empresas que reciclam 

tecidos, normalmente estas empresas compram resíduos de tecidos já separados por cor e o 

processo de reciclagem do tecido é feito da seguinte maneira: 

 

sem fibra). 

Adiciona-se poliéster ao tecido em uma nova máquina que mistura os dois produtos 

formando fibras mistas. 

 

 

Nota-se que neste processo de reciclagem, o tecido passa a ser novamente a matériaprima 

que dá continuidade ao novo processo de industrialização. 

De acordo com o site Recicla Brasil o processo de reciclagem do tecido pode gerar 

benefícios para a empresa e o meio ambiente, mas antes de tudo é necessário analisar o custo 

de todo este processo e verificar a viabilidade do processo. 

É preciso, antes de qualquer coisa, ser avaliado todo o processo produtivo e verificar 

onde acontece o maior desperdício e o porquê disto. Depois de averiguado este processo, 

deve-se seguir para a nova etapa, verificar os custos: analisar todo o tempo de separação do 

resíduo, custo de implantação do processo bem como a compra de lixeirinhos para cada tipo 

de resíduo gerado na indústria. 

O custo maior está na separação do material, afinal, torna se mais cômodo jogar o 

resíduo em um lixeiro qualquer e esperar o caminhão de lixo passar, mas esse tipo de 

processo 

não é correto, é necessário fazer a conscientização de todos na separação dos resíduos 

gerados 

dentro da empresa. 

Uma pesquisa feita em 5 confecções inseridas na cidade de Nova Odessa, é notado 

muita sobra de tiras de todo tipo de tecido devido ao processo de corte e costura, sobram 

também aviamentos como botões, zíper, cursor, rendas, lese, aviamentos usados para 

customização do produto, e etc., devido aos defeitos e pontas que não se encaixam no 

tamanho exato para ser aplicado ao produto e os mesmos acabam não tendo mais nenhum 

tipo 

de utilização para essas empresas. 

Esses resíduos que sobram são classificados como inúteis, pois não há mais utilização 
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nenhuma para as confecções, mas isso só serve para a continuidade nos produtos 

padronizados, então a reciclagem entra nesse momento para que esse descarte seja de forma 

responsável. 

A pergunta 

Sendo assim as perguntas que essa pesquisa procura responder é: 

Saber a posição dos empresários em relação ao meio ambiente? 

9 

De que forma essas confecções estão tratando os resíduos gerados a partir do processo 

produtivo? 

Saber se está sendo correto o método usado? 

E assim alcançar um objetivo específico da melhor alternativa para tratamento desses 

resíduos. 

3.1 Metodologia 

A metodologia utilizada para realização dessa pesquisa foi através de pesquisas 

bibliográficas com intuito de formular uma base teórica sobre o assunto e obter informações 

sobre a gestão dos resíduos, como podem ser aplicadas, os resultados obtidos internamente e 

externamente, etc. 

O levantamento realizado constou diversos artigos, leis, reportagens, revistas da 

região, livros, sites com informações disponíveis sobre gestões de resíduos que provocam a 

destruição do meio ambiente, e seguinte feito uma análise das ações proposta para se ter um 

bom tratamento de materiais descartados nas confecções. 

Foi feita uma pesquisa de campo com cinco confecções de cama, mesa e banho na 

região de Nova Odessa com algumas perguntas a fim de saber a respeito de suas posturas de 

perante o meio ambiente e a sociedade. 

1 A partir de quais processos os resíduos são gerados? 

2 A empresa utiliza algum método para reduzir os retalhos? 

3 É feita alguma reutilização interna de algum tipo de resíduos? 

4 O que é feito com os resíduos inutilizáveis para empresa? 

5 O que é mais viável a venda ou a doação? 

6 É de conhecimento da empresa a destinação dada aos resíduos entregue a terceiros? 

7 Quais os benefícios que empresa obtém através desses métodos? 

Tabela 2: Análise dos processos produtivos de confecção. Fonte: Própria. 

 

3.2 Análise dos Dados 

Observa se que retalhos surgem principalmente a partir do processo do corte e costura, 

partindo do corte do tecido isso acontece devido ao acabamento dado nas laterais e nas pontas 

para que fiquem alinhados e evitar percas maiores nos outros processos. 

Algumas peças chegam com defeitos nas estampas e as mesmas são vistos somente 

quando a peça é exposta para o corte, essas peças são classificadas como peças de segunda 

linha, as partes dos defeitos são retiradas do processo produtivo e acabam se tornando mais 

um tipo retalho para empresa. 

Seguindo para setor de costura das peças surge o resíduo através do refilamento que a 

máquina faz, o objetivo do refilamento é gerar a modelagem das peças em seguida emenda-se 

através da costura uma parte na outra para dar o produto final que são as colchas, cortinas, 

toalhas, fronhas, etc. 

Existem também sobras de aviamentos usados pra fazer produtos diferenciados, já 

citados anteriormente os principais são botões, zíper, cursor, rendas, lese, aviamentos usados 

para customização do produto, e etc., sobram devido às pontas e defeitos. 

Notou se que as confecções para reduzir a quantidade de retalhos implantam fatores da 

Prevenção e Controle de Percas, que tem por objetivo minimizar e controlar a as percas 



266 

 

obtidas durante um processo produtivo, visando o aproveitamento máximo da matéria prima 

eencaixe de cada corte e consequentemente evitando o desperdício do capital investido. 

Somente duas das cinco empresas entrevistadas fazem produtos a partir dos tecidos 

com defeitos e os vendem com valor inferior, e as outras três empresas fazem a venda do 

tecido também com valores inferiores, é importante ressaltar que existem outras formas de 

uma reciclagem interna a partir dos materiais, mas não é possível devido à falta de espaço 

nessas empresas. 

Os retalhos produzidos a partir do tecido de poliéster, papelão, restos de embalagens, 

restos de linhas, retalhos de entretelas são entregues a empresas com maquinários 

especializados recolhem semanalmente esses materiais para transformá-los em estopas que 

tem finalidade de encher travesseiros, edredons, bichos de pelúcia, entre outros. É uma forma 

de aumentar o lucro através do descarte. 

Materiais como tiras e refilamento de malha onde para as empresas não existe encaixe 

em nenhum outro processo, pequenos empreendedores na região adquirem teares manuais em 

suas casas e recolhem essas tiras para produção de tapetes, gerando uma fonte de renda. 

Obter um lucro através do descarte sempre é bom, o que acontece na realidade é que 

poucos estão dispostos a pagar e consequentemente pode acumular lixo e prejudicando o 

ambiente de trabalho, duas das empresas entrevistadas pagam para empresas especializadas 

produzirem a estopa com as aparas e o material volta para o enchimento de travesseiros, as 

outras empresas não produzem travesseiros em seu portfólio por isso acaba passando a diante 

sem custo nenhum a terceiros. 

Geralmente são de confiança das empresas que passam a diante os resíduos para que 

outras pessoas possam recicla los, mas não tem como obter informações do tratamento dos 

resíduos quando feita a venda de peças de tecidos a outras confecções produzam seus 

próprios 

artigos, vai depender muito da conscientização e que pode ser feito é servir de exemplos para 

que outros empresários também adotem boas práticas ambientais. 

Para as empresas, os benefícios da reciclagem são os mais diversificados: reeduca seus 

colaboradores com a importância da reciclagem para a preservação do meio ambiente e gera 

atividade econômica direta pela valorização, venda e processamento industrial de produtos 

descartados. A reciclagem ajuda na oportunidade de incentivar a mobilização comunitária 

para o exercício da cidadania de modo que cada indivíduo se conscientize do valor da 

natureza e comece a reciclar, valorizando a limpeza e sentindo-se responsáveis pelo lixo que 

geram. 

Não é somente a limpeza e a conscientização humana que a empresa vê como 

benefício, há também todo o aspecto de responsabilidade social, como a doação dos kits de 

retalhos às entidades carentes sem fins lucrativos e para que estas confeccionem seus 

produtos 

e revenda-os a terceiros. 

Se uma empresa trabalhar de forma que fuja dos princípios de uma sociedade, pode ter 

graves consequências como multas altíssimas e levando ao encerramento de suas atividades 

até que trabalhe de forma contrária, pois os próprios funcionários se preocupam com a 

degradação ambiental e buscam de alguma forma fazer sua parte, sejam nas suas casas, na rua 

e dentro do ambiente de trabalho. 

Vale ressaltar que em muitas organizações os resíduos são gerados devido ao mau 

planejamento de criação, modelagem, corte e encaixe, qualidade, falta de padronização das 

matérias-primas, mão-de-obra desqualificada, máquinas inapropriadas e entre outros fatores. 

Desta forma, entende-se que cada material tem seu destino correto, após se tornar 

inútil à empresa. Por isso, cada vez mais, se faz necessária à conscientização de cada um 

dentro da empresa, de modo que a separação dos resíduos funcione de forma correta. 

O aproveitamento dos retalhos gerados pela indústria de confecção também é utilizado 
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por projetos sociais, como o caso do Laboratório de Design Solidário, projeto de extensão 

universitária, que estimula a atividade de pessoas financeiramente carentes a produzirem 

tapetes, ecotoys e pantufas (BOTELHO; GOYA 2010). 

 

4. Considerações finais 

A pesquisa apresentou que na indústria têxtil há diversos tipos de resíduos gerados em 

cada etapa produtiva, desde o beneficiamento do algodão até o acabamento do tecido, por 

isso 

é necessário à conscientização dessas indústrias em reciclar os resíduos gerados por elas, 

desta forma, evita-se o acúmulo de lixos. 

Em se tratando de indústria de confecção, o processo de reciclagem do tecido é algo 

que ainda está sendo explorado por algumas empresas no Brasil, sendo apontado na pesquisa 

que o resíduo de tecido poderá ser reciclado e, através de alguns processos e voltar a ser o 

material para a industrialização novamente. 

Fazer o máximo de reaproveitamento desses tecidos é vantajoso para fabricação de 

novos produtos, além disso, essas empresas podem gerar menos custos com os desperdícios e 

lucrar com a venda deste. 

Nas confecções entrevistadas observou se que as mesmas não disponibilizam de 

espaços para reciclagem interna, mas o papel de responsabilidade social faz com que outras 

entidades também tenham lucros através de alguns resíduos de tecidos doados pela empresa, 

eas entidades que recebem os resíduos elaboram novos produtos e os vendem a terceiros. 

Há muitas vantagens e benefícios para se reciclar um material, pois quando se recicla 

há menos poluição no ar, na água e no solo, além disto, há a economia de energia elétrica e 

matéria-prima, também ajuda a melhorar a limpeza da cidade, gera renda pela 

comercialização dos recicláveis, além de gerar empregos. 

Segundo Thomé (2005) a relação custo-benefício da reciclagem pode também ser 

negativa, somente será se, por exemplo, quando a reciclagem consumir mais recursos naturais 

do que a produção a partir de matérias-primas não recicladas ou quando o custo operacional 

de reciclar for muito elevado. 

Portanto é vantajoso para ambas as partes fazerem o processo de reciclagem, afinal, se 

os materiais podem ser reutilizados e contribuir com a natureza e a saúde de toda humanidade 

não existem motivos deixar que leve meses ou até mesmo anos para esses materiais se 

decompor e acumular lixos nos aterros sanitários. 
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Resumo 

Terceirização é a contratação de serviços por meio de empresa intermediária, ou seja, o 

contratante transfere a um terceiro a mão de obra de serviços que poderiam ser realizados 

diretamente, mediante contrato de prestação de serviços Em outras palavras, uma empresa 

repassa a outra a prestação de serviços não essenciais, simplificando a sua estrutura e a 

remunerando pelos serviços prestados. A relação de emprego se dá entre o trabalhador e a 

empresa contratada, e não diretamente com o contratante dos serviços. Assim, uma empresa 

depende da outra para o seu negócio evoluir.  A idéia de terceirização parte do Direito do 

Trabalho: é a contratação, por determinada empresa, de serviços de terceiros para o 

desempenho de atividade-meio. Para se entender melhor, terceiro é aquela pessoa natural ou 

empresa diferente do contratante, ou seja, uma empresa contrata outra pessoa para executar 

uma parte de sua atividade. Por essa razão o termo “atividade-meio”. 

 

Palavras-chave: Terceirização, Empresa, Trabalhador. 

Abstract 

Outsourcing is the contracting of services through intermediary company , i.e. , the 

contractor transfers to a third party manpower services that could be performed directly by 

contract to provide services in other words , a company transfers to another provision of 

non-essential services , simplifying its structure and compensating their services. The 

employment relationship is between the worker and the contractor, and not directly with the 

contractor services. So a company depends on the other for your business evolves. The idea 

of outsourcing part of the Labor Law: is hiring for certain company, third party service to 

perform activity-half. To better understand the third is that natural person or company other 

than the contractor, i.e. , a company hires another person to perform a part of their activity. 

For this reason the term " activity - half." 

 

Keywords: Outsourcing, Compan,. Worker. 

 

1 Introdução 

 

No ano de 1994, o plano de estabilização da economia nacional entrou em vigor e a 

moeda brasileira passou por uma profunda modificação, na tentativa de diminuir a inflação. 

Isso aconteceu e o Brasil passou a ter o Real como moeda oficial. As empresas nacionais, 

nesse contexto, passaram a procurar maneiras de competir com as empresas internacionais 

para se manterem no mercado.  Assim, passaram a reduzir os gastos e aperfeiçoar os custos 

operacionais. A “terceirização” surgiu justamente como solução para a redução dos custos 
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operacionais, porque permitia que a empresa tivesse determinado serviço, sem arcar com os 

custos financeiros de manutenção do empregado.  

As pequenas empresas foram as primeiras a adotar esse sistema, porque eram as que 

mais tinham necessidade de sobreviver, obrigando, mais tarde, as empresas maiores a 

fazerem o mesmo. Assim, a terceirização passou a ser uma técnica comum utilizada para 

atingir determinados objetivos das empresas ou organizações. 

É possível então perceber que a terceirização está intimamente relacionada com a 

prestação de serviços, visto que a essência dessa prática é entregar a um terceiro as atividades 

acessórias como forma de diminuir os gastos com a manutenção do empregado. 

Esse artigo pretende demonstrar um pouco do que é a terceirização e como esse 

fenômeno se relaciona com a prestação de serviços, com a delimitação de seu conceito e 

formas. 

 

2 Revisão bibliográfica 

 

O novo milênio trouxe ao mundo uma série de constantes transformações, com uma 

concorrência empresarial extremamente feroz. O impacto causado pelas novas estratégias de 

excelência de qualidade e gestão rápida de recursos frente à competitividade global levou as 

organizações a repensarem o potencial humano existente dentro das empresas. Os gestores 

passaram a valorizar cada vez mais o conteúdo intelectual de sua equipe apostando em 

melhoria de competências para gerir avanços tecnológicos e novos produtos e serviços. Com 

isso uma nova faceta se criou dentro das empresas acentuando significativamente a relação 

entre empregado e empregador. E buscando cada vez mais aliar os colaboradores à missão, 

visão e valores estratégicos das organizações (Queiroz, 1991) 

Em busca dessa eficácia empresarial as organizações estão buscando novos métodos e 

parcerias de trabalho que tragam resultados otimizados,  redução de custos e ao mesmo 

tempo não prejudiquem o negócio principal da empresa que deve ser o foco da gestão 

organizacional.(SEBRAE, 2013) 

Uma das estratégias corporativas que atualmente vem sustentando a produtividade é a 

terceirização de serviços, conhecida no mundo empresarial como outsourcing, que nada mais 

é do que o repasse de uma atividade meio a outras empresas.  

Mas é comum encontrar-se nos textos brasileiros a terceirização como um sinônimo 

do termo em inglês outsourcing. Porém, segundo Oliveira (1994,p.28) “ a palavra significa a 

prestação de serviços por terceiros a alguma entidade  cuja atividade principal não é aquela”. 

Ou seja, terceirização de atividades centrais, tal como acontece em várias empresas 

brasileiras não poderiam ser chamadas de outsourcing. 

 

 

Segundo Proença (1988) a terceirização de atividades meio sem o prejuízo da 

atividade fim traz os seguintes benefícios:  

• Proporciona a concentração dos recursos liberados para área produtiva, 

melhorando a qualidade e competitividade do produto.  

• Incrementa a produtividade  

• Reduz os controles  

• Libera a supervisão para outras atividades produtivas  

• Reduz as perdas  

• Evita o sucateamento dos equipamentos 

• Libera recursos para a aplicação em outras tecnologias 

• Concentra esforços na criação de novos produtos  

• Reduz os custos administrativos e de pessoal  
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• Transforma os custos fixos em variáveis  

• Gera ganhos de competitividade  

• Pulveriza a ação sindical  

• Aperfeiçoa o uso de espaço colocado em disponibilidade 

• Aumenta a especialização  

• Agiliza as decisões  

• Simplifica a estrutura empresarial 

• Proporciona o aumento do lucro  

• Proporciona a somatória das qualidades na atividade-meio 

• Gera melhoria na administração do tempo  

• Gera efetividade e eficiência  

• Diminui o nível hierárquico  

• Proporciona melhor distribuição de renda 

• Gera mais empregos para novas empresas  

• Reduz o passivo trabalhista  

Queiroz (1991) discorre que o aspecto mais importante da terceirização é o custo 

benefícios além do repasse de produtos de alta qualidade aos seus clientes, gerando uma nova 

forma de agregar valor ao seu produto final.  A empresa Utopia Consultoria, publicou na 

Internet a pesquisa realizada em 2005 pelo Cenam – Centro Nacional de Modernização  com 

2000 empresas em todo o país e o resultado está na Figura 1. 

 Das duas mil empresas que responderam ao questionário sobre terceirização do 

Cenam:720 utilizam a terceirização para terem mais tempo para focar o seu negócio 

principal, 220 para suprir o aumento da demanda nos meses onde a empresa tem maior 

produção, 260 acreditam que com a terceirização conseguem melhorar a qualidade de seus 

produtos e serviços, 80 acreditam que a terceirização inova sempre o negócio da empresa e 

720 optam pela terceirização para reduzir os custos, principalmente com despesas com 

pessoal. 
 

              Figura 2: Vantagens para terceirizar 

 
 Fonte: Consultoria Utopía 

                                                 Disponível em http://www.utopiaconsultoria.com.br/terceirizacao-uma-alternativa-para-aumentar-a-

eficiencia/..................................       ...Acesso em out/2013. 

A terceirização, como forma flexível de contratação para Marcelino (2007, p.61) é um 

elo contratual em uma relação triangular, onde intervêm três atores: um trabalhador, uma 

empresa de trabalho temporário e uma empresa utilizadora. O trabalhador (aqui temporário) 

aluga a sua força de trabalho para uma empresa de trabalho temporário, que, por sua vez, 

aluga a força de trabalho do trabalhador para uma empresa terceira. 

 

3 Metodologia 

 O termo metodologia tem diversos significados [...] para fazer referência a uma 

disciplina eu ao seu objeto, identificando tanto o estudo dos métodos quanto o método ou os 

http://www.utopiaconsultoria.com.br/terceirizacao-uma-alternativa-para-aumentar-a-eficiencia/
http://www.utopiaconsultoria.com.br/terceirizacao-uma-alternativa-para-aumentar-a-eficiencia/
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métodos empregados por uma determinada ciência.”(MARTINS;TEÓPHILO,2007,P.37) 

 

   Pesquisa metodológica é o estudo que se refere à elaboração de instrumentos de 

captação ou de manipulação da realidade. Está, portanto, associada a caminhos, formas, maneiras, 

procedimentos para atingir determinado fim. (Moresi, 2003) 

 O presente trabalho tem como metodologia a pesquisa bibliográfica e 

qualitativa,  utilizando de estudos e pesquisas já publicadas para propiciar a compreensão dos 

fenômenos da tercerização no Brasil. Obtendo os resultados apresentados e buscando 

informações de pesquisas para entender o grau de satisfação referente a terceirização e a 

percepção do empresário brasileiro quanto ao gerenciamento das operações por parte de 

terceiros. 

Durante os estudos foram formados gráficos, demonstrando o percentual dos 

resultados obtidos. Devido à distância onde os focais se encontram, a pesquisa foi realizada 

via internet, possibilitando uma apuração mais rápida. 

 

4 Desenvolvimento 

A terceirização é uma decisão estratégica para dar uma tarefa ou atividade para um 

contratante independente que determina a melhor forma de fazer a tarefa ou atividade. A 

empresa contratante e os parceiros tornam-se independentes e podem estabelecer uma relação 

de longo prazo. Um exemplo das atividades terceirizadas mais comuns é: TI, RH, Serviços 

jurídicos, produção, P & D. (Davis,1992) 

Entre as vantagens da terceirização é possível destacar que uma melhor qualidade de 

pessoas e conhecimentos pode ser aplicada a uma atividade ou tarefa, a empresa de 

outsourcing. A redução dos custos administrativos pode ser possível quando determinadas 

tarefas são terceirizadas. Amato Neto (1995) 

Já entre as desvantagens da terceirização é possível destacar uma possível perda de 

controle de determinadas atividades que podem ser um problema em projetos sensíveis ao 

tempo, por exemplo. A Terceirização de uma atividade pode resultar na perda da 

oportunidade de adquirir conhecimento e informação que pode ter aplicação geral a outros 

processos e atividades-chave. Amato Neto (1995) 

4.1 A Decisão de Terceirizar 

Segundo Porter (1986) as parcerias entre empresas permitem que as empresas que 

terceirizam parte de suas atividades se concentrem com maior facilidade em seus core 

business, deixando que as outras atividades sejam exercidas por empresas parceiras. No 

entanto, para que haja êxito é necessária a cooperação e a parceria entre as empresas, mas isto 

nem sempre acontece. Muitas vezes o que acontece é uma subordinação das contratadas à 

empresa contratante, por não possuírem um processo estruturado adequadamente. 

 O tomador de serviços muitas vezes faz pressão e acaba quarterizando o serviço 

pensando exclusivamente nos lucros, o que acaba encarecendo os custos da cadeia de 

abastecimento da empresa que contrata. O processo de terceirização deve visualizar a 

minimização dos custos e a maximização dos lucros entre as parceiras e um melhor resultado 

no desempenho do custo total, o que não pode deixar de incluir a qualidade, desempenho, 

tecnologia e segurança dos produtos ou serviços, o que implica em uma análise que vai além 

de custos e investimentos. Agostinho (1984) 
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 A Smart Union, consultoria de TI fez um levantamento sobre as vantagens de 

terceirização com os seus clientes, entre as respostas termos dos usuários podemos citar: 

Permite a empresa focar no seu negócio principal ao invés de envolvimento em questões 

secundárias do dia-a-dia,Novas tecnologias são introduzidas sem custo de 

treinamento;Aumenta a qualidade do serviço, pois a manutenção é feita por um pessoal com 

20 anos de experiência.Fácil remanejamento de pessoal técnico o que garante a continuidade 

do serviço. A empresa não divulgou o número de empresas entrevistadas. O resultado da 

pesquisa, exposto no site da empresa  na Internet está na Figura .                        
 

 

               Figura 3 Razões para Terceirização 

 

               Fonte: Smartunion   

Disponível em http://www.smartunion.com.br/Terceirizacao_Outsourcing_Smart_Union.asp~ 
               Acesso em out./2013. 

Para Possas (1984,p.83) 

É necessária a realização de estudos sobre a viabilidade da terceirização e da 

primarização realizados pela base da empresa e repassados aos gestores através de 

um fluxo down-top, ou se já, da produção até a diretoria, para que todos os 

envolvidos tomem a decisão de terceirizar ou não, em conjunto, por estarem 

diretamente envolvidos nos processos de produção e podem influenciar e até 

mesmo contrárias a racionalidade do planejamento do processo em questão. 

Para fundamentar esses processos, a empresa necessita estabelecer determinados 

padrões que auxiliem na tomada de decisão, estabelecendo uma estratégia de contratação de 

serviços que esteja alinhada às diretrizes da cadeia de suprimentos e à política de 

terceirização da empresa. Isto significa terceirizar determinados serviços apenas quando não 

compensa executá-lo internamente, ou quando a terceirização significa obtenção de um 

resultado melhor do processo. Amato Neto (1985) 

4.2Estágio e Modalidades para Terceirização 

Para melhor entendimento desta etapa do trabalho é necessário classificar estágio e 

modalidade. 

Conforme Piccirillo et al (2012) estágio significa período , fase e quando relacionado 
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ao processo de terceirização, significa quais são as fases pelas quais a terceirização passa. 

São cinco estágios que a terceirização pode se figura. 

Uma terceirização pode estar em qualquer um destes estágios, sem necessariamente, 

ter que passar por outro tipo de estágio. Já as modalidades são as espécies de terceirização, 

com relação aos seus aspectos, suas qualidades externas, suas especialidades. São os modelos 

de estruturação da terceirização, no sentido de identificar a maneira pela qual a terceirização 

funciona na prática Piccirillo et al (2012).  

De acordo com Silva (1997) existem dos estágios na terceirização: dumbsourcing e 

smartsourcing. O primeiro é a terceirização nos moldes da transferência de atividades 

acessórias. A segunda é a parceria entre empresas contratante e empresa terceirizadora. 

Esta parceria pode ser qualificada como uma nova maneira de relacionamento, onde o 

fornecedor passa atuar como sócio do negócio, em um clima de confiança junto ao cliente,  

tornando evidente a sua verdadeira função de parceiro (Giosa,1999). 

Exemplo: No primeiro caso, há um contrato de prestação de serviços, no qual uma 

empresa acorda com a outra que esta vai prestar um serviço para aquela, relacionado a uma 

atividade não essencial à empresa (atividade meio). No outro caso, a empresa vai criar uma 

nova empresa, da qual será sócia, para prestar um serviço relacionado a sua atividade 

principal. Por exemplo, a montadora da Volkswagen é uma nova empresa, da qual é sócia a 

própria Volkswagen, e que presta serviços de montagem de veículos com as peças fabricadas 

pela empresa principal (Volkswagen). Piccirillo et al (2012) 

Marcelino (2007) alerta que, para entender esses estágios, o primeiro passo é 

compreender o que significa em inglês os termos acompanhados do sufixo “sourcing”. 

Segundo a autora, há variações das palavras, retirando-se o “out”, para qualificar os 

estágios. Com isso pode-se classificar as terceirizações como: 

Dumbsourcing: é a terceirização de serviços que não são a finalidade da empresa; Por 

exemplo: uma distribuidora de bebidas pode terceirizar a limpeza, a vigilância etc. porque 

não são inerentes à finalidade da empresa, que é distribuir bebidas; 

Multisourcing: O departamento da empresa é terceirizado aos pedaços, para várias 

subcontratadas. Por exemplo, a contabilidade da empresa é feita por outra empresa, o 

marketing por outra, a assessoria jurídica por outra e assim por diante. A empresa Pif Paf. 

Uma das maiores do setor alimentício de Minas Gerais terceiriza através de multisourcing 

toda a sua estratégia de tecnologia de informação desde a produção até a presidência, 

conforme relata Augusto Carelli Filho, responsável pelo Setor de Planejamento da empresa. 

Segundo o executivo, em entrevista ao Portal Information week 

 O processo de multisourcing se apóia em um punhado de fornecedores que inclui 

HP e Trinitè (notebooks), Microcity (desktops e servidores de aplicação), Oi 

(telecomunicações), HP e Mysap (ambiente de missão crítica) e Lexmark (parque 

de impressão), entre diversos outros processos que sustentam a infraestrutura, 

sempre com upgrade planejado – o ciclo de atualização do parque de notebooks, por 

exemplo, é de 27 meses, enquanto o de impressoras cumpre três anos e o ambiente 

SAP, quatro. (FUNKE, 2013) 

Co-sourcing: uma forma de parceria da qual a terceirização abrange não apenas a 

prestação de serviços específicos, mas vai desde a definição de projetos, consultoria e 

desenvolvimento de sistemas, até a definição de estratégias para o uso de tecnologia de 

informação. Isto é, ao contrário do Multisourcing, neste estágio todas as atividades acessórias 

da empresa principal são prestadas por uma única terceirizada, a qual influencia diretamente 

na gestão e funcionamento daquela. Um modelo de co-sourcing é a Tetra Pack que fornece a 

tecnologia para envase de sucos naturais e também as embalagens dos sucos, mas não 

influencia no processamento dos sucos. (Tetra Pack,2013) 

Smartsourcing: é a terceirização praticada através da formação de alianças, visando à 
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atuação com os melhores produtos, aplicada a atividades importantes de negócio. Um dos 

modelos mais comuns de smartsourcing é a contratação de agências de empregos para os 

processos de recrutamento e seleção de pessoal. 

        Global sourcing: é o mais importante deles, porque está relacionado ao fornecimento 

global, diretamente relacionado à internacionalização dos mercados. O mercado fornecedor 

da empresa passa a ser, virtualmente, todas as empresas do mundo. Ocorre a especialização 

dentro de uma mesma empresa; uma se torna fornecedora das outras. Isto acontece quando o 

grau de especialização, técnica e qualidade de uma empresa é tão grande que ela se torna 

referência mundial naquele serviço que presta, e, por isso, todas as outras empresas querem 

contratar os seus serviços. Um exemplo é uma indústria de bonecas que produz a cabeça na 

China, os braços e as pernas em Taiwan, e as roupas em Hong Kong e importam todas as 

peças e se monta a boneca no Brasil. 

Di Pietro (2001) relata que existem algumas parcerias na Administração Pública que 

podem se tornar ilegais quando causam alguns graves problemas para a empresa contratante, 

porque visam exclusivamente ao lucro. São elas a tradicional e a de risco. Elas são citadas 

neste artigo porque acompanham os estágios de licitação: quanto mais complexa a licitação 

mais fácil será a ocorrência destas ilegalidades. 

Segundo a autora, na terceirização tradicional, o preço é decisivo para a transferência, 

ou seja, será a empresa terceirizada aquela que oferecer o melhor preço pelo serviço. 

Acontece que deve haver um mínimo de qualidade e um mínimo de interferência da empresa 

contratante para que o serviço prestado não gere prejuízo, Por isso deve haver uma avaliação 

por parte da contratante na contratada, de forma a evitar futuros prejuízos. A empresa que 

contrata o serviço deve avaliar, por exemplo, se a contratada: 

a) Utiliza mão de obra não especializada, porque é mais barata, porque depois 

poderá ter resultados técnicos insatisfatórios e perder o seu espaço no mercado; 

b) Explora mão de obra, com grandes esforços e baixa remuneração, o que  gera 

 desmotivação, baixa produtividade e alta rotatividade e com certeza, ações  

 justiça do trabalho. Isso gera um gasto extra, não esperado; 

c) O descumprimento de obrigações trabalhistas como fonte de renda. Um 

exemplo é deixar de recolher o FGTS, ou mesmo, deixar de pagar o INSS,  ou 

férias, entre outros. 

 

Na terceirização de risco, os contratos trabalhistas são mascarados pela terceirização 

por meio das contratações intermediadas por terceiros e a mão de obra é ilegal. 

Por exemplo: 

a) Um empregado temporário contratado pelo período superior ao da  

  experiência  (três meses), só que em serviços distintos, ou o desvio de    

  função, entre  outras  coisas, sem que a delegacia Regional do Trabalho desse 

  autorização; 

b) Quando há contratações de empregados para atividades ilícitas ou não 

 permitidas; 

c)         Nas chamadas mão de obra de aluguel. Essa é a mais importante, pois é a que    

mais acontece na prática e é muito difícil de ser percebida.  

          O que acontece nesse caso é a contratação de um empregado para uma função que não 

tem nada a ver com a empresa que o disponibilizou. Por exemplo, a empresa contrata uma 

telefonista por intermédio de uma empresa que atua no ramo de limpeza ou no ramo de 

segurança; ou ainda, aquelas empresas que fornecem qualquer tipo de serviços, sem a 

capacitação técnica para administrá-la ou supervisioná-la, limitando-se ao simples aluguel do 

registro trabalhista à empresa contratante; e , em último caso, quando um ex-empregado 

constitui uma empresa para prestar serviços exclusivamente ao ex-empregador. 
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4.3 Modalidades de Terceirização 

 

Como foi visto acima existem formas de terceirização que podem gerar problemas 

para a empresa contratante quando não forem bem fiscalizadas. São elas:  a terceirização 

tradicional, que está interessada apenas no menor preço, e a terceirização de risco, que é 

ilegal, porque simula um relação civil para esconder  a real relação de trabalho e esquivar-se 

dos direitos trabalhistas e seus custos. 

Contudo, existem outras modalidades de terceirização que estão de acordo com a lei 

e, por isso, são legais. Essas modalidades são: a terceirização como parceria, a empreitada, o 

fornecimento de mão de obra e a franquia. Piccirillo et al (2012) 

4.2.1 Terceirização como Parceria 

Na terceirização como parceria ocorre a transferência da execução das atividades 

acessórias a parceiros especializados, objetivando tornar a empresa mais ágil e competitiva 

em sua atividade principal. (Di Pietro, 2011) 

Essa relação pressupõe a ação conjunta e direcionada para o crescimento mútuo dos 

parceiros do negócio contratante e contratada, predominando a ética, a lealdade e o 

compromisso no êxito com os resultados, para que a empresa consiga ficar no mercado e 

continue sendo competitiva (Prado, 1993). É por isso que os autores entendem que essa 

modalidade prestigia o interesse coletivo, enquanto as outras duas anteriores prestigiam o 

interesse individual Piccirillo et al (2012) .  

As características desta parceria são: 

 

a) A empresa contratada é legalmente constituída para atuar no ramo da 

atividade terceirizada, ou seja, se o contrato é de limpeza, a empresa deve ser 

autorizada a prestar o serviço de limpeza; 

b) A empresa contratada possui capacidade técnica e administrativa para 

executar o serviço, sem a necessidade de interferência da empresa contratante; 

c) Sua mão de obra é especializada, adequadamente remunerada, tem seus 

direitos trabalhistas respeitados, atua de maneira motivada e com qualidade; 

d) A mão de obra é subordinada apenas à empresa contratada, ou seja, a 

empresa contratante não interfere na atividade dos empregados. Quem determina as 

atividades e fiscaliza é a empresa contratada, porque os empregados são seus. O 

contrato foi firmado entre as duas empresas, por isso os empregados da contratada não 

devem ser subordinados à contratante, porque não possuem nenhum vínculo com ela. 

4.2.2 Terceirização sob a forma de empreitada 

A empreitada é um contrato que tem por objeto a realização de uma obra, o 

fornecimento de um serviço ou o fornecimento de um bem. Empreitada é o contrato em que 

uma das partes (empreiteiro) se obriga a realizar determinado trabalho para outro (dono da 

obra), com matéria própria ou fornecida por este, mediante remuneração global proporcional 

ao trabalho executado (Pereira, 2011) 

O empreiteiro é quem executa a obra, ou seja, é o devedor da obra e o credor da 

remuneração. É o devedor da obra porque irá de executá-la, e é o credor da remuneração, 

porque terá o direito de receber o pagamento pela obra efetuada. Quem recebe a obra e 
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remunera o empreiteiro é o dono da obra. 

A diferença entre o contrato de empreitada, o contrato de trabalho e o contrato de 

prestação de serviços é que, nestes últimos, o objeto de contrato é a própria atividade, ou seja, 

a prestação do serviço, enquanto na empreitada, tem-se por meta o resultado final, ou seja, a 

obra pronta.  

No contrato de empreitada para fornecimento de materiais, o dono da obra não está 

simplesmente adquirindo ao empreiteiro os materiais por ele fornecidos. Caso isso 

acontecesse seria uma simples compra e venda. Sua intenção é obter a obra pronta, para a 

qual os materiais foram transformados. Por exemplo, uma costureira pode fornecer o tecido e 

os aviamentos, mas o contrato foi feito para que a roupa seja entregue pronta. 

Esse tipo de terceirização tem suas regras determinadas pelo Código Civil de 2002, a 

partir do artigo 610. O artigo em questão determina que “O empreiteiro de uma obra pode 

contribuir para ela só com o seu trabalho ou com ele e os materiais”. Quando a lei é 

analisada, pode perceber dois tipos de empreitada: a de lavor e a mista; porque é necessário 

respeitar a limitação do Código. O empreiteiro pode contribuir com o trabalho ou com o 

trabalho e o material. Como dito anteriormente, se ele fornecer somente o material, não será 

empreitada, mas sim um contrato de compra e venda. 

Na empreitada de lavor, o empreiteiro contribui para a obra apenas com o seu trabalho 

e na empreitada mista (ou com fornecimento de materiais), o empreiteiro contribui com o 

trabalho e o material. 

O contrato de empreitada gera para o empreiteiro alguns direitos e obrigações. Em 

primeiro lugar, deverá executar a obra, ou a obra e o fornecimento de materiais de acordo 

com o estipulado pelo contrato, além de entregá-la no prazo previsto. Caso tenha utilizado 

algum material de maneira descuidada ou sem técnica (negligência e imperícia), também 

deverá arcar com o prejuízo. Os direitos estão relacionados com a suspensão da obra 

indevidamente. Neste caso, ele poderá receber indenização, além da remuneração a que já 

tinha direito. 

De acordo com o artigo 625 do Código Civil, o empreiteiro também terá o direito de 

suspender a obra: 

I – por culpa do dono, ou por motivo de força maior; 

II – quando, no decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de 

execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que 

torne a empreitada excessivamente onerosa, o dono da obra se opuser ao reajuste do preço 

inerente ao projeto por ele elaborado observados os preços; 

III – se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem 

desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo 

de preço Pereira (2011) 

 

4.3.3 Fornecimento de mão de obra 

No contrato de fornecimento de mão de obra, o objeto é a locação dos serviços de 

uma empresa por uma pessoa interposta. Vidal Neto (1992, p.23-30 relata que essa hipótese 

“ou se constitui um procedimento por meio do qual o intermediário (empresa terceirizada) 

explora o trabalho alheio como mercadoria, objeto de comércio, ou visa subtrair o benefício 

dos serviços, do empregador real, dos ônus da relação de emprego”. O que o autor quer dizer 

é  que essa empresa tem empregados que ela trata como se fossem mercadorias, e com isso, 

simula uma relação para não configurar uma relação de emprego e. assim, não precisar pagar 

os encargos trabalhistas. 

 

O mesmo autor continua: “em ambos os casos o procedimento atenta contra a moral e 
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contra a dignidade do trabalho, procurando ladear a aplicação das normas de proteção”. Por 

isso, essa modalidade também é considerada ilegal, porque também simula uma situação para 

não configurar a relação de emprego e burlar as leis e economizar nos encargos trabalhistas. 

Regra geral, este tipo de terceirização é ilegal. Só é válido se celebrado em 

conformidade com a Lei nº 6.019/74 (Lei do Trabalho Temporário) e a Lei nº 7.102/83 – ( 

Lei de Segurança – constituição e funcionamento de empresas particulares de serviços de 

vigilância) ou quando o contratante é a Administração Pública. 

4.2.3 Franquia 

A franquia é umsistema de distribuição de bens e serviços, pelo qual o titular de um 

serviço, produto ou método, devidamente caracterizado por uma marca registrada, concede a 

outro comerciante a licença e a assistência para a expansão do serviço no mercado      

Rizzardo (2009). Assim, o franqueador concede uma marca de produtos ou serviços na qual é 

agregado o conjunto de métodos e meios de venda. Di Pietro (2011). Este tipo de contrato é 

regulado pela Lei nº 8.955/94. 

Franqueador é aquele que vende o direito para que seja explorada sua marca, seu 

produto, seu ramo comercial. Franqueado é aquele que compra o direito de comercializar o 

objeto de franquia. 

Apenas alguns autores classificam a franquia como terceirização, mas em virtude das 

regras a que se submetem os franqueados, fica caracterizado o vínculo de subordinação que o 

franqueado deve seguir ao adquirir o direito de comprar a franquia. Piccirillo et al (2012) 

 

5 Considerações finais 

 

Conforme pesquisa da empresa Utopia Consultoria, dos empresários entrevistados; 

36% acreditam que a terceirização auxilia no foco do negócio; 11% utilizam a terceirização 

para suprir o aumento da demanda; 13% para aumentar a qualidade do serviço; 36% para a 

redução de custos e 4% acreditam que a terceirização traz inovações para o negócio. 

Já a pesquisa da empresa Smartunion concluiu que 4% dos entrevistados acreditam 

que a terceirização traz inovações para o negócio, 11% acreditam que ela supre o aumento da 

demanda; 13% que ela aumenta a qualidade do serviço; 36% que ela auxilia na redução de 

custos e 36% que ela auxilia a direcionar o foco para os negócios. 

Embora existam diferenças significativas no conceito de terceirização entre autores e 

entre os conceitos de outros países, isto se dá por um motivo que se parece fundamental. No 

Brasil, a terceirização parece ter outro lugar na estrutura do mercado de trabalho, pois nos 

últimos vinte anos de nossa história, ela se tornou um dos mais importantes recursos 

estratégicos das empresas para gestão (e redução) dos custos com a força de trabalho. Assim 

para que haja certo rigor com a amplitude da utilização da terceirização e para reconhecer a 

importância política que ela tem na organização dos trabalhadores, este artigo opta por uma 

definição abrangente: terceirização é todo o processo de contratação de trabalhadores por 

empresa interposta, cujo objetivo último é a redução de custos com a força de trabalho. Ou 

seja, é a relação onde o trabalho é realizado por uma empresa, mas contratado de maneira 

imediata por outra. Na realidade brasileira, a terceirização é inseparável da ampliação da 

exploração do trabalho. E, certamente, ela não teria a abrangência que tem hoje se não fosse a 

sua capacidade de reduzir custos e de servir como poderoso instrumento para a recomposição 

das taxas de lucro. 
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Resumo 

Nos dias atuaiso jovem tem enfrentado dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. 

Pesquisas apontam que mais da metade desses jovens estão desempregados hoje, porém estes 

ainda se mostram otimistas quanto seu futuro. Esse otimismo vem do objetivo que o jovem 

tem em continuar estudando, e não se contentando apenas com a graduação. Porém, existem 

as dificuldades que tornam esse numero de desemprego tão grande, que incluem: pouca 

idade, nenhuma ou pouca experiência na área e insegurança pessoal. Deve ser considerado 

também que o jovem siga o caminho que ele próprio deseja, ou seja, fazer o curso que lhe 

agrada para que não se torne um profissional frustrado por exercer aquilo que não gosta.  

Muitas vezes o jovem segue o caminho que os familiares lhe impõemdevido as influencias 

profissionais que ali existem, ou por achar que tal curso, mesmo não lhe agradando, vá lhe 

dar um bom retorno financeiro. Mas para que haja o sucesso profissional e crescimento de 

carreira, o jovem deve não apenas pensar na boa remuneração e sim numa atividade ao qual 

ele estará disposto a realizar todos os dias. 

 

Palavras chave -Jovem, Mercado de Trabalho, Carreira, Profissional. 

 

Abstract 

Nowadays the youth has struggled to enter the market place.Surveys show that more than 

half of these youngsters are unemployed today but they still are optimistic about their future. 

This optimism comes from the goal that the youngsters have to continue studying, and do not 

feel accomplished with just graduation. However, there are difficulties that make this number 

as large unemployment, which include: young age , little or no experience in the field and 

personal insecurity.Should also be considered that the youngsters follow the path that they 

want to, or do the course that appeals to them so they would not become frustrated by a 

profession that they would not enjoy. Often the youngsters follows the path that the family 

imposes due professional influences that may exist there , or find that such a course , even if 

they do not feel pleased , but could give them a good financial return. But to have a 

professional success and career growth , the youngsters must not only think of the good pay 

check, but a activity which they are willing to perform every day. 

 

Key words -Young ,Labour Market , Career , Professional . 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Presente trabalho avaliou as condições que um jovem universitário enfrenta ou tem 

enfrentado ao longo do período em que está estudando e também assim que se forma. Foi 

analisado também como esses jovens veem o mercado de trabalho e as dificuldades que tem 

encontrado para conseguir se incluir no mesmo; se as universidades tem dado todo suporte 

necessário para formar grandes profissionais; se realmente está preparado para se desenvolver 

no mercado de trabalho ou até mesmo por em ação oque tem aprendido em seus estudos. 

O trabalho também analisou se o jovem universitário está preparado para exercer as 

suas funções através de seus aprendizados e se de fato ele ama oque faz, se a graduação ao 

qual se formou foi aquilo que desejou, ou se graduou em um curso que foi o desejo ou 

vontade dos pais. 

Será discutido como um jovem recém-formado irá se ingressar no mercado de 

trabalho, e oque o mesmo tem a oferecer para a contribuição de ideias e de estratégias para o 

crescimento da instituição ao qual faz parte. 

A pesquisa sobre o trabalho foi feita através de informações coletadas em sites que 

analisam o comportamento dos jovens universitários quando estão estudando ou depois que 

se formam. 

O objetivo do artigo é apresentar a realidade que o jovem universitário enfrenta todos 

os dias para alcançar sua satisfação profissional. Através de um questionário pretende-se 

fazer um balanço com o objetivo de obter um diagnóstico preciso dos jovens referente à 

situação atual. 

 

2. MÉTODO 

2.1 PARTICIPANTES 

 

Participaram do estudo, 48 participantes, sendo 19 do sexo masculino e 29 do sexo 

feminino com idades entre 22 a 45 anos, que ainda frequentam uma graduação. 

 

2.2 LOCAL 

A aplicação do questionário foi realizada em uma sala de aula, no período noturno na 

cidade de Nova Odessa, interior de SP. 

 A sala estava iluminada, bem ventilada, com as mesas e cadeiras organizadas em 

fileiras, de frente a uma lousa fixada na parede no sentido horizontal. Havia também uma 

mesa principal que ficava ao canto esquerdo da sala próximo da porta de entrada.  

 

2.3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

- 1 questionário contendo 6 perguntas de caráter objetivo; 

- Canetas para responder ao questionário 

 

2.4 PROCEDIMENTO  

Os participantes foram orientados a se sentar em uma das cadeiras, e foi entregue a 

cada um deles uma cópia do questionário de avaliação onde o orientador solicitou que 

respondesse de forma honesta cada uma das perguntas. Não foi cronometrado o tempo, pois 

não havia necessidade por não se tratar de um teste de aptidão. 

Após o término do questionário, os participantes foram convidados a se retirar da sala, 

pois a avaliação já havia acabado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dos entrevistados temos 65% da área de exatas, 15% da área de biológicas e 20% da 

área de humanas.  
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Foi observado que 72% dos participantes estão satisfeitos com o curso e a profissão 

que escolheram. A maior parte dos participantes satisfeitos são de exatas. Nota-se que 30% 

dos entrevistados da área de humanas não estão realizados com a escolha, pois segundo eles, 

é a área que mais encontram dificuldades para trabalhar. 

As grandes maiorias dos participantes expressaram interesse em continuar estudando 

após a graduação, para se especializar naquilo que exerce ou pretende exercer. 

Em geral, participantes de todas as áreas afirmaram que em algum momento ou 

situação se sentiram despreparados para concorrer a uma vaga de emprego, pois se sentiram 

inferiores diante de outros participantes que apresentavam ter mais experiências e 

conhecimento. 

 

4. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

4.1 O JOVEM E O MERCADO DE TRABALHO 

De acordo com Bastos Amandio, 7 de setembro de 2009 do site 

administradores.com.brá muito tempo ele tem procurado entender a cabeça dos jovens em 

relação ao mercado de trabalho e cada vez mais ele se convence que a grande maioria das 

pessoas pensam em emprego e não em trabalho. Vou explicar melhor. 

Desde criança ele aprendeu com seus pais que temos que estudar para ser alguém na 

vida, certo? O grande problema é que nossos pais só conhecem ou só nos mostram um 

caminho: o da escola. Até ai tudo bem, mas quem disse que as escolas e faculdades preparam 

para a vida profissional. O fato é que tanto a escola quanto a faculdade preparam seus alunos 

para serem empregados, a conseguirem empregos em empresas onde o salário é trocado pelo 

grande desempenho e dedicação do empregado. 

Em conversa com muitos funcionários de diversos seguimentos e o problema está 

instalado. Cada vez mais as pessoas estão desencantadas com suas profissões, querendo fazer 

concurso para ganhar tranquilidade e segurança, infelizmente a grande maioria é de 

professores, porém em troca disso abandonam o sonho de serem bem sucedidos 

profissionalmente. É incrível como há mais e mais pessoas se lixando para suas profissões, 

parece até que ser funcionário público é viver no paraíso. 
Espero que este artigo seja um alerta para o que 

pode vir por aí, mas que pode ser perfeitamente 

evitado é só querer. Sucesso a todos! 

Em conversava com um jovem que iria prestar concurso para guarda municipal. Foi 

perguntado a ele seu motivo de fazer esta prova, se era algum desejo de infância de ser 

policial ou coisa do tipo. Ele disse que era simplesmente o fato de que teria um salário fixo e 

que trabalharia um dia e folgaria dois. Resumo da ópera: o emprego para ele tem importância 

somente os dias de folga e não os de trabalho. 

Também em conversa com outros jovens que ainda não entraram no mercado é 

notado como eles estão perdidos. Em cada dez somente dois têm certeza do que querem ser, o 

restante é por que querem seguir tradição de família, falta de opção ou até mesmo por ser 

mais fácil entrar na faculdade. Daí vem a pergunta: onde estão os pais e educadores destes 

jovens? Será que eles não conseguem enxergar que o que está sendo formado é uma turma de 

“profissionais” medíocres e descompromissados? Entendam que eu não estou generalizando, 

aqui e ali ainda encontro alguém que vá salvar o mundo, porém é uma grande minoria. 

Eu vejo, por exemplo, instituições de ensino formando seus alunos e jogando no 

mercado sem o mínimo de preparo, de vivência. Muitas destas instituições só se preocupam 

com fatores financeiros como evasão e a maneira de evitá-la. Ninguém está preocupado como 

esse jovem vai se portar na selva que é o mercado de trabalho. E quando falo de instituições 

de ensino não me refiro somente a faculdades e universidades, incluam aí cursos técnicos 

“profissionalizantes” e cursos de idiomas entre outros. 

Caros leitores, a situação é caótica. Enquanto pais e educadores se preocuparem com 
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emprego e não com trabalho, muita gente incompetente e despreparada entrará no mercado e 

isso é uma bola de neve. A solução? A resposta está em formar empreendedores, pessoas que 

aprendam a pensar e a buscar soluções. Pessoas que sejam criativas e que se preocupem em 

sair de crises, que não tenham medo do fantasma do desemprego, pois são boas o suficiente 

para dar a volta por cima. 

 

NINGUÉM ENTRA NUMA EMPRESA PARA SER ENTENDIDO, E SIM 
PARA ENTENDÊ-LA 

 

Como diz Gehringer Max, 3 de outubro de 2011 do site Administração é Show, o 

apresentador dos quadros “O conciliador” e “Meu primeiro emprego” do Fantástico, Max 

Gehringer, participou no último dia 22 do 6º Encontro Catarinense do Terceiro Setor (evento 

promovido pela FUCAS, em Florianópolis), oportunidade na qual conversamos com ele 

sobre carreira, mercado e perspectivas de futuro para os jovens profissionais. Futuro esse que, 

para ele, está no empreendedorismo. “O século XX foi o século em que as pessoas se 

prepararam para ser empregadas. No século XXI os jovens se preparam para ser 

empresários”, destaca. 

Gehringer fala sobre os desafios para os jovens no mercado atual e futuro, os 

principais erros cometidos por eles na hora de buscar um espaço enquanto profissionais e dá 

dicas sobre como se portar na busca por um emprego ou iniciar um negócio. “Antes de 

reclamar de que não tem emprego ou achar que escolheu o curso errado, os jovens devem 

buscar oportunidades”, destaca. 

E o apresentador ainda reservou um espaço para declarações polêmicas. “O primeiro 

erro que todos cometem é desrespeitar o chefe. Nenhum funcionário tem entre suas 

atribuições avaliar o desempenho do chefe”, disse sobre os jovens profissionais. 

Max Gehringer – Para se inserir no mercado de trabalho é necessário oferecer aquilo 

que o mercado está precisando. Não adianta ter faculdade, pós-graduação e intercâmbio se 

não é simplesmente isso que as empresas estão procurando. O maior índice de desemprego 

atual é entre os jovens de até 25 anos, formados em curso superior e que nunca trabalharam. 

As empresas procuram um equilíbrio entre currículo acadêmico e experiência prática. As 

pessoas que oferecem muito currículo acadêmico e nenhuma experiência prática perdem a 

vaga para alguém que tenha menos currículo acadêmico mas que possua dois ou três anos de 

experiência. 

 

4.3 SOBRAM VAGAS EM DETERMINADAS ÁREAS ENQUANTO OUTRAS 

ESTÃO SATURADAS. COMO MUDAR ESTE QUADRO? 

Na verdade, o que falta para o jovem é formação técnica ou começar a trabalhar o 

quanto antes. A idade ideal é começar pelos 17 anos. Incentivo os jovens a fazerem um curso 

técnico e só depois irem para a faculdade. Um não elimina o outro, e tendo um curso técnico 

você já consegue um emprego. No Brasil há um buraco no mercado de trabalho, e está 

sobrando pessoas com diploma universitário e faltando técnicos. Em torno de 92% dos 

técnicos estão empregados antes de terminar o curso. Então, antes de reclamar de que não 

tem emprego ou achar que escolheu o curso errado, os jovens devem buscar oportunidades. 

 

4.4 MUITOS JOVENS TÊM BUSCADO ABRIR SEUS PRÓPRIOS NEGÓCIOS, EM 

VEZ DE OPTAREM POR UM EMPREGO. ESTA É UMA CARACTERÍSTICA 

DESTA GERAÇÃO? 

No século XIX as pessoas se preparavam para a agricultura. O século XX foi o século 

em que as pessoas se prepararam para ser empregadas. E o século XXI é quando os jovens se 

preparam para ser empresários. A carreira número um é ser empreendedor. Se não der certo, 

as pessoas viram empregadas. Os países crescem quando têm bons empreendedores, e não 
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bons empregados. Uma pesquisa mostra que metade das empresas fecha antes de cinco anos, 

mas este é o mesmo número nos EUA e na Europa. Já as franquias têm índice de fechamento 

perto de 10%, no mesmo período. Isso por que a maior parte das decisões já foi tomada, e o 

franqueado recebe um negócio fechado, estruturado, em todas as áreas da empresa, com 

indicações que vão desde o treinamento dos funcionários até a decoração do local. Também 

não adianta ficar em casa esperando o emprego dos sonhos bater na porta. É necessário correr 

atrás. As pessoas que têm boas histórias para contar são aquelas que fizeram algo diferente, o 

que ninguém fez. É difícil conseguir um emprego? 
O primeiro erro que todos cometem é desrespeitar o 

chefe. Nenhum funcionário tem entre suas atribuições 

avaliar o desempenho do chefe. São contratados por 

que existe um trabalho a ser feito e o chefe é 

responsável final por este trabalho. As pessoas são 

contratadas para dar suporte ao trabalho do chefe. 

 

4.5 QUAL A IMPORTÂNCIA DE SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A CULTURA 

DA EMPRESA ANTES DE ACEITAR TRABALHAR PARA ELA? 

Quem entra numa empresa não entra para ser entendido, e sim para entender a 

empresa. Aprenda a cultura da empresa: pode falar palavrão? As pessoas se cumprimentam 

de manhã? Eu posso procurar uma empresa que tenha uma cultura parecida com a minha, 

mas não posso achar que a minha cultura vai prevalecer sobre a cultura da empresa. Se você 

se desentende com o chefe, ou não entende nem se adapta à cultura da empresa, é bem 

provável que seja demitido.  

 

4.6 E NA HORA DE SE CANDIDATAR, QUAL A MELHOR MANEIRA DE 

CHAMAR ATENÇÃO DOS RECRUTADORES? 

Este é outro desafio. Os currículos estão padronizados demais. Os currículos em sites 

sequer permitem que as pessoas coloquem características mais pessoais, dizer se é emocional 

ou racional, por exemplo. Este lado pessoal é importante, mas não tem mais espaço nos 

currículos, principalmente com os sites, que focam só no profissional. Quando a pessoa 

manda um currículo, ela tenta chamar atenção e algumas colocam algo diferente. Alguns 

colocam o time que torcem, frases como “Deus é fiel”, ou até poesia, mas tudo depende de 

quem lê. Se a pessoa que receber um currículo com a frase “Deus é fiel” for religiosa, isso vai 

chamar muito a atenção. Mas se ela for alguém que deseja não misturar religião com a 

empresa, este currículo poderá ser descartado. É um risco. Se ela mandar 100 currículos com 

a mesma frase, pode ser que 30 se interessem por este diferencial. 

 

4.7 O ESPAÇO DO JOVEM NO MERCADO DE TRABALHO 

PaixãoYngrid, maio 11, 2012 revista Tudo Perto, diz que Ter conhecimento, 

formação acadêmica, saber idiomas, estes não são exatamente os únicos requisitos que as 

empresas procuram. Para elas, na hora de contratar um jovem as exigências vão muito além. 

Hoje em dia, as empresas investem em jovens visando absorver a capacidade de inovação e a 

criatividade. 

Um jovem profissional tem mais flexibilidade e poucas limitações, além de ter uma 

mente muito mais aberta e inovadora. Para as empresas acabam investindo em programas que 

colaboram com o desenvolver dessa “agilidade jovial”. 

Também é importante ressaltar que na questão da liderança o jovem tem ganhando 

muito espaço, isso se dá também devido a capacidade de comunicação que um jovem tem e a 

forma como ele geralmente consegue representar bem um grupo de pessoas. Por isso fique 

atento, não adianta ter grandes idéias e não conseguir fazer isso de uma forma coletiva. 
Você que é jovem e procura uma boa posição no 

mercado de trabalho, essa é a hora! Tenha foco e vá 

atrás dos seus objetivos. Busque conhecimento, 
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estude, se informe, mas além de tudo, busque ser o 

profissional que as empresas procuram. Trabalhe 

sua criatividade, sua comunicação e siga em frente. 

Mas lembre-se, por serem jovens, muitas pessoas podem não acreditar na sua 

capacidade profissional, por isso mostre seriedade e imponha respeito. Logo revelará para o 

mundo o grande profissional que você é. Acredite e Boa sorte! 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 REMUNERAÇÃO DEIXOU DE SER O ITEM MAIS RELEVANTE PARA ELES 

NA HORA DE ESCOLHER UMA VAGA, SEGUNDO PESQUISA. 

Os pesquisadores acham que, publicado em 16/04/2012 Arca Universal direto da 

redação que. É possível perceber que a juventude de hoje não tem os mesmos anseios e 

objetivos que as gerações do passado. Quando o assunto é o mercado de trabalho isso não é 

diferente. Para identificar que fatores mais interessam a um jovem que está em busca de um 

emprego, a Nube – consultoria de recrutamento e seleção de profissionais – realizou uma 

enquete sobre o assunto, ouvindo mais de dez mil candidatos com idades entre 16 e 24 anos. 

Para 42,70% dos pesquisados a remuneração deixou de ser o item primordial. De 

acordo com eles, o que mais importa são as “atividades a serem desenvolvidas”, pois 

trabalhar com prazer é objetivo de grande parte da geração atual. 

Apenas 15,41% dos entrevistados disseram priorizar a “remuneração” na hora de 

optar por essa ou aquela vaga de trabalho. “As pessoas já buscam um possível plano de 

carreira e oportunidade de crescimento. No entanto, vale a pena analisar se o valor oferecido 

está de acordo com o mínimo esperado”, ressalta Jéssica Maltez, colaboradora da área de 

seleção do Nube. 
A “localização” ficou em terceiro lugar na 

pesquisa, quase empatado com o segundo item, 

com 15%. “Podemos perceber a preocupação 

com o deslocamento para chegar a tempo ao 

estágio e à instituição de ensino, principalmente 

nos grandes centros urbanos, onde há problemas 

com trânsito e transporte público”, lembra 

Jéssica. 

 

4.9 BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELA EMPRESA 

A preocupação com os “benefícios oferecidos pela empresa” foi o quarto quesito mais 

lembrado pelos jovens, com 13,72% dos votos. É comum as empresas oferecerem plano de 

saúde, odontológico, seguro de vida e auxílio refeição, entre outros. 

Por último, “o horário de atuação”, é o mais relevante para 13,10% dos voluntários da 

pesquisa. Embora a maioria dos estudantes (87%) disse não se importar em acordar muito 

cedo ou dormir tarde, se o estágio valer a pena. 

“Independente do resultado da pesquisa, o importante para o jovem é colocar na 

balança e avaliar todos os pontos positivos e negativos de sua vaga. O ideal é ele sentir-se 

bem onde estiver atuando”, avalia a colaboradora do Nube. 

 

4.10 O JOVEM NO MERCADO DE TRABALHO 

No Brasil, em 36% dos jovens entre 15 e 24 anos têm emprego, outros 22% já 

trabalharam em alguma área, mas estão desempregados atualmente; na média, os jovens 

demoram 15 meses para conseguir o primeiro emprego ou uma nova ocupação, nas regiões 
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metropolitanas. No total, 66% deles precisam trabalhar porque todo o seu ganho, ou parte 

dele, complementa a renda familiar e também eles tem seus objetivos com o ganho de suas 

remunerações. 

Nos Estados Unidos, os empregos para quem está no ensino médio ou na faculdade 

estão em alta, tanto que em Nova York, por exemplo, como informou o jornalista Gilberto 

Dimenstein em entrevista à rádio CBN, não se conseguem candidatos para empregos de 

salva-vidas em meio período (R$ 160,00 por dia), porque a maioria dos estudantes já está 

trabalhando em outras ocupações que dão mais dinheiro.  

A pesquisa do mercado brasileiro foi feita pela Fundação Perseu Abramo, em nove 

regiões metropolitanas do país, e publicada no dia 24 de maio no jornal Valor Econômico. A 

pesquisa no mercado norte-americano foi feita pelo site especializado em estudantes e recém-

formados. 

 

4.11 O JOVEM NO BRASIL 

Em relação aos jovens aqui no Brasil os números mostram 

O ganho é o principal item de satisfação dos jovens que trabalham: 17% deles dizem que a 

remuneração mensal é o fator número um de satisfação. A distribuição percentual, conforme 

a remuneração é a seguinte: 

 

4.12 Jovens brasileiros com formação têm mais sucesso 

Para os jovens que têm alguma ocupação ou profissão, a realidade é menos dura: embora 

somente 41% tenham sido absorvidos pelo mercado formal de trabalho, 82% do universo 

estão de alguma forma trabalhando e conseguindo remuneração mensal fixa ou variável. 

Segundo a pesquisa, para 79% dos 1.806 jovens entrevistados, apenas ter um emprego já é 

motivo de satisfação.  

 

4.13 O mundo precisa que jovens de todos os níveis e em todas as profissões ocupem 

seus lugares entre nas empresas.  

O mesmo jornal Valor Econômico publicou uma notícia que dá conta de que, pelo menos 

uma escola no Brasil está preocupada com a absorção dos jovens pelo mercado de trabalho. É 

a Escola Suíço-Brasileira, mantida pela Fundação Ernst Schmidheiny. Para um trabalho de 

educação da economia, durante uma semana no mês de maio, 37 alunos com idade entre 17 e 

18 anos conviveram com os principais executivos das grandes empresas suíças no Brasil para 

estudar problemas de seis empresas fictícias. Primeiro tiveram noções básicas de finanças, 

marketing e recursos humanos, depois tiveram que tomar 50 decisões que diziam respeito ao 

destino das empresas e dos funcionários. No dia seguinte, um programa de computador 

informava o que teria acontecido com as empresas se as decisões tivessem sido adotadas. 

Treinamento como esse já ocorre na Suíça e em Liechtenstein desde o início dos anos 70, e já 

formou mais de 70 mil alunos, trazendo um diferencial para a vida de cada um desses 

estudantes que é claro em observarmos que existe o interesse nesses jovens em dar sequencia 

aos seus estudos e a cada dia se aprimorar os seus conhecimentos e obter crescimento se 

enquadrando nas exigências e oportunidades que o mercado de trabalho atual vem a oferecer. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi colocada em questão a situação dos jovens universitários no mercado de trabalho. 

Através de entrevistas feitas com alunos ficou muito claro que nos dias atuais, existe sim uma 

exigência das empresas e uma concorrência bastante acirrada e desafiadora aos jovens para 

concorrerem a uma vaga de emprego até mesmo se encaixarem na mesma, a dificuldade 

existe quanto à cobrança das instituições quando fazem seleções para encontrar jovens que 

tenham o perfil adequado para ocuparem a vaga que lhe é oferecida, pois existe a 

preocupação em encontrar jovens com suas experiências e preparados para ocuparem a vaga 
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de trabalho sabendo que é um jovem que tempotencial e um diferencial, que vai contribuir 

com o crescimento e desenvolvimento da empresa, e o jovem que vem com toda coragem, 

ambição e vontade de fazer o melhor para também crescer profissionalmente e se tronarem 

grandes executivos ou ocuparem cargos de extremo valor e confiança. 

Mas por outro lado encontram-se jovens que mesmo admitindo muitas vezes estarem 

inseguros para concorrer a uma vaga de emprego por não estarem preparados, mesmo assim 

estão otimistas em relação à situação atual e a concorrência, que só vai vencer aquele que 

estiver mais bem preparado e que se adequa as exigências do mercado atual, é percebido o 

interesse de cada um, à vontade ou a preocupação em dar continuidade aos seus estudos, não 

só terminar uma graduação e deixar por isso mesmo, mas sim se especializar, se 

profissionalizar e buscar novos conhecimentos para ficar cada dia mais próximo daquilo que 

hoje é uma realidade em nosso País. 
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GRANDE PORTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 
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Resumo  
O presente artigo objetiva conceituar a importância da adequação do estoque à demanda na 

tentativa de reduzir o prazo de entrega de produtos, melhorando a satisfação do revendedor 

autorizado. Para tanto, o estudo foi baseado em referências bibliográficas e na análise empírica de 

uma empresa multinacional de grande porte localizada na RMC (Região Metropolitana de 

Campinas) que trabalha no mercado brasileiro com distribuição de produtos de recreação como 

motoaquáticas, quadriciclos triciclos e motores de popa. A escolha deste tema deu-se em virtude 

da empresa apresentar estoques insuficientes para atender principalmente a demanda de mercado, 

decorrente do mau planejamento. O estudo também verifica a importância do planejamento de 

estoque, ponto de pedido, custos da falta de estoque e o método LEC (Lote Econômico de 

Compra), adequando à demanda.  

 

Palavras Chave: Planejamento, Controle, Métodos.  

 

Abstract  
This article aims to conceptualize the adequation importance of the stock to the demand in 

attempting to reduce the delivery time of products, and improving the satisfaction authorized 

dealer. For both the study was based on bibliographic references and the analysis empirical a 

large multinational company localized in RMC (Metropolitan Region of Campinas) working in 

the Brazilian market with distribution of recreation products as motoaquáticas, tricycles, 

quadricycles and outboard engines. The choice of this subject was given by virtue of company to 

present insufficient stocks to meet the market demand mostly arising from the poor planning. The 

study to check the importance of the inventory planning, reorder point, cost-of-stock and the 

method LEC (Economic Lot Purchase), adapting to demand.  

 

Keywords: Planning, Control, Methods.  
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1. INTRODUÇÃO  

 
Na tentativa de melhorar os custos e de se ter melhor posicionamento de mercado em relação à 

concorrência, as empresas visam melhorar o planejamento e controle de seus estoques através de 

estudos e pesquisas de mercado.  

Por isso, o presente estudo objetivou recolher elementos analíticos, visando a importância de se 

ter um bom planejamento de estoque em relação à demanda através do estudo de caso de uma 

empresa multinacional de grande porte localizada na RMC (Região Metropolitana de Campinas) 

que trabalha no mercado brasileiro com distribuição de produtos de recreação como 

motoaquáticas, quadriciclos triciclos e motores de popa através de revendas autorizadas.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

Faz se relevante, de suma importância e frequente para as empresas a discussão sobre demanda e 

estoque, pois geram impacto na estrutura dos negócios de qualquer ramo de atividade.  

As empresas atualmente precisam optar por ter o máximo de precisão com relação à demanda e 

quantidade de produtos em estoque, é preciso que identifiquem e definam através de analises qual 

o melhor método de previsão de demanda assim poderá ser definido o quanto de estoque é 

preciso para atendimento dos pedidos, qual a quantidade correta para estoque de segurança 

auxiliando no aumento de lucro da empresa.  

No decorrer deste estudo serão demonstrados os métodos de analises de demanda e abrangência 

dos estoques e seus custos.  

Faz- se necessário para entendimento dos métodos de planejamento de estoque a definição de 

algumas terminologias inseridas no tem do estudo.  

 

2.1. Demanda  
Demanda é a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir por um 

preço definido em um mercado. A demanda sempre influencia a oferta, ou seja, a demanda que 

determina o movimento da oferta.  

Previsão de níveis de demanda é vital para a empresa, à medida que proporciona a entrada básica 

para o planejamento e controle de todas as áreas funcionais. Os índices de demanda e os 

momentos em que ocorrem afetam fundamentalmente os índices de capacidade, as necessidades 

financeiras e a estrutura geral de qualquer negócio (BALLOU, 2006).  

Com o gerenciamento da demanda é possível reunir informações sobre o mercado e prever a 

necessidade de demanda do cliente, incluindo os pedidos e determinando as necessidades de 

produtos específicos, estabelecendo a comunicação com clientes sendo possível prometer prazos 

de entrega, situação dos pedidos e comunicação de certas mudanças (VOLLMANN,2008).  

Segundo BALLOU (2006), “os métodos de previsão se dividem em três categorias: qualitativos, 

de projeções históricas e causais”.  

Se a técnica utilizada for mais eficiente, menor será à margem de erro, o qual será utilizado para 

determinar o volume dos estoques de segurança para o sistema e avaliação do modelo da técnica 

utilizada (TUBINO, 2008). 
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2.2. Métodos Qualitativos  
Segundo BALLOU (2006), "métodos qualitativos recorrem de julgamento, intuição, pesquisas ou 

técnicas comparativas a fim de produzir estimativas quantitativas sobre o futuro”.  

Estes métodos qualitativos são baseados em opiniões de especialistas, que são fundamentados na 

apreciação do pessoal de vendas, com opiniões de executivos, junto com as expectativas dos 

consumidores. “Quando diferentes indivíduos apresentam preferências distintas, esses métodos 

são vulneráveis a tendências que podem afetar a confiabilidade de suas previsões” 

(PELLEGRINI, 2000).  

 

2.3. Métodos de Projeção Histórica  
Quando se dispõe de um número razoável de dados históricos e a tendência e variações sazonais 

nas séries de tempo são estáveis e bem definidas, as projeções destes dados no futuro podem 

representar uma eficiência na previsão de curto prazo, em termos de tempo o futuro será uma 

repetição do passado, pelo menos em sua maior parte (BALLOU, 2006).  

Estes métodos de série histórica são “utilizados com a demanda atual onde junto com os padrões 

de crescimento e os padrões sazonais históricos influenciarão em sua demanda futura” 

(CHOPRA; MEINDL, 2003).  

 

2.4. Métodos Causais  
No dimensionamento da demanda “pelo método causal, uma previsão por regressão estima as 

quantidades vendidas para cada produto com base em outras variáveis independentes” 

(BOWERSOX E CLOSS, 2010).  

Segundo BALLOU (2006), este modelo pode surgir nos formatos: estatísticos (regressão e 

modelos econométricos) e descritivos (modelos de entrada e saída, ciclos de vida e simulação por 

computador). Cada modelo mostra sua validade a partir de dados históricos onde estabelecem a 

associação entre as variáveis, preditivas e a variável a ser prevista.  

 

2.5. Estoque  
Estoque é todo o sortimento de materiais que a empresa possui e utiliza no processo. Conforme 

MOREIRA (2004) “estoque são bens físicos guardados em quantidades de forma improdutiva 

por determinado intervalo de tempo, podendo ser constituído como produtos acabados 

aguardando a venda ou despacho, matérias primas e componentes utilizados em produção”.  

FRANCISCHINI E GURGEL (2002) “comentam que o investimento sobre estoques é esperado 

como necessidade de produção e o bom atendimento das vendas, se houver aumento brusco da 

demanda, as empresas não conseguem atender as necessidades de estoques de produtos 

acabados”. BALLOU (2006) diz que “estoques em disponibilidades de produtos ou serviços 

satisfazem a expectativas dos clientes, a partir destas disponibilidades resultam no aumento do 

nível das vendas”.  

MARTINS E CAMPOS (2003) diz que o objetivo da maioria das empresas com relação aos 

estoques é atender aos clientes na hora certa, com a quantidade certa e requerida, pois a rapidez e 

pronta prestação de mercadorias disponíveis são primordiais na obtenção de uma vantagem 

competitiva e duradoura.  

Um bom controle de estoque para FRANCISCHINI E GURGEL (2002) é devido ao 

planejamento onde haja interação entre a empresa, sendo necessário que o fluxo de 3  
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informações seja adequado e documentado. A previsão de estoques é fundamentada nos informes 

fornecidos pelas áreas de vendas onde são elaborados os valores de demanda de mercado e 

providenciados os níveis de estoque. Todas as previsões são estimativas de valores, diferindo 

entre si pela extensão dos erros cometidos, entre o valor real e o valor previsto.  

 

2.6. Cobertura de estoque  
Para ABRANTES (2007) é muito importante ter o máximo de precisão quanto ao estoque com 

relação ao atendimento das vendas, com esta precisão será possível avaliar se a empresa tem a 

capacidade de atender a meta determinada e de saber qual será o volume de investimento 

necessário para que o departamento de compras e financeiro possa trabalhar dentro dos meses 

futuros, isto possibilita uma gama intensa e estratégica de variáveis para a tomada de decisão da 

empresa.  

MARTINS E CAMPOS (2003) dizem que “a cobertura mostra o número de unidades de tempo, 

ou seja, dias que o estoque médio será suficiente para cobrir a demanda média”.  

 

2.7. Ponto de pedido  
Um dos grandes problemas é determinar um novo pedido de compra para a reposição do item em 

estoque. É necessário que a área de estoque faça uma verificação para saber se o estoque virtual 

está igual ou abaixo do pronto de pedido (FRANCISCHINI E GURGEL, 2002).  

Conforme MARTINS E CAMPOS (2003), o sistema de ponto de pedido é o mais utilizado nas 

fábricas e consiste em disparar o processo de compra quando determinado item em estoque atinge 

um nível previamente predeterminado. O ponto de pedido é calculado através do consumo médio 

e do prazo de atendimento.  

Para o calculo do ponto de pedido é necessário a seguinte formula:  

PP = D x TR + Eseg  

D: demanda  

TR: Tempo de reposição  

Eseg: Estoque de Segurança  

 

2.8. Reposição de estoque  
Segundo FRANCISCHINI E GURGEL (2002), reposição de estoque é definida a partir de que 

determinado item precisa ser reposto até a efetiva disponibilidade do mesmo para consumo. O 

tempo de reposição é dado a partir das etapas abaixo:  

eposição pelo almoxarifado;  

 

 

 

 

nsporte do item comprado (fornecedor/comprador);  

 

 

 

2.9. Estoque de Segurança  
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Os estoques de segurança permitem diminuir riscos de não atendimento dos pedidos solicitados. 

É necessário que haja certa quantidade disponível de produtos em estoque para sanar as 

necessidades quando for preciso, ou seja, nos casos de aumento de demanda, atrasos no processo 

de recebimento/importação ou na entrega de pedidos já feitos (MARTINS E CAMPOS, 2003).  

FRANCISCHINI E GURGEL (2002) abordam em seu estudo as três falhas mais críticas no 

processo de reposição de estoque:  

produto bem como chegada de um grande pedido para determinado cliente e promoções.  

nde ocorre 

demora excessiva na expedição do pedido.  

de entrega, pois dependem do sistema de produção, transportes ou liberação alfandegária.  

 

Os autores complementam também que para tratar estas falhas é determinar um estoque mínimo 

ou estoque de segurança de maneira que fique a disposição da empresa quando algo sair do 

planejado.  

Para MARTINS E CAMPOS (2003), o estoque de segurança é determinado para atender ao 

aumento da demanda, sendo que uma vez atingido o ponto de pedido, um novo pedido de compra 

é emitido para que o tempo de atendimento seja constante e o pedido seja entregue.  

Abaixo a formula do estoque de segurança:  

Eseg = (Dmáx – DM) x (TRmáx – TR)  

Dmáx: Demanda máxima histórica  

DM: Demanda média  

TRmáx: Tempo de reposição máximo  

TR: Tempo de reposição médio  

 

2.10. Custo da falta do estoque  
“A falta de um produto em estoque pode causar vários custos à empresa, sendo difícil de calcular 

a precisão do mesmo, pois envolve uma série de estimativas, rateios, valores intangíveis vindas 

de: mão de obra, equipamentos, material, multas e prejuízos” (FRANCISCHINI E GURGEL, 

2002).  

SANTOS (2010) diz que “podem se interpretar também os custos de falta de estoque a partir da 

não venda de um produto e pela insatisfação do cliente devida suas expectativas”.  

 

2.11. Lote Econômico de Compra  
Lote Econômico também denominado EOQ (Economical Order Quantity) é a quantidade ideal de 

material a ser adquirida em cada operação de reposição de estoque, onde o custo total de 

aquisição bem como os respectivos custos de estocagem é mínimo para o período considerado.  

Para BERRY (2005), “LEC é um método de controle de inventários que envolvem aquisição de 

certo numero de itens toda vez que o nível de estoque cai a um determinado ponto critico”. 

Quando esse ponto é alcançado uma decisão é automaticamente tomada para colocar um pedido 

padronizado, sendo matematicamente calculados para minimizar os custos de estoque, utilizando 

à seguinte formula para calculo:  

LEC= √  

D: Demanda Anual  

A: Custo de preparação do pedido  

C: Custo Unitário do produto  

I: Encargos  

Conforme citação abaixo:  

"para definir Lote Econômico de Compra (LEC), é preciso uma analise de o que é mais 

vantajoso, onde se realizam varias compras durante um período ou apenas um compra, ao tomar 

uma decisão levamos em conta, a disponibilidade de dinheiro, de espaço para armazenamento, 

tempo e o dinheiro gastos para realizar tais compras” (BALLOU, 2006).  
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Cabe esta analise a cada empresa de qual o tamanho do lote, tempo e dinheiro que ela está 

disposta a bancar.  

Nos modelos de Lote Econômico uma ordem é disparada sempre que o nível de estoque chega ao 

Ponto de Ressuprimento. É necessário acompanhar continuamente as quantidades em estoque e, 

portanto, este modelo exige mais recursos e esforços para sua gestão. Por isso são mais indicados 

para aqueles itens mais caros, importantes, ou com alto custo de falta (CORRÊA E DIAS, 1998).  

GARCIA PETRÔNIO (2000), “a sua aplicação de forma adequada, com a utilização dos recursos 

hoje disponíveis em praticamente qualquer software de gestão de estoques que mantém uma base 

de dados a ser consultada instantaneamente, permitindo o cálculo de quantidade econômica de 

compra e de fabricação, dependendo do caso só trazem benefícios às empresas”.  

 

3. METODOLOGIA  
Este artigo se trata de um estudo de caso realizado em uma multinacional de grande porte cujo 

nome será mantido em anonimato, fabricante de produtos de recreação como motoaquáticas, 

quadriciclos triciclos e motores de popa localizada na RMC (Região Metropolitana de 

Campinas).  

A empresa conta com uma rede de distribuição direta em dezessete países tendo sua própria rede 

de revendas para atendimento dos consumidores finais. No Brasil, a empresa tem somente divisão 

de vendas.  

Realizou-se uma pesquisa de campo na empresa durante o período de Julho/2012 a Julho de 

2013, todas as informações foram coletadas através de observações diárias na área comercial de 

vendas, realizando um apontamento do principal problema, falta de produto em estoque em 

relação ao atendimento da demanda, sendo avaliados os seguintes aspectos:  

 

3.1. Falta de Estoque  

 

A falta de produto em estoque ocasiona o atraso no atendimento dos pedidos recebidos de um ou 

mais concessionários da rede de atendimento da empresa em questão. O não atendimento do 

produto de imediato ou dentro do prazo de entrega estipulado pela revenda autorizada ocasionam 

problemas diretos com o cliente final, perca de fidelização e confiança, trazendo o aumento da 

concorrência e consequente perda de mercado.  

O que também pode acontecer é o não cumprimento das metas estipuladas para o mês, além da 

obtenção de um lucro aquém do esperado.  

 

3.2 .Analise da Demanda  
 

A analise da demanda é falha levando-se em conta a realidade atual. Estas pesquisas e analises e 

as aquisições dos produtos são feitas pelo departamento comercial junto com o departamento 

financeiro, os dados levantados são referentes às vendas dos últimos seis meses levando em 

consideração os períodos de baixa e alta temporada, devido à diferenciação de produtos ao qual a 

empresa trabalha. Não há uma analise de mercado detalhada dos produtos nestes períodos.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Propõe-se para a empresa um método para solução dos problemas mencionados na metodologia 

objetivando reduzir o atraso no atendimento dos produtos e visando o aumento da lucratividade 

da empresa.  

Para solucionar a falta de estoque foi proposta a utilização do método LEC (Lote Econômico de 

Compra) para elaboração de um melhor estoque e quantidades a serem adquiridas.  

Com o uso do método LEC (Lote Econômico de Compra), alguns principais pontos 

primeiramente necessitaram ser levantados como podemos ver nas tabelas abaixo:  
Tabela 1 – Tabela analise de vendas Motoaquatica. Fonte: própria.  

Tabela 2 – Tabela analise de vendas Quadriciclo. Fonte: própria.  
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As tabelas 1 e 2 mostram a quantidades faturadas, quantidades em carteira, quantidades 

remanescentes e quantidades de pedidos não atendidos de cada mês no período de  um ano e de 

um determinado modelo em específico de cada linha de produto vendido pela empresa. Podemos 

observar que no período desta pesquisa a maioria dos meses a quantidade em estoque não supre a 

quantidade de pedidos que temos em carteira e pedidos remanescentes, isso faz com que a 

empresa reduza a lucratividade afetando a meta geral da empresa dentro de cada mês, ocorrendo 

atraso no atendimento dos pedidos da rede de revendas e acarretando também a insatisfação do 

cliente final.  

Na tabela 3 mostra-se como exemplo a visualização que a área de vendas tem com relação às 

quantidades previstas de produtos para entrar em um determinado mês, evidenciando as 

quantidades, as datas estimadas de chegada ao Brasil e as datas estimadas para venda, porém 

estas datas podem sofrer atrasos devido aos processos da área de importação e desembaraços 

aduaneiros. As programações de compra e entrega dos produtos são realizadas a cada semestre, a 

cada pedido são programadas as quantidades de produtos a serem entregues mensalmente.  
Tabela 3 - Produtos em Trânsito. Fonte: própria.  

Com o levantamento dos dados acima se aplicou o método LEC abaixo na tabela 4 onde se 

mostra toda a demanda de ambos os produtos distribuídos no período de Julho de 2012 a Julho de 

2013, com estas informações aplicou-se a fórmula LEC mencionada na referencia bibliográfica, 

obtendo desta forma a quantidade econômica a ser comprada representada pelo Q*, a partir deste 

valor abordamos também nesta tabela a nova definição dos estoques máximos, segurança e ponto 

de pedido. Os resultados da tabela mostram que no estoque máximo foi definido com duração de 

seis meses conforme politica da empresa, o estoque de segurança e ponto de pedido foi 

determinado com tempo de reposição de sessenta dias, esse tempo de reposição se refere ao 

tempo de importação dos produtos até a entrega na empresa.  
Tabela 4 - Método LEC. Fonte: própria  

No gráfico 1 representamos como seria teoricamente o método LEC aplicado, sendo definido o 

estoque máximo com 213 produtos a medida em que o estoque é consumido dentro do período de 

seis meses evidencia-se o ponto de pedido com 111 produtos a partir disso inicia-se o processo de 

compra Q* com o tempo de reposição de sessenta dias.  
Gráfico 1 - Representação gráfico dente de serra. Fonte: própria.  

O gráfico 2 faz o comparativo entre as quantidades vendidas no modelo de estoque antigo com o 

modelo de estoque novo no qual utilizou-se o método LEC dentro do período de seis meses. 

Nota-se então que a partir do novo modelo a empresa teria um melhor planejamento de estoques, 

reduzindo o prazo de atendimento dos produtos para a rede de concessionários, melhorando 

também a lucratividade da empresa.  
Gráfico 2 - Analise de venda comparativa dos estoques. Fonte: própria.  

Tais resultados concordam com as duas experiências desenvolvidas em empresas da região e são 

descritas a seguir.  

O primeiro estudo de caso foi na Empresa Embrasatec, indústria de embalagens de ráfia na 

cidade de Sumaré, onde havia alguns problemas para a reposição de Filme Stretch, os lotes 

comprados eram insuficientes para o consumo, ocasionando muitas vezes o desabastecimento, 

gerando certos atrasos. Isto ocorria devido a uma má definição de seu estoque mínimo, lote de 

compra, ponto de pedido e estoque máximo, sem contar os gastos com logística e tempo dos 

setores envolvidos.  

Foi aplicado o método Lote Econômico de Compra para um melhor equilibro na reposição deste 

item com a finalidade de reduzir as compras para apenas 1 por mês e definir melhor os lotes de 

estoque compra e reposição.  

Quanto aos resultados o LEC, não só serviu para determinar a quantidade e a periodicidade a ser 

comprada como também auxiliou na melhor definição dos estoques. Trazendo algumas 

economias à empresa como tempo de funcionários para gerar as requisições e compras, 

incidências de desabastecimento e compras emergenciais e também parâmetros para melhores 

negociações de compras.  

O segundo estudo de caso realizado na empresa Workflex Industria e Comercio de Moveis 

localizada em Sumaré , onde foram identificados a ineficiência do ressuprimentos de seus 
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estoques, que causava altos custos de estoque e minimização da lucratividade da empresa. 

Levando em consideração alguns dados elaborou-se o LEC definindo o resuprimento e tendo 

como principal meta reduzir os valores de itens estocados e investimento parados no estoque.  

A aplicação do método LEC foi eficiente para o ressuprimento dos itens, desde o ponto de pedido 

até a entrega e os parâmetros de estoque mínimos definidos foram adequados com o consumo na 

finalidade de ressuprir e manter o estoque o mais enxuto possível, alcançando os objetivos 

propostos e trazendo melhores condições para o departamento de compras realizarem as 

programações, através de compras estratégicas e programadas, obtendo ganhos em grandes 

reduções de custos e condições de entrega e pagamento diferenciadas.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Conclui-se a partir dos resultados que é possível desenvolver a visão da empresa para um melhor 

planejamento de estoque, a partir do método LEC proposto nos resultados e discussão, entende-se 

que este auxilia na adequação do estoque da empresa com relação à demanda para um melhor 

atendimento dos pedidos recebidos dentro de um determinado período, aumentando a eficiência 

da estipulação do prazo de entrega, fazendo também com que a empresa obtenha melhores 

resultados com relação a meta do mês, bem como aumento da lucratividade e melhor 

posicionamento de mercado.  

A ferramenta LEC foi eficiente para avaliar na discussão do estoque no caso da empresa em 

estudo, propõem-se novas investigações em segmentos diferentes de atividades onde o uso desse 

recurso poderá trazer vantagens semelhantes.  
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ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA AUTOMOBILÍSTICA: 

MELHORIA NO PROCESSO DE ANTI - RESPINGO DE SOLDA 

 

 
Anselmo Luís De Nadai 

Leonardo Richeli Garcia 
 

 

Resumo 

O presente artigo tem por finalidadeo estudo de caso que proporcionou melhoria no processo 

de anti-respingo de solda em uma das linhas de montagem de uma empresa automotiva, 

situada na região metropolitana de Campinas, a empresa obteve resultados positivos em 

qualidade, ergonomia eficiência do processo, eliminação de retrabalho, redução de custo e 

satisfação de nosso cliente interno. 

 

Palavras Chaves: Planejamento, Controle, Produção. 

 

Abstract  

The aim of this case study was This article aims at the case study provided an improvement 

in the anti - splash solder on one of the assembly lines of an automotive company, located in 

the metropolitan region of Campinas, the company achieved positive results in quality, 

ergonomic efficiency process, eliminate rework, cost reduction and satisfaction of our 

internal customer. 

 

Key Words: Planning, Control, Production. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Graduando em Administração de Empresas 4°. ano, Faculdade NetWork – Nova Odessa - Av. Ampélio 

Gazzetta, 200, CEP-10.460-00 - Lopes Iglesias - SP, Brasil Tel.: (19) 3476-7676. (e-mail: 

denadai_7@yahoo.com.br). 

(2) Graduado em Tecnologia Têxtil e Mestrado em Engenharia Mecânica, educador na Faculdade NetWork – 

Nova Odessa - Av. Ampélio Gazzetta, 200, CEP-10.460-00 - Lopes Iglesias - SP, Brasil Tel.: (19) 3476-7676. 

(e-mail: leonardorg@fem.unicamp.br).  



299 

 

Introdução 

A história da empresa no Brasil teve início na década de 70, quando não existia 

praticamente mercado para motocicletas no País. Com a fundação da X Motor do Brasil, em 

1971, crescem a importação de motocicletas e, dois anos depois, a de produtos de força. 

O grande passo ocorreu em 1976, com o início da produção nacional. Hoje, na Moto 

X da Amazônia LTDA., em Manaus (AM), são produzidos motocicletas, quadriciclos (All 

Terrain Vehicle ― ATV) e motores estacionários. A empresa X é líder nacional no setor de 

motocicletas e, em 2009, ultrapassou a marca de 13 milhões de unidades produzidas.  

Sob o controle da Moto X da Amazônia está outras duas empresas, localizadas na 

mesma área: a empresa X Componentes da Amazônia LTDA e a X Tecnologia da Amazônia 

Indústria e Comércio LTDA.. 

Em 1992, houve mais um avanço, com o início das importações de automóveis para o 

Brasil. A boa aceitação dos produtos resultou na inauguração, em 1997, da fábrica da 

empresa X Automóveis do Brasil, na região de campinas (SP), que, em 2012, superou o 

volume de 1 milhão de unidades produzidas. 

Nesse trabalho será abordado o projeto à melhoria no processo de produção, onde foi 

adotado o sistema de Brainstorming para levantamento de ideias para solução de problema 

no processo produtivo. A pergunta problema quer saber o que esta gerando divergências no 

processo de produção do Side Panel Comp “Lateral completa do automóvel” onde ao final do 

seu processo de produção está acumulando muitas fagulhas de solda (resíduo do processo de 

soldagem) gerando retrabalho e custo para eliminar da peça, sendo que no processo de 

produção existe um processo onde é aplicado um produto especifico para evitar o acumulo de 

resíduo de solda chamado de anti- respingo de solda. Na Metodologia foi colocado em 

prática análise da situação buscando vivenciar o dia-a-dia do processo e seu fluxo. 

Na análise das causas através das ferramentas diagrama de Ishikawa encontrou-se a 

causa raiz do problema. 

Em objetivo e meta analisar o cenário econômico atual da empresa e buscar o melhor 

índice para o momento, e na implantação levantar, apurar propostas e viabilidade para 

eliminar a causa raiz. 

Para as soluções, analisar a situação e tomar medidas imediatas para superar as 

dificuldades que possam surgir em análise dos resultados e estudar novas situações e mostrar 

os pontos positivos e seus resultados. 

Em freio contra retrocesso tomar ações e medidas para evitar que a situação volte a 

ser como antes. Os resultados obtidos refletiram em pontos positivos em qualidade, 

ergonomia, eficiência do processo, eliminação de retrabalho, redução de custo e satisfação de 

nosso cliente interno. 

Como pesquisador também se justifica essa pesquisa, pois será possível colocar em 

prática os conceitos teóricos aprendidos em sala de aula com a prática, desenvolvendo as 

habilidades oferecidas no curso de graduação em Administração. 

 

 

Revisão Bibliográfica  
Segundo Moreira(2008, pág. 3). “A Administração da Produção e Operações é o 

campo de estudo dos conceitos e técnicas aplicáveis à tomada de decisões na função de 

Produção (empresas industriais) ou Operações (empresas de serviços)”. De acordo com 

Chiavenato (2000) sistema de produção pode ser definido como um conjunto de elementos 

interdependentes ou um grupo que forma um todo organizado, o qual possui características 

próprias que não são encontrados em seus elementos isolados. Dessa forma, pode-se inferir 

que em se tratando de uma organização produtiva, esses elementos são na realidade os setores 

e departamentos, incluídos estes a função produção e seus processos. 

Já Tubino (2009) complementa essa definição ao afirmar que geralmente as empresas 
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são estudadas como um sistema que transforma, via um processamento, entradas (insumos) 

em saídas (produtos ou serviços) favoráveis aos clientes. 

Em uma empresa, a área de produção é responsável por desenvolver produtos ou 

serviços a partir de insumos (materiais, informações, consumidores) através de um sistema 

lógico criado racionalmente para realizar essa transformação. De acordo com Slack (1999, p. 

25) simplifica o conceito de administração da produção dizendo que se “trata da maneira pela 

qual as organizações produzem bens e serviços”. 

Um modelo de transformação é composto por input, processo de transformação e 

output. Os inputs são os recursos de entrada geralmente classificados recursos a serem 

transformados e recursos de transformação. Os recursos a serem transformados são materiais, 

informações e consumidores. Os recursos de transformação são compostos por instalações 

(prédios, equipamentos, tecnologia) e funcionários (pessoas que operam as instalações). 

Em uma organização o sistema de produções pode agir em macro operações ou em 

micro operações. A macro operação se refere à produção principal de uma empresa, enquanto 

as micro operações refere se às produções menores que alimentam e sustentam a macro 

operação. Por exemplo, uma empresa de automóveis tem sua macro operação a os processo 

de produção divididos para fabricação de partes do automóvel, setor de solda responsável 

pela fabricação da carroceria, setor pintura, setor de motores e linha de montagem, onde são 

agrupados todas as partes que compõe o produto acabado o automóvel finalizado para 

consumo. 

Segundo Gaither et al (2002) define produção como o processo que gera produtos e 

serviços a partir de matéria-prima, pessoas, maquinário, prédios, tecnologia, dinheiro, 

informação e outros recursos, sendo essa a atividade predominante de um sistema de 

produção. Dessa forma podemos entender que um sistema de produção é constituído pela 

fusão dos conceitos de sistema e produção, agindo todos esses recursos como os elementos 

do sistema, que de forma integrada, podem, a partir da transformação adequada, gerar bens e 

serviços com características conhecidas e previsíveis, assim, qualquer atividade de produção 

pode ser analisada, de acordo com o modelo input – transformação - output. Osinputspara a 

produção podem ser adequadamente classificados em recursos transformados, que 

geralmente são um composto de materiais, informações e consumidores; e os recursos de 

transformação que formam “os blocos de construção” de todas as operações, como as 

instalações e os funcionários, dentre outros. A finalidade do processo de transformação das 

operações está diretamente relacionada com a natureza de seus recursos de input 

transformados, ou seja: processamento de materiais, processamento de informações e 

processamento de consumidores. De acordo com Slack (2001). Os outputs do processo de 

transformação são bens físicos e/ou serviços, que se diferem nos aspectos de tangibilidade, 

estocabilidade, transportabilidade, simultaneidade e contato com o consumidor e qualidade. 

Entretanto, a maioria das operações produz tanto produtos como serviços.  

Segundo Moreira (2008) define Sistema de Produção “como o conjunto de atividades 

e operações inter-relacionadas envolvidas na produção de bens (caso das indústrias) ou 

serviços”, que consiste em uma entidade abstrata, porém de muita utilidade para a 

apresentação de inúmeros conceitos, que sofre a influência de ambientes internos e externos, 

distinguindo dessa forma alguns elementos fundamentais, assim como os insumos, o 

processo de criação ou conversão, os produtos ou serviços e o sistema de controle. 

Sob a visão de Slack (2001), para que um Sistema de Produção seja eficaz, ele deve 

usar eficientemente seus recursos e produzir bens e serviços de maneira que satisfaça a seus 

consumidores. Além disso, a função produção deve ser criativa, inovadora e vigorosa para 

introduzir novas e melhoradas formas de processamento, com a finalidade de proporcionar a 

organização e meios de sobrevivência em longo prazo, oferecendo-lhe vantagem competitiva 

sobre seus adversários. 

Produção e operações tratam dos conceitos, métodos e técnicas que dizem respeito à 
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produção de bens ou à prestação de serviços, uma das três funções centrais de qualquer 

organização. As outras duas funções centrais são o desenvolvimento de produtos/serviços 

(P/S) e a comercialização dos mesmos. 

Segundo Moreira (1980) A Administração da Produção e Operações é o campo de 

estudo dos conceitos e técnicas aplicáveis à tomada de decisões na função da Produção 

(empresas industriais) e Operações (empresas de serviços). 

No levantamento e analise dos dados, buscou se descrever os itens originais coletados 

na pesquisa de campo, transformando os dados em valores percentuais representados em 

gráfico para melhor interpretação dos resultados atingidos. 

Em conclusão do trabalho atestou se os resultados alcançados e os objetivos desejados 

trazendo os resultados esperados, melhorando o processo final e reduzindo os custos do 

produto final. 

De acordo com Slack (1999, p.25). Em uma empresa, a área de produção é 

responsável por desenvolver produtos ou serviços a partir de insumos (materiais, 

informações, consumidores) através de um sistema lógico criado racionalmente para realizar 

essa transformação.  

Simplifica o conceito de administração da produção dizendo que se “trata da maneira 

pela qual as organizações produzem bens e serviços”. 

Um modelo de transformação é composto por input, processo de transformação e 

output. Os inputs são os recursos de entrada geralmente classificados recursos a serem 

transformados e recursos de transformação. Os recursos a serem transformados são materiais, 

informações e consumidores. Os recursos de transformação são compostos por instalações 

(prédios, equipamentos, tecnologia) e funcionários (pessoas que operam as instalações). 

 
2-Brainstorming  

 

De acordo com sistema Brainstorming  significa tempestade cerebral ou tempestade 

de ideias. É uma atividade que serve para testar e explorar a capacidade criativa de indivíduos 

ou de um determinado grupo. São formadas pelos termos ingleses "Brain" (cérebro) e 

"Storm" (tempestade). O autor do método de Brainstorming de acordo com é Alex Osborn é 

uma técnica muito desenvolvida nos Estados Unidos da América, principalmente em áreas de 

relações humanas, dinâmicas de grupo e publicidade e propaganda. A técnica 

de Brainstorming propõe que um grupo de pessoas se reúna e utilize seus pensamentos e 

ideias para que possam chegar a um denominador comum, a fim de gerar novas ideias que 

levem um determinado projeto adiante. Nenhuma ideia deve ser descartada ou julgada como 

errada ou absurda, todas devem estar na compilação ou anotação de todas as ideias ocorridas 

no processo, para depois evoluir até a solução final. Para uma sessão de Brainstorming, 

devem ser seguidas algumas regras básicas, como: é proibido debates e críticas às ideias 

apresentadas, pois causam inibições, quanto mais ideias melhor; nenhuma ideia deve ser 

desprezada, ou seja, as pessoas têm liberdade total para falarem sobre o que quiserem; para o 

bom andamento, deve-se reapresentar uma ideia modificada ou combinação de ideias que já 

foram apresentadas; por fim, igualdade de oportunidade - todos devem ter chance de exporem 

suas ideias. 

 

3-Kaizen 

 

Kaizen significa melhoramento, mais do que isto, significa contínuo melhoramento na 

vida pessoal, na vida domiciliar, na vida social e na vida no trabalho. Quando aplicado no 

local de trabalho, Kaizen significa contínuo melhoramento envolvendo todos, tanto gerentes, 

quanto funcionários.  

O objetivo do Kaizen é fazer com que as pessoas que trabalham numa empresa, 
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fabricando qualquer tipo de produto ou prestando serviços, passem a ter, através da filosofia, 

das ferramentas, das técnicas e conceitos do Kaizen, uma melhor dimensão do mundo 

competitivo em que vivemos e fazer com que tudo seja melhor, cada vez melhor: o ser 

humano, sua vida, sua família, sua empresa e o país como um todo. Kaizen é uma forma de 

buscar muitos e pequenos melhoramentos, sem muito investimento, atingindo padrões cada 

vez mais elevados.  

O principal caminho para isto é o investimento na cabeça das pessoas, pois assim 

teremos um melhoramento gradual e interminável. Kaizen é o conceito predominante atrás da 

boa administração. Ele é o elo que une a filosofia, os sistemas e as ferramentas para solução 

de problemas desenvolvidos no Japão nos últimos 40 anos. Seu princípio é o melhoramento e 

a tentativa de sempre fazer melhor.  

Esta prática de gestão seria revelada em 1986 por Masaaki Imai no livro Kaizen-The 

Key to Japan's Competitive Success, o autor colocou uma série de inovações de gestão 

japonesas, até ali olhadas separadamente, debaixo do que ele chama um "guarda chuva" 

conceitual. No 'kaizen' abrigam-se práticas que vêm desde os anos 50, como o "just in time" 

iniciado na Toyota por Taiichi Ohno ou o controle da qualidade total esquematizado por 

gurus japoneses, como Kaoru Ishikawa, que assimilou os conceitos da qualidade importados 

para o Japão pelos americanos Deming e Jurannos anos 60. 

 

Os dez mandamentos do Kaizen  

O desperdício é o inimigo público nº1; para o elimina ló é preciso sujar as mãos; 

Melhorias graduais feitas continuadamente; 

Todo o pessoal deve estar envolvido, da alta direção até a base; 

Implanta numa estratégia de baixo custo, acredita num aumento de produtividade sem 

investimentos significativos; 

Aplica-se em qualquer cultura; não serve só para os japoneses; 

Apoiam-se numa "gestão visual", numa total transparência de procedimentos, 

processos, valores; torna os problemas e os desperdícios visíveis aos olhos de todos; 

Focaliza a atenção no local onde se cria realmente valor (chão de fábrica - 'gemba' em 

japonês); 

Orienta-se para os processos; 

Dá prioridade às pessoas, ao "humanware"; acredita que o esforço principal de 

melhoria deve vir de uma nova mentalidade e estilo de trabalho das pessoas (orientação 

pessoal para a qualidade do trabalho em equipe, cultivo da sabedoria, elevação do moral, 

autodisciplina, círculos de qualidade e prática de sugestões individuais ou de grupo); 

O lema essencial da aprendizagem organizacional é aprender fazendo. 

 

3-Diagrama de Ishikawa 

 

O Diagrama de Ishikawa, também conhecido como "Diagrama de Causa e Efeito", 

"Diagrama Espinha-de-peixe” ou "Diagrama 6M", é uma ferramenta gráfica utilizada pela 

Administração para o gerenciamento e o Controle da Qualidade (CQ) em processos diversos 

de manipulação das fórmulas. Originalmente proposto pelo engenheiro químico Kaoru 

Ishikawa em 1943 e aperfeiçoado nos anos seguintes. Em sua estrutura, as causas dos 

problemas (efeitos) podem ser classificadas como sendo de seis tipos diferentes (o que 

confere a esse diagrama o nome alternativo de "6M"): 

Método: toda a causa envolvendo o método que estava sendo executado o trabalho; 

Matéria-prima: toda causa que envolve o material que estava sendo utilizado no 

trabalho; 

Mão de obra: toda causa que envolve uma atitude do colaborador (ex: procedimento 

inadequado, pressa, imprudência, ato inseguro, etc.). 
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Máquinas: toda causa envolvendo á máquina que estava sendo operada; 

Medida: toda causa que envolve uma medida tomada anteriormente para modificar o 

processo, etc.; 

Meio ambiente; toda causa que envolve o meio ambiente em si (poluição, calor, 

poeira, etc.) e o ambiente de trabalho (layout falta de espaço, dimensionamento inadequado 

dos equipamentos, etc.). 

O sistema permite estruturar hierarquicamente as causas potenciais de determinado 

problema ou oportunidade de melhoria, bem como seus efeitos sobre a qualidade dos 

produtos. Permite também estruturar qualquer sistema que necessite de resposta de forma 

gráfica e sintética (isto é, com melhor visualização). 

 

 

 
4-Diagrama de Pretos 

 

 

O diagrama criado pelo economista italiano Vilfredo Pareto, no século XIX, é uma 

das sete ferramentas básicas da qualidade e constitui-se num gráfico que é utilizado 

identificar quais os itens, ou causas de perdas que devem ser sanadas, são responsáveis pela 

maioria das perdas. 

A ideia do Diagrama de Pareto como objetivo é eliminar todas as causas que 

influenciam diretamente no aumento de perdas de produção e as poucas causas que 

determinam muitas perdas, dessa forma, diminui-se substancialmente o desperdício as demais 

causas são relevadas, no entanto, se a causa de alguns poucos defeitos tem a solução simples, 

deve ser executada e eliminada imediatamente. 

De acordo com Kume (1993: 22), Os problemas de qualidade aparecem sob a forma 

de perdas (itens defeituosos e seus custos). É extremamente importante esclarecer a forma de 

distribuição das perdas. A maioria deles deve-se a alguns poucos tipos de defeitos, que 

podem ser atribuídos a uma pequena quantidade de causas. Assim, se as causas destes poucos 

efeitos vitais forem identificadas, poderemos eliminar quase todas as perdas concentrando-

nos sobre estas causas principais, deixando de lado, numa abordagem preliminar, os outros 

defeitos que são muitos e triviais. Podemos resolver este tipo de problema de uma forma 

eficiente, através da utilização do diagrama de Pareto. 

Segundo Ramos (2000: 100), “O diagrama de Pareto é usado quando é preciso dar 

atenção aos problemas de uma maneira sistemática e quando se tem um grande número de 

problemas e recursos limitados para resolvê-los”. 

 
5-Metodologia  

Para desenvolvimento deste trabalho foi estabelecido uma metodologia dividida em 

fases; 

Fase 1: Escolha do tema para o trabalho através de Brainstorming, gráfico de pareto e 

gráfico de barras para levantamento de dados sobre onde ocorre o problema. 

Fase 2: Análise da situação: Descrição e avaliação da sequência de produção da peça 

até produto acabado. 

Fase 3: Análise das causas do problema; utilizando diagrama de Ishikawa. 

Fase 4: Objetivos e metas: Após avaliação das causas reais do problema, foi traçado o 

objetivo e metas desejadas para solução do problema. 

Fase 5: Implantação: Levantar e apurar propostas de solução do problema para 

eliminar as causas. 

Fase 6: Implantação das soluções 

Fase 7:Análise dos resultados: Apresentação dos resultados recolhidos após a 
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implantação. 

 

 

4.1. Escolha do tema para o trabalho 

 

 
Gráfico 1: Locais dos problemas na carroceria x quantidade por dia. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

(Gráfico1) Apresenta se uma análise realizada referente aos locais dos problemas ocorridos 

na carroceria e suas quantidades de ocorrências durante a produção das peças que compõem a 

carroceria do automóvelonde o maior problema é na produção da peça Side Panel Comp com 

40 casos. 

 

4.2. Análise da situação 

 
Gráfico 2: Problemas ocorridos x quantidade por dia.  

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

(Gráfico 2) Apresenta uma analise referente aos problemas gerados na produção da 

peça Side Paneil Comp onde o maior problema é com o acumulo de resíduo de solda na peça 

causando problemas no processo de pintura da carroceria. 

 
 

Gráfico 2: 

Gráfico 1: 
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Gráfico 3: Locais dos problemas x quantidade por dia.  

Figura 1: Ilustrativa da peça Side Panel Comp. indicação das áreas com resíduo de solda 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

(Gráfico3) Apresenta uma analise referente ao processo de aplicação de anti-respingo 

responsável por aplicar solução liquida na peça com a finalidade de evitar acumulo de 

resíduo de solda na peça, processo que compõe 1 das 5 etapas de fabricação da peça Side 

PanelComp. Onde montra que a área A ilustrada na figura 1é onde existe o maior acumulo de 

resíduo de solda na solda com 27 casos. 

 

4.3. Análise das causas do problema; utilizando diagrama de Ishikawa. 

 
Figura 2: Diagrama de Ishikawa. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

(Figura 2) Está descrito os itens analisados para encontrar a causa raiz do problema de 

resíduo de solda na peça Side Pane Comp. 

Analise da Mão de obra; Mão de obra é treinada para execução do trabalho, onde 

deve ser seguido um padrão de serviço com todas as etapas do processo de produção onde 

garante um processo de produção estável e com qualidade, este item, portanto está dentro da 

normalidade. 

Material; No processo é utilizado um produto de anti-respingo, mas para que serve o 

anti-respingo? Anti-respingo de solda formulada com material ativo, a base de dispersantes, 

emulsificantes e isento de boro e silicone, com grande poder de proteção para o metal ferroso. 

Sua composição química é inovadora, pois é solúvel em água, e de fácil remoção. 

Desenvolvido para usar puro, sua principal característica, é, evitar a soldagem ou a aderência 

das partículas de respingo incandescente de ferro derretido, ao lado do cordão de solda e 

melhora o trabalho na produção das peças em processo, além de eliminar o retrabalho de 

remoção do respingo com lixadeira. O produto utilizado atende todas as normas de qualidade 
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e é homologado dentro dos padrões de qualidades exigidos pela empresa, portando o material 

está dentro da normalidade do processo. 

Figura3: 

 
Figura3: Geração de fagulhas no Side Panel Comp. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

 

Método;O método utilizado para aplicação do anti-respingo é manual, onde é utilizada 

uma pistola de aplicação com sistema de gatilho onde o operador aplica o produto na peça co 

um tempo de 88 segundo dentro do tempo de linha estabelecido pela empresa (Figura 4) nos 

locais demarcados na (Figura 5). 

 
Figura 4: Operador do processo. 

Figura 5: Local de aplicação do produto na peça Side Panel Comp 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

Onde foi encontrada uma falha no processo, onde o processo por ser manual tem 

variações na aplicação dependendo de cada operador que esteja executando o processo de 

aplicação, podendo aplicar muito material em determinados locais e menos material em 

determinados locais gerando aplicação incorreta e consequentemente acumulo de resíduo de 

solda em terminadas áreas, portando o método utilizado para aplicação está com problemas e 

precisa ser solucionado. 

Meio ambiente;Com o método de aplicação manual feito por pistola no processo 

existe um grande acumulo de produto no chão e despeço no ar onde é o processo de aplicação 

podendo causar acidentes onde o operador pode escorregar no acumulo de produto no chão 

ou problemas de exposição do produto no ar, mesmo utilizando todos os ep’is necessários 

como mascara de proteção, luvas e roupa especial para proteção individual, portanto no item 

meio ambiente está com problemas e precisa ser solucionado. 

Figura 4: Figura 5: 
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Como resultado da analise do diagrama de Ishikawa encontramos dois problemas no 

processo onde devemos atacar para solucionar o problema no processo de produção da peça 

Side Pane Comp. 

 

 

 

 

 

 
4.4. Objetivos e metas 

 

Objetivo é melhorar e aumentar a eficiência do processo de aplicação de anti-respingo 

e melhor as condições de risco e ambiental do processo. 

 
Gráfico 4: Quantidade de problemas atuais X Meta  

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

(Gráfico 4). A meta é reduzir para zero os problemas de falta de material nas regiões 

analisadas no processo. 

No item ambiental a meta é melhor as condições do processo tornando o processo 

mais seguro e eliminar os riscos com o meio ambiente que possam atingir os operadores do 

processo. 

 

4.5. Implantação 

 

Foi utilizado o método de Brainstorming para levantamento de ideias para solução 

dos problemas, onde foram avaliadas duas ideias. 

1-Comprar uma cabine fechada de aplicação para o produto. 

2-Confeccionar internamente dentro da empresa uma cabine que atenda as necessidades 

utilizando mão de obra da empresa. 

Foram levantadas informações de custo de comprar de uma cabine fechada para 

aplicação de anti- respingo com vários fornecedores e levantados os dados para confecção da 

cabine de aplicação internamente na empresa representados no (Gráfico 5). 

 

Gráfico
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Gráfico 5: Custo com equipamento novo X Custo com confecção interna do equipamento.  

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

 

O levantamento de custo apontou que para a confecção interna de uma cabine de 

aplicação ficaria 75% mais barata e a proposta foi aprovada pela diretoria da empresa. 

Desenho da cabine de aplicação Figura 6. 

 
 

Figura 6: Equipamento de aplicação de anti-respindo. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

Vantagens: 

-Eliminar as variações de aplicação. 

-Baixo custo  

-Melhoria no processo de produção e ambiental deixando 

 

Desvantagem: Não foi encontrado 

 

 

 

4.6. Implantação das soluções. 

 

Dificuldades na implantação mostrada na (Figura 7) mostra que o bico de aplicação 

não garante uma aplicação em toda área da peça (Figura 8) por produzir um leque de produto 

de 70º por tanto a utilização de apenas 1 bico de aplicação seria ineficiente. 

Como funciona o bico de aplicação; O bico de aspersão (Figura 7) é composto por um 

corpo de latão cromado, componentes internos e ponta de aço inox injetando o liquido em 

forma de leque com uma abertura de 70°. Ele possui duas entradas: uma de ar e outra do 
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liquido. 

 

 
Figura 7: Bico de aspersão. 

Figura 8: Peça Side Panel Comp. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

Providência; 

Houve a necessidade de desenvolver um sistema onde serio necessária uma aplicação 

com bicos de leques de 70° que atingissem todas as áreas da peça em um único equipamento.  

O suporte de fixação dos bicos de aspersão realiza um giro de 90° para que se garanta 

aplicação em toda circunferência interna das portas traseira e dianteira da lateral: 

Ele fica localizado na região interna da cabine e seus cilindros, que realiza seu giro, 

estão localizados na região traseira da cabine. (Figura12). 

O sistema é composto de manivelas fixadas nas hastes no centro do suporte de fixação 

dos bicos de aspersão utilizando cilindros pneumáticos para realização do giro de 90°. 

(Figuras: 11 e 9). 

Nos cilindros pneumáticos possuem válvulas reguladoras de fluxo para regular a 

entrada de ar em seu interior e com isso regulagem da velocidade de giro do suporte. 

(Figuras: 9 e 10). 
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Figura 9: Bico de aspersão. 

Figura 10: Manivela de movimentação. 
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Figura 11: Cilindro pneumático. 

Figura 12: Visão traseira da cabine. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

Na (Figura13) Mostra o esquema da cabine de aplicação de anti-respingo. 

 
Figura 13: Visão geral da cabine de aplicação. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

 

Detalhamento da estrutura da cabine (Figura 13) 

1-Botoeira bi manual para acionamento automático de aplicação de produto. 

2-Bico de aspersão para liberação do produto. 

3-Sapatas de fixação no chão. 

4-Saída para excesso de produto com reservatório. 

5-Apoio para peça.  

6-Cuba em formato de V para captação da decantação do produto após aplicação. 

7-Mangueira de alimentação de ar comprimido. 

8-Mangueira de alimentação de produto de anti-respingo para os bicos aspesores. 

9-Cilindro pneumáticos acionados por botoeiras para abertura das portas. 

10- Suporte de fixação dos bicos aspersores. 

11- Cilindros pneumáticos para aberturas das portas superiores através de sensores nas 

portas. 

12- Suportes de sustentação da peça Side Panel Comp. 

13- Estrutura da cabine em aço. 

14-Janelas de acrílico transparente. 

15-Chapa de aço entre botoeira bi manual para segurança. 

 

 

Na (Figura14) Mostra os equipamento que auxiliam o operador na operação da cabine. 
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Figura 14: Visão geral do processo que auxiliam para o funcionamento aplicação de anti-

respingo. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

Visão geral do processo que auxiliam para o funcionamento aplicação de anti-respingo. 

Itens (Figura 14) 

1-Trilho para movimentação do transportador aéreo da peça. 

2-Sensor para abertura da porta lateral de entrada da peça na cabine. 

3-Sensor para fechamento da porta lateral de entrada da peça na cabine  

4-Transportador aéreo de movimentação da peça do processo anterior. 

5-Botoeira de acionamento dos cilindros de peça do transportador aéreo. 

6-Cabine de aplicação automática de produto de anti-respingo. 

7-Cilindro pneumático para elevação das garras de sustentação da peça Side Panel Comp. 

8-Garra de sustentação da peça Side Panel Comp. 

9- Sensor para abertura da porta lateral de saída da peça da cabine. 

10- Sensor para fechamento da porta lateral depois da saída da peça da cabine 

automaticamente. 

 

Funcionamento; 

1-Operador, pega a peça do processo anterior com auxilio do transportador aéreo. 

2-Passa pelos sensores de abertura automática das portas e posiciona a peça dentro do 

equipamento, aciona a botoeira do transportador aéreo para baixar a peça nos apoios dentro 

da cabine, retira o transportador da cabine e passa pelo sensor de fechamento das portas 

automaticamente. 

3-Aciona botoeira pneumática para aplicação do produto localizado na porta de entrada. 

4-Aguarda o tempo de TIMER do equipamento e uma lâmpada acende na porta do 

equipamento sinalizando que o processo terminou. 

5- Pega o transportador aéreo na saído da cabine, passa pelo sensor de abertura das portas de 

saída, posiciona o transportador na peça, aciona a botoeira e faz a elevação da peça no 

transportador, retira a peça com transportador aéreo passando pelo sensor de fechamento da 

porta de saída da cabine e passa a peça para o processo seguinte. 
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4.7. Análise dos resultados e Conclusão 

 

 
 

Figura 16: Situação antes 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

Processo não garantia uma aplicação eficiente, por depender de instrumentos manuais para 

aplicação, tendo grande variação com excesso, falta de material e problemas com o meio 

ambiente do processo onde o material aplicado dispensava no ar e decantava no chão do 

processo podendo causar acidentes e problemas de saúde nos operadores. 

 

 
 

Figura 17: Situação Depois  

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

Com a aplicação da cabine de aplicação o processo ganhou eficiência por existir um sistema 

de bicos aspesores que são ajustados individualmente para garantia de uma aplicação eficaz e 

o meio ambiente do processo melhorou como a aplicação é realizada em ambiente totalmente 

vedado pela cabine o produto dispenso na aplicação é totalmente 

Conclusão 
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Através da pesquisa realizada neste artigo foi possível identificar os problemas de 

uma linha de produção de uma empresa automotiva, situada na região metropolitana de 

Campinas, onde foram aplicadas várias técnicas como Brainstorming, que permitiu levantar 

vários pontos de melhorias dentro da empresa, porém, o item que mais se destacou foi o 

problema de resíduo de solda na peça Side Panel Comp. 

A partir do levantamento de dados sobre os problemas foi elaborado um gráfico de 

paretos, para demonstrar os problemas decorrentes da deficiência do processo de aplicação de 

atin-respindo na peça Side Panel Comp, mostrando os locais onde ocorrem o acumulo de 

resíduo de solda na pela numeradas por regiões A, B, C e D na peça demostrada na (Figura 1) 

com o auxílio desta ferramenta foi possível consolidar os dados recolhidos do processo 

produtivo, demostrando os resultados da pesquisa de dados de forma clara e objetiva 

auxiliando no melhor entendimento do problema e ondem ocorriam. 

Para melhor entendimento do processo e identificação dos problemas do processo e 

suas causas, foi aplicado o diagrama de Ishikawa, uma técnica que permite avaliar todos os 

itens que compõem o processo auxiliando no entendimento da causa do problema e buscar 

possíveis soluções. 

No item desenvolvimento e implantações das soluções foi aplicada a técnica de 

Brainstorming, para levantamento de possíveis soluções dos problemas e melhorar a 

aplicação do produto de anti-respingo na peça, surgindo duas ideias, após avaliação e 

levantamento de custo foi aplicado à ideia de confeccionar uma cabine de aplicação de anti-

respingo com sistema de aplicação automática proporcionando melhor eficiência na 

aplicação. 

Como resultados foram obtidos com êxito, cumprimento da meta que era reduzir o 

índice de resíduo de uma média de 27 problemas antes para cada 630 peças produzidas, para 

zero problema a cada 630 peças produzia (Gráfico 6). 

 

 
Gráfico 6: Comparação de problemas antes e Depois da cabine. 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 

 

 

Outros resultados: 

 

Como outros resultados uma melhora na eficiência do processo de produção da peça 

Side Panel Comp. passando de 88 segundos para 80 segundos por peça, produzida uma 

redução de 8 segundos que proporcionou uma redução de 10% do tempo de produção da peça 

(Gráfico 7). 
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Gráfico 7: Outros resultados Antes e depois (tempo de processo em segundos) 

Fonte: Empresa automotiva, situada na região metropolitana de Campinas. 

Período: Média diária de produção. 

Produção: Média de 630 peças dia. 
 

Como freio contra retrocesso foi elaborado um padrão de servido para o processo 

onde contam todas as etapas do processo que devem ser seguidas pelo operador para uma 

aplicação eficiente de produto e como manusear o equipamento com segurança. 

Com um mercado cada vez mais competitivo as empresas sempre devem buscar 

melhorias de processo e redução de custo no seu processo produtivo com a finalidade de 

produzirem produtos com valores competitivos buscando cada vez mais atrair novos clientes.  
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IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA PARA AGREGAR VALOR AO 

CLIENTE 
 

 

Giovanna Bellinatti
(1)

 

Rodrigo Lopes
(2) 

 

Resumo 

Este artigo teve como foco a pesquisa e apresentação dos dados obtidos sobre a importância 

da logística para agregar valor ao cliente. A logística é a ponte que liga a organização ao 

cliente, por isso, é essencial que a empresa possua um bom gerenciamento logístico. 

A logística cria valor para os clientes através do transporte, do fluxo de informações e do 

estoque, já que esses itens são importantes no momento da entrega do produto ou serviço, 

para que o cliente seja atendido no prazo estabelecido. Para a empresa, a logística visa 

garantir lucratividade, por meio do planejamento de custos envolvidos nessa atividade, é 

possível que a entrega do produto seja realizada com o menor custo associado. 

Por meio da pesquisa realizada com pessoas, consumidores comuns, desenvolveu-se o tema, 

que relata sobre a ferramenta eficaz que é a logística, sendo cada vez mais utilizada pelas 

organizações, visa otimizar custos e tempo no atendimento de clientes. 

 

Palavras-chave: Administração; Cadeia de suprimentos; Transportes; Planejamento; Prazo. 

 

 

Abstract 

This article focuses on research and presentation of data obtained about the importance of 

logistics to customer value. Logistics is the bridge that connects the organization to the 

customer, therefore, it`s necessary that the company has a good logistics management. 

Logistics creates values for clients through transport, from the information flow and stock, 

since these items are very important, from the moment of product delivery or service, then the 

agreement made with the costumer will be on time. For the company, the logistics aims to 

ensure profitability through of a cost planning involved in this activity, enabling that the 

delivery of the product will performed with the lowest associated cost. 

Through this research conducted with people, ordinary consumers, developed the theme, 

which reports on the effective tool that is logistics, increasingly being used by organizations, 

aiming to optimize cost and time in serving customers. 

 

Key words:Administration; Supply Chain; Transport; Planning; Term. 
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1 Introdução  

Com o avanço da tecnologia, clientes cada vez melhor informados e mais exigentes 

faz com que as organizações sejam competitivas e atuantes, de maneira que não fiquem para 

traz diante de seu concorrente.  

Para isso as empresas estão valorizando mais suas operações logísticas, se adaptando 

ao mercado e principalmente, às exigências de seus clientes.  

O preço do produto ou serviço não é mais a variável de grande importância para o 

cliente e sim a qualidade. Dessa forma, o preço é um meio de garantir competitividade no 

mercado em que a organização atua e a qualidade do produto ou serviço é a oportunidade de 

fidelizar o consumidor. 

O presente artigo, que tem como tema a importância da logística para agregar valor ao 

cliente, teve como base além da pesquisa bibliográfica, a pesquisa quantitativa, onde vinte 

pessoas da cidade de Nova Odessa SP, responderam o questionário composto por quatro 

questões alternativas. 

A pesquisa em questão justifica-se pela importânciaque a logística apresenta para uma 

organização, principalmente no quesito cliente. O gerenciamento logístico pode tornar a 

empresa mais atuante no mercado e com a crescente globalização, as organizações buscam 

cada vez mais aproveitar seus recursos da melhor maneira possível, sem deixar de lado a 

qualidade. Para isso, é importante que seja realizado um planejamento, contribuindo para a 

redução de custos, garantindo a competitividade perante os concorrentes, o bom 

processamento dos pedidos, informações claras e o atendimento do cliente na hora e na 

quantidade certa. Dessa forma, essa pesquisa vem contribuir para que as organizações se 

aperfeiçoem no atendimento das necessidades dos consumidores, utilizando a logística como 

uma das formas de garantir o alcance de seus objetivos e a satisfação de seus clientes.  

O presente artigo tem como início a introdução ora apresentada, o tema, a pergunta- 

problema, as hipóteses de solução ao problema, a justificativa e, por fim, os objetivos 

alcançados na realização da pesquisa. 

Na revisão bibliográfica o estudo foi realizado com base em autores que dissertaram 

sobre a temática abordada na pesquisa. 

Sobre a metodologia de pesquisa adotada o estudo, empregou-se uma pesquisa 

quantitativa, pela coleta de dados que se realizou com vinte pessoas na cidade de Nova 

Odessa SP. 

Na análise de dados foram relatados os dados coletados na pesquisa de campo, onde 

foram transformados em valores percentuais para uma melhor visualização e interpretação 

das informações obtidas. 

Por fim, nas considerações finais, são mostrados os objetivos alcançados pela 

pesquisa e também, a orientação para futuros trabalhos com a mesma temática deste estudo. 

 

2  Conceitos de logística voltada ao cliente 

Para Ballou (2006)a logística é a essência do comércio. As atividades logísticas são a 

ponte que faz a ligação entre locais de produção e mercados separados por tempo e 

distâncias. 

Já para Christopher (2007) a logística é o processo de gerenciamento estratégico da 

compra, do transporte e da armazenagem de matérias-primas, partes e produtos acabados 

(além dos fluxos de informação relacionados) por parte da organização e de seus canais de 

marketing, de tal modo que a lucratividade atual e futura sejam maximizadas mediante a 

entrega de encomendas com o menor custo associado.  

 

 

2.1  Definição de logística empresarial 
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A logística empresarial é um campo relativamente novo do estudo da gestão 

integrada, das áreas tradicionais das finanças, marketing e produção, pois durante muitos 

anos as atividades logísticas foram exercidas pelos indivíduos. Atualmente, a logística é 

embasada na gestão coordenada de atividades inter-relacionadas e no conceito de que a 

logística agrega valor a produtos e serviços essenciais para a satisfação do consumidor e o 

consequente aumento das vendas (BALLOU, 2006).  

Das normas do CouncilofLogistics Management: 
“Logística é o processo de planejamento, implantação e controle do 

fluxo eficiente de mercadorias, serviços e das informações relativas 

desde o ponto de origem até o ponto de consumo com o propósito de 

atender as exigências dos clientes”. (Ballou, 2006) 

 

A logística é essencialmente a orientação e a estrutura de planejamento que procuram 

criar um plano único para o fluxo de produtos e de informação ao longo de um negócio 

(CHRISTOPHER, 2007).  

 

2.2 Atividades que compõem a logística  

 

As atividades que serão gerenciadas e que comporão a logística de uma empresa são: 

serviços ao cliente, previsão de demanda, comunicações de distribuição, controle de estoque, 

manuseio de materiais, processamento de pedidos, peças de reposição e serviços de suporte, 

escolha de locais para fábrica e armazenagem, embalagem, manuseio de produtos devolvidos, 

reciclagem de sucata, tráfego e transporte, e armazenagem e estocagem (BALLOU, 2006). 

 

2.3 A importância da logística  

Ballou (2006) diz que a logística trata da criação de valor para os clientes e 

fornecedores da empresa e, para todos aqueles que têm nela interesses diretos. 

Neste caso o valor que se atribui a logística é determinado por: tempo, lugar e forma. 

A matéria-prima, quando transformada em produto acabado cria o valor de forma. O produto 

ou serviço só terá valor se estiver em posse do cliente no momento (tempo) que ele precisar e 

onde (lugar) que ele pretenderá usufruir o que comprou, esses valores são controlados pela 

logística, através do transporte, do fluxo de informações e do estoque, sendo esses itens 

muito importantes, para que a entrega do produto ou serviço ocorra no prazo e de acordo com 

o que foi planejado, atingindo e superando as expectativas do cliente. 

Para Ballou (2006) a boa administração logística interpreta cada atividade na cadeia 

de suprimentos como contribuinte do processo de agregação de valor. Quando pouco valor 

pode ser agregado, torna-se questionável a própria existência dessa atividade. Contudo, 

agrega-se valor quando os consumidores estão dispostos a pagar, por um produto ou serviço, 

mais que o custo de colocá-lo ao alcance deles.   

Cada vez mais os clientes esperam um processamento mais ágil de seus pedidos e 

disponibilidade do produto, isso devido a fatores que contribuem para que o processo 

logístico seja eficiente, como por exemplo, o uso de internet, ferramenta just-in-

timeecontínua reposição dos estoques da organização. 

Ballou (2006) reporta que os sistemas de informação aperfeiçoados e processos 

flexíveis de produção levaram o mercado à padronização em massa. Em lugar de clientes 

obrigados a aceitar a filosofia do “tamanho único”, hoje são os fornecedores que se veem 

forçados a oferecer variedade cada vez maior de produtos para satisfazer necessidades e 

exigências crescentemente diferenciadas dos clientes.  

O crescimento no setor de serviços, questões ambientais e a tecnologia da informação 

são os meios que proporcionaram novas oportunidades para o gerenciamento logístico, 

contribuindo assim, com um suporte essencial para a natureza vital da logística no futuro. 
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3 Agregando valor ao cliente 

 

Christopher (2007) diz que no mercado de hoje o cliente é mais exigente, não só em 

relação à qualidade do produto, mas também quanto ao serviço. 

O papel do serviço de suporte ao cliente deve ser aumentar o “valor-de-uso”, o que 

significa que o produto passa a valer mais aos olhos do cliente porque o serviço agregou 

valor ao produto principal. As empresas que alcançaram reconhecimento pela excelência do 

serviço, e assim foram capazes de estabelecer uma vantagem competitiva sobre a 

concorrência, são aquelas em que o gerenciamento logístico tem prioridade 

(CHRISTOPHER, 2007). 

É importante que a organização desenvolva sistemas de entrega apropriados e que 

possua uma estratégia logística integrada, visando possuir um sistema de operação, de 

apresentação do produto e criação de imagem que influencie na percepção do cliente. Devido 

a estes fatos, diz-se que, o gerenciamento logístico da entrega do produto ou serviço é um 

poderoso meio de se obter vantagem competitiva.   

O valor para o cliente pode ser definido como: as percepções de benefícios versos o 

custo total de propriedade. 

Segundo Christopher (2007) o gerenciamento logístico é quase único em sua 

capacidade de causar impacto tanto no numerador quanto no denominador da relação de valor 

para o cliente, portanto o valor para o cliente pode ser definido através de quatro elementos, 

da seguinte forma: qualidade X serviço e custo X tempo. 

A qualidade é quando o produto/serviço está de acordo com o desempenho esperado, 

especificações técnicas e objetivos para o qual foi criado ou desenvolvido. 

O serviço é basicamente o compromisso que a empresa assume com o cliente em 

tornar disponível aquilo que ele deseja.  

O custo pode ser de transação do cliente, preços e custos referentes ao ciclo de vida 

do produto. 

Já o tempo pode ser aquele em que o cliente aguarda para que ocorra a entrega do 

produto/serviço que adquiriu. 

A empresa que oferece suporte ao cliente está também oferecendo valor ao seu 

cliente. 

A gestão da cadeia de suprimentos e da logística tem como propósito oferecer aos clientes o 

nível e a qualidade de serviços por eles exigidos, com o menor custo possível.  

  

4 Visão Logística 

 

De acordo com Pozo (2002) a logística é uma nova visão empresarial que direciona o 

desempenho das empresas, tendo como meta reduzir o lead time entre o pedido, a produção e 

a demanda, de modo que o cliente receba seus bens ou serviços no momento que desejar, 

com suas especificações predefinidas, o local especificado e, principalmente, o preço 

desejado.  

Essa nova e moderna visão logística preocupa-se em agrupar sob uma mesma 

gerência as atividades relacionadas com o fluxo de informações e dos produtos e serviços 

para uma administração integrada e dinâmica destes recursos vitais da organização que são a 

administração dos pedidos de vendas, o sistema de suprimento de materiais, o controle dos 

estoques de matéria prima, materiais auxiliares e de manutenção, as peças em processo e o 

estoque acabado, o sistema de planejamento e controle da produção e, finalmente, o sistema 

de movimentação e distribuição dos produtos e serviços. 

4.1 Atividades primárias e de apoio 

 

As atividades logísticas podem ser divididas em duas: as primárias e as de apoio. 
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As atividades primárias são de grande importância para que a organização obtenha 

seus objetivos logísticos, sendo consideradas primárias porque geram a maior parte dos 

custos totais da logística e são essenciais para o total cumprimento da função de logística. 

São elas: transportes, gestão de estoques e processamento de pedidos.  

 

 Transportes: é o meio para transportar os produtos até o consumidor final, 

podendo ser por meio de modais como rodoviário, ferroviário, hidroviário, 

dutoviário e aeroviário. 

 

 Gestão de estoques: é preciso que a empresa tenha um estoque mínimo, que 

possa ser disponibilizado ao cliente na hora desejada. 

 

 Processamento de pedidos: é o fator determinante do tempo necessário para a 

entrega do bem ou serviço ao cliente, visando à perfeita administração dos 

recursos logísticos.   

 

Já as atividades secundárias, segundo Ching (2001), são aquelas que exercem função 

de apoio às atividades primárias na obtenção dos níveis de bens e serviços requisitados pelos 

clientes.  

Pozo (2002) destaca como sendo atividades secundárias: armazenagem, manuseio de 

materiais, embalagem, suprimentos, planejamento e sistema de informação. 

 

 Armazenagem: envolve a administração dos espaços necessários para manter 

os materiais estocados, são fatores como localização, dimensionamento de 

área, arranjo físico, equipamentos de movimentação, recuperação do estoque, 

projeto de docas ou baías de atracação, necessidade de recursos financeiros e 

humanos.  

 Manuseio de materiais: é a movimentação de materiais no local de estoque, 

podendo ser de matéria-prima, produto acabado, ou transferência de um 

depósito para outro.  

 

 Embalagem: a Logística tem como objetivo movimentar produtos com toda 

proteção, sem danificá-los, de maneira econômica, sem causar danos ou 

desperdícios, visando um manuseio e armazenagem eficientes.  

 

 Suprimentos: é a atividade responsável em tornar um produto disponível, no 

prazo exato. É uma área de apoio logístico que avalia e seleciona fontes de 

fornecimento, define quantidades a serem adquiridas, programa as compras e o 

meio pelo qual o produto é comprado. É o setor que objetiva a redução de 

custos da organização.  

 

 Planejamento: é a base para a programação da produção, onde serão 

informadas as quantidades a produzire os prazos em que deverão estar prontos 

os pedidos.  

 

 Sistema de informação: contribui para osucesso da ação logística dentro de 

uma empresa, de forma que ela possa operar eficientemente. Oferece as 

informações sobre custos, procedimentos e desempenho necessários para o 

planejamento e controle logístico.  

 

Por meio da gestão adequada das atividades primárias com as atividades de suporte é 
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possível que a logística atenda o seu maior objetivo, que é proporcionar ao cliente produtos e 

serviços que satisfaçam suas necessidades.  

Com o agrupamento de várias atividades que estão relacionadas com a produção e 

com a distribuição de produtos aos clientes, é possível que ocorra a integração de vários 

setores da empresa, ficando mais fácil de controlar cada processo.  

 

4.2 Contribuição da logística para o planejamento e competitividade da empresa 

 

Ching (2001) reporta que com a logística, as empresas passam a contar com uma 

ferramenta precisa para medir os reflexos de um bom planejamento na distribuição de suas 

mercadorias. Isso levando em consideração alguns aspectos externos, como por exemplo, 

consumidores e fornecedores e os aspectos internos, como fluxo de materiais e 

armazenamento físicode matéria-prima e produtos acabados.  

Um bom planejamento logístico permite que a organização reduza seus custos, o que 

consequentemente aumenta sua competitividade diante dos concorrentes, proporcionando 

continuidade nos negócios. 

Ching (2001) ainda diz que a logística exerce uma função de estudar como a 

administração pode obter cada vez mais eficácia/eficiência em seus serviços de distribuição a 

seus clientes e consumidores, levando em consideração planejamento, organização e controle 

efetivos para as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de 

produtos. Dessa forma, pode-se dizer que a logística tenta superar o problema da distância 

entre recursos (fornecedores) e clientes, diminuindo o intervalo entre processamento do 

pedido e entrega final, de maneira que, o cliente tenha o produto ou serviço solicitado na hora 

exata de sua necessidade.  

 

5 A logística e os sistemas de informação 

 

Moura (2010) ressalta que a qualidade da informação é imprescindível, isto é, um 

sistema que contenha benefícios como: rapidez, confiabilidade e disponibilidade de 

informação no tempo certo. Isso só é possível se as informações estiverem bem estruturadas, 

contribuindo para os objetivos da logística, principalmente no que diz respeito à melhoria do 

serviço ao cliente e à redução de custos logísticos totais.  

Novaes (2007) citado por Moura (2010) enfatiza que a logística se encarrega de 

gerenciar o fluxo físico dentro e entre empresas, sendo possível obter sucesso nessa missão 

através de sistemas de informação que auxiliem o desenho das cadeias, das rotas e a 

manutenção da eficiência das organizações.  

O sistema de informação visto como uma ferramenta surgiu da necessidadeda 

logística em trabalhar de maneira otimizada. De acordo com Couto (2009) a tecnologia 

passou a andar lado a lado com os processos logísticos, sendo assim foram desenvolvidos 

vários sistemas de informação para auxiliar na tomada de decisão logística, sendo o principal 

e mais conhecido o WMS, ou Warehouse Management System (Sistema de Gerenciamento 

de Armazéns), sendo responsável pelo funcionamento preciso dos estoques, produtividade do 

pessoal e de equipamentos, separação de pedidos, e controle de carregamento de veículos e 

suas rotas. Já os TMS’s ou Transportation Management System (Sistemas de Gerenciamento 

de Transportes) atuam diretamente na área de controle de transportes. Sistemas como esse 

são capazes de acompanhar em tempo real a localização exata do veículo na rota e enviar 

comandos, isso graças à utilização de satélites no processo. Outro sistema de importante na 

agregação de valor são os ERP’s, ou Enterprise Resourch Planning que integram as 

informações de vários departamentos em consonância com a logística, a fim deoferecer dados 

mais precisos e otimizar as informações dos departamentos essenciais para a tomada de 

decisão. 
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Por meio da implantação de sistemas de informação nos processos logísticos as 

organizações tomam decisões mais inteligentes e precisas, reduzindo incertezas ligadas a 

fatores internos e externos àempresa. 

 

6 Metodologia 

 

Antigamente os povos consumiam os produtos que compravam em seus lugares de 

origem, ou levavam para casa somente aquilo que conseguiam carregar com sua própria 

força, já que os meios de transporte e armazenamento eram muito limitados e pouco 

desenvolvidos. A logística foi de grande importância na Segunda Guerra Mundial, sendo 

desenvolvida na época pelos militares, para definirem seus caminhos nas operações, 

abastecer com suprimentos, como armamento e alimentos. Mesmo os generais dessa época 

entendendo o quão importante era o papel da logística, somente há pouco tempo é que as 

empresas perceberam que podem alcançar vantagens competitivas por meio de um bom 

gerenciamento logístico. 

A elaboração deste trabalho teve como base a pesquisa bibliográfica em fontes 

impressas e eletrônicas. Em artigos científicos é de grande importância ter um embasamento 

teórico sobre o assunto que se irá abordar, dessa forma foi elaborada a revisão bibliográfica, 

onde foram levantados principais conceitos a respeito do tema em questão.  

O tipo de pesquisa utilizadafoi aquantitativa, composta por quatro questões 

alternativas, onde foram entrevistadas vinte pessoas, consumidores comuns na cidade de 

Nova Odessa-SP. Optou-se pelo questionário por ser um meio prático e de baixo custo na 

obtenção de informações.O questionário elaborado decorre da pergunta problema identificada 

no início deste artigo e, também da literatura que aborda o tema. 

A análise dos dados obtidos e seus resultados serão demonstrados por meio de 

gráficos, apresentando qual a importância que os clientes percebem na área logística de uma 

organização. Os resultados servirão de base para que empresas possam identificar pontos a 

serem melhorados para agregar valor ao cliente, atendendo suas necessidades.   

 

7 Resultados e discussões 

 

A análise dos dados obtidos através da aplicação de questionário para vinte pessoas, 

consumidores comuns na cidade de Nova Odessa-SP, pode ser observada a seguir com as 

respectivas perguntas: 

 

Na primeira questão da pesquisa, o entrevistado foi questionado sea flexibilidade, 

facilidade e disponibilidade podem ser consideradas como pontos positivospara a logística de 

entrega ao cliente. 

 

Observa-se na Figura 1 que 100% dos entrevistados responderam que consideram a 

flexibilidade, facilidade e disponibilidade pontos positivos para a logística de entrega ao 

cliente. 
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Figura 1: Amostra pontos positivos da logística de entrega ao cliente.  

Fonte: Elaborada pela própria pesquisa. 

 

Na segunda questão, o entrevistado mostrou sua opinião sobre o tempo que considera 

aceitável, entre a realização do pedido e a entrega do mesmo. 

 

A Figura 2 expõe-se que 75% das pessoas entrevistadas consideram aceitável o prazo 

se uma semana para entrega da compra. Já 25% consideram ideal o prazo de quinze dias para 

entrega de um produto.  

 

 
Figura 2: Amostra da realização do pedido e entrega. 

Fonte: Elaborada pela própria pesquisa. 

 

A terceira questão interroga o entrevistado a respeito do tempo que considera 

aceitável para a entrega de um pedido em atraso. 

 

Na Figura abaixo mostra-se que 85% dos entrevistados consideram o atraso de apenas 

três dias aceitável, 25% acham que cinco dias é tolerável e 10% aceitam sete dias. 

 
Figura 3:Amostra tempo de entrega do pedido. 

Fonte: Elaborada pela própria pesquisa. 

  

Por fim, na quartaquestão, o entrevistado expõe sua opinião sobre aimportância de a 

empresa dar um feedback a respeito do pedido com prazo de entrega em atraso. 
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A Figura 4 vem demonstrar que 100% dos clientes dão importância para o feedback a 

respeito do prazo de entrega em atraso.  

 
Figura 4: Amostra importância do feedback. 

Fonte: Elaborada pela própria pesquisa. 
 

8 Considerações finais 

 

O estudo da importância da logística para agregar valor ao cliente observada na 

revisão bibliográfica e pesquisa de campo apresentada nesse artigo, vem reforçar, o que o 

mercado já demonstra, o cliente quer o seu produto/serviço com qualidade, com o menor 

custo e no menor tempo. Isso só é possível se a organização possuir boas práticas de gestão 

logística. 

Para auxiliar nessa gestão a empresa pode utilizar-se de ferramentas como lead time, 

atividade primária e de apoio bem direcionadas e, por fim, qualidade da informação, que 

pode ser obtida com o uso de sistemas integrados. 

Dessa forma, espera-se que este artigo venha ser útil para acadêmicos e pesquisadores 

que queiram desenvolver estudos baseados nesse tema. 
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ANEXO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo saber qual a importância que os clientes dão à logística, 

principalmente no que se refere à ENTREGA ao consumidor final. 

 

1-) Você considera a flexibilidade, facilidade e disponibilidade pontos positivos para a 

logística de entrega ao cliente? 

 

   (   ) SIM              (   ) NÃO 

 

2-) Qual é o tempo que você considera aceitável entre a realização do pedido e a entrega do 

mesmo ao consumidor final? 

 

(   ) semanal  (   ) quinzenal   (   ) mensal 

 

3-) Qual o tempo que você considera aceitável para a entrega de um pedido atrasado? 

 

(   ) 3 dias  (   ) 5 dias   (   ) 7 dias 

 

4-) Você acha importante que a empresa dê um feedback a respeito do pedido com prazo de 

entrega atrasado? 

 

(   ) SIM  (   ) NÃO    

 

 

 

A presente pesquisa tem por objetivo saber qual a importância que os clientes dão à logística, 

principalmente no que se refere à ENTREGA ao consumidor final. 

 

1-) Você considera a flexibilidade, facilidade e disponibilidade pontos positivos para a 

logística de entrega ao cliente? 

 

   (   ) SIM              (   ) NÃO 

 

2-) Qual é o tempo que você considera aceitável entre a realização do pedido e a entrega do 

mesmo ao consumidor final? 

 

(   ) semanal  (   ) quinzenal   (   ) mensal 

 

3-) Qual o tempo que você considera aceitável para a entrega de um pedido atrasado? 

 

(   ) 3 dias  (   ) 5 dias   (   ) 7 dias 

 

4-) Você acha importante que a empresa dê um feedback a respeito do pedido com prazo de 

entrega atrasado? 

 

(   ) SIM  (   ) NÃO    
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O PERFIL EMPREENDEDOR DE MULHERES QUE 

ADMINISTRAMSEU PRÓPRIO NEGÓCIO 
 

Elisângela Paula Kanashiro (1) 

 

 

 
Resumo 

Ao longo da história da humanidade, o papel da mulher na sociedade foi sempre bem 

definido: dona de casa, responsável pelo zelo e bem-estar dos filhos e da casa, 

invariavelmente submissa aos pais ou ao marido, não tendo direito de expressar suas 

vontades ou de realizar seus sonhos. Mas a realidade hoje é outra: pode-se verificar uma 

mudança no comportamento das mulheres, não para se assimilarem aos homens, mas sim 

para competir em igualdade com os mesmos. A cada dia as mulheres vêm conquistando seu 

espaço no mercado de trabalho brasileiro, e com isso o fato de ainda terem grandes 

responsabilidades domésticas, as mulheres precisam buscar estratégias amenizando os 

conflitos existentes entre estas duas importantes etapas de suas vidas. A criação de pequenas 

empresas por mulheres está sendo importante econômica e socialmente para muitos países. 

Um estudo feito na cidade de Nova Odessa envolvendo 100 empreendedoras mostra os 

desafios enfrentados por elas que trabalham por conta própria (além daqueles comuns a toda 

pequena empresa) e as competências que mulheres empreendedoras utilizam (necessitam) 

para gerir micro e pequenas empresas no atual contexto. Os dados foram obtidos a partir de 

um questionário. 

 

Palavra Chave: Empreendedorismo, Mulheres Empreendedora, liderança feminina 

 
ABSTRACT 

Throughout human history, the role of women in society was always well defined : housewife, 

responsible for the care and welfare of children and the household invariably submissive to 

parents or husband , not having the right to express their wishes or to realize their dreams . 

But the reality today is different: one can see a change in the behavior of women, not to 

assimilate to men, but to compete on equal terms with them. Every day women have gained 

their place in the Brazilian labor market, and the fact that they still have large domestic 

responsibilities, women need to seek strategies mitigating conflicts between these two 

important stages of their lives. The creation of small businesses by women being 

economically and socially important for many countries. A study in the city of Nova Odessa 

involving 100 entrepreneurs shows the challenges faced by women who are self-employed ( 

in addition to those common to all small business ) and skills that women entrepreneurs use ( 

need ) to manage micro and small enterprises in the current context . Data were obtained 

from a questionnaire 

 

Keyword: Entrepreneurship, Entrepreneurial Women, female leadership 
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INTRODUÇÃO 

 

            As mulheres vêm conquistando seu espaço no mercado de trabalho 

brasileiro desde a década de 70 e com isso o aumento da participação feminina na vida 

econômica do país está intimamente ligado ao avanço delas na formação educacional e 

também nas mudanças na estrutura familiar. Hoje, as famílias possuem menor número 

de filhos e novos valores relativos à inserção da mulher na sociedade. 

       Com isso, apesar de os homens economicamente ativos ainda somarem um 

maior número, a proporção masculina vem diminuindo em relação à feminina. 

        O fato é que as mulheres estão cada vez mais presentes no mercado de 

trabalho na condição de empreendedora, e, a cada dia que passa mais se quer entender 

este fenômeno tendo em vista sua relevância econômica, social, política e cultural. 

Logo, pesquisar sobre empreendedorismo feminino será uma tendência necessária nos 

estudos de ciências sociais. 

         Percebemos que o empreendedorismo ainda é uma alternativa para inserir 

a mulher na economia formal, sem afastá-la dos cuidados da casa e dos filhos, o que 

não impede que as empreendedoras busquem abrir empresas motivadas por uma 

oportunidade. Outra pesquisa do SEBRAE, a GEM 2012, mostra que 65% das 

iniciativas de empreendedorismo entre as mulheres nasceram a partir da identificação 

de uma oportunidade de mercado. Os dados revelam uma forte mudança no perfil das 

empreendedoras nos últimos dez anos, quando em 2002 esse percentual era de apenas 

39%. O trabalho aqui apresentado pretende mostrar as dificuldades e conquistas dessas 

mulheres ao longo dos anos. Foi analisado como essas mulheres enfrentam o mercado 

de trabalho mesmo sendo donas de casa e tendo filhos. A pesquisa sobre o trabalho foi 

feita através de informações coletadas através de um questionário que analisou o perfil 

dessas mulheres. O objetivo desse artigo é apresentar a realidade que a mulher enfrenta 

todos os dias para alcançar independência financeira. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

De acordo com Bruschini e Lombardi (2002), dentre os fatores determinantes do 

crescimento da PEA feminina estão às transformações nos padrões culturais da sociedade no 

que diz respeito ao papel da mulher e a sua presença cada vez maior nos espaços públicos, 

assim como os movimentos feministas a partir dos anos 70. Como principal resultado desse 

movimento social, as autoras destacam a queda da taxa de fecundidade, que reduziu o 

número de filhos por mulher de 5,8 em 1970 para 2,3 em 1999, tornando-as mais disponíveis 

para as atividades econômicas. 

Segundo Chiavenato (2004) o empreendedor é a pessoa que consegue fazer as coisas 

acontecerem, pois é dotado de sensibilidade para os negócios, tino financeiro e capacidade de 

identificar oportunidades. 

Embora para autores clássicos como McClelland (1961) e Drucker (1985) o 

empreendedorismo esteja ligado à necessidade de realização e à busca de oportunidade, a 

pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2003) indica que novos 

empreendimentos ocorrem tanto por oportunidade, ou seja, para explorar uma oportunidade 

percebida de negócio, quanto por necessidade, no caso de outras opções de trabalho ser 

inexistentes ou insatisfatórias. Uma pesquisa feita pelo SEBRAE revela dados interessantes 

sobre o perfil da mulher empreendedora, por possuírem maior grau de escolaridade que os 

homens empreendedores, maior concentração. 

O empreendedorismo feminino tem crescido em todo o mundo nas últimas décadas e 

as brasileiras estão entre as mais empreendedoras do mundo. Estudo da Global 
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Entrepreneurship Monitor (GEM) em 2010 mostra que as mulheres são metade dos 

empreendedores brasileiros (49,3%), o que representa 10,4 milhões de mulheres comandando 

suas empresas. 

O aumento da participação feminina na vida econômica do país está intimamente 

ligado ao avanço delas na formação educacional e também nas mudanças na estrutura 

familiar. 

As mulheres investem no empreendedorismo pela mesma razão que os homens, ou 

seja, visando o sustento de si mesmas e de suas famílias, o enriquecimento de suas vidas com 

uma carreira e pela independência financeira. 

As principais características femininas no empreendedorismo estão um maior nível de 

preparo: elas planejam melhor e procuram compreender mais o mercado onde atuam. 

As empresas administrada por mulheres tem maior taxa de sobrevivência, por serem 

menores e por estarem ligadas a serviços. 

De acordo com um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade (IBQP) para a pesquisa GEM 2010. Em 33% dos casos, as mulheres preferem 

atividades ligadas ao comércio varejista, 20% investem em alimentação, e 12% na indústria 

de transformação. 

As mulheres têm um jeito diferente de fazer negócios: elas são mais participativas e 

menos agressivas na gestão. Elas gostam de trocar idéias com parceiros, funcionários e 

colaboradores e também são mais cautelosas, explica. Isso faz com elas se planejem melhor, 

mas também progridam de forma mais lenta. 

O SEBRAE percebendo essa crescente, em 2004 criou o “Prêmio Mulher de 

Negócios” para reconhecer as mulheres que investiram em seus sonhos. Voltado para 

proprietárias de micro e pequenas empresas ou membros de grupos de produção formal 

(cooperativas e associações), o prêmio é composto pelas etapas estadual e regional.  

Estas mulheres mostram que têm foco, se arriscam com cautela, mas chegam lá com 

lições de vida que inspiram muitas outras empreendedoras. 

Abrir seu próprio negócio é sem duvidas assumir riscos: financeiro, pois se investe 

seu próprio dinheiro, abandonando empregos sólidos e com carreiras definidas; riscos 

psicológicos, podendo fracassar em um negocio arriscado. 

Contudo McClelland (1961) verificou que as pessoas com alta necessidade de 

realização também tem moderadas propensões para assumir riscos. Quer dizer, preferem 

situações arriscadas. A preferência pelo risco moderado reflete a autoconfiança do 

empreendedor. 

A conseqüência imediata desse processo é influencia cada vez mais, resultando na 

necessidade de a mulher exercer papeis de liderança mais destacados, o que vem sendo 

observado, estudado, analisado. 

Vale ressaltar que embora durante grande parte de sua história a mulher tenha 

desempenhado um relevante papel na sociedade. 

Segundo Dolabela (1999) as características que um empreendedor precisa ter para 

empreender são “um conjunto de atitudes e comportamentos que o predispõe a ser criativo, 

identificar a oportunidade e saber agarrá-la”, consideração que coincide com as descritas por 

estas gestoras.  

De uma maneira geral, todas abordaram os conceitos básicos do empreendedorismo: 

ser visionário (HORNADAY, 1982; TIMMONS, 1985; DORNELAS, 2001; FILION, 2004) 

identificar oportunidades, fazer algo diferente (SCHUMPETER, 1934; DRUCKER, 1985; 

HISRISCH; PETER, 2004), 

Diante da compreensão das posições estilísticas distintas para homens e mulheres, 

torna-se notória, para vários autores, entre os quais destacamos Loden e Albert, a importância 

da percepção e valorização que o estilo feminino de liderança exerce no ambiente 

organizacional. Contudo, a falta desta percepção e valorização pelas organizações tem 

http://www.brasil.gov.br/secoes/mulher/atuacao-feminina/avanco-da-mulher/
http://www.brasil.gov.br/secoes/mulher/atuacao-feminina/avanco-da-mulher/
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contribuído para que as mulheres se sintam motivadas a iniciarem seus próprios negócios, 

pois, como sugere Kets de Vries (citado por Filion, 1999: 10), empreendedores são 

indivíduos desajustados que precisam criar seu próprio ambiente. 

Quando as mulheres trabalham em equipe ou estão administrando um trabalho de 

grupo, Loden (1988) acredita que elas colocam a cooperação acima da 

competição,incentivando a comunicação aberta e requerendo a contribuição do funcionário 

para que se estabeleçam metas com as quais todos concordem, encorajam a criatividade e a 

crescente autonomia entre os membros da equipe, bem como se permitem administrar os 

relacionamentos e os seus próprios sentimentos. 

Temos visto, através de indicadores econômicos e sociais (Teixeira, 1998; 

Padilla,1998; Cálas e Smircich, 1999; Caversan, 2000), o aumento da participação das 

mulheres no mercado de trabalho em diversos segmentos. Tanto no Brasil como nos demais 

países, oaumento da participação feminina nas organizações, em função da sua capacitação e 

desempenho, tem sido conquistado com dificuldades, como bem relata Schultzer na 

apresentação do livro de Loden (1988). 

Tentando também esclarecer que o avanço da participação feminina está ligado ao 

processo natural de mudança, Loden observa que: 

 
Não se trata de uma luta feminista, mas sim de 

cumprir um destino que as mudanças sociais, culturais 

e econômicas vêm impondo através dos anos e que, a 

que tudo indica, seja um processo irreversível. (Loden, 

1988:30) 

 

Avaliando as transformações pelas quais as mulheres vêm passando na tentativa de 

poder usufruir das mesmas oportunidades, Loden observa que: 

 
Com esta idéia como base, as executivas se 

tornaram o alvo da mais maciça transformação da 

história moderna. As que usavam vestidos foram 

aconselhadas por especialistas, chamados de 

engenheiros do guarda-roupa, a adquirir ternos. As 

que eram mais caladas e pensativas durante as 

reuniões foram aconselhadas a ter aulas de 

treinamento de agressividade. (Loden, 1988: 34) 

 

     Em decorrência destas novas perspectivas, Loden faz o seguinte comentário 

irônico: 

 
Assim sendo, parece que as habilidades que as 

mulheres foram encorajadas a abandonarem quando 

entraram no mundo administrativo, finalmente estão 

sendo reconhecidas como críticas para a saúde e 

viabilidade de suas companhias em longo prazo. 

(Loden, 1988: 61) 

 

Considerada assim a relevância do tema e as condições do atual cenário econômico, 

este trabalho tem por objetivo conhecer as características do perfil empreendedor de mulheres 

que conduzem seu próprio negócio. As mulheres têm se mostrado como empreendedoras em 

potencial e que os perfis propostos pela sociedade não levam em conta a questão do gênero,  

Segundo Carreira e outros (2001), dois fenômenos econômicos criaram possibilidades 

de mulheres inserirem-se no mercado na condição de empresárias. O primeiro foi o 

crescimento considerável do setor de serviços, o que levou muitas mulheres a lançarem-se 

como empresárias de pequenas empresas para explorar as oportunidades do setor 

(lavanderias, serviços de comida congelada, escolas e cursos de recreação, etc.). O segundo 
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fenômeno que ampliou o batalhão de mulheres atuando em micro empreendimentos foi a 

terceirização. 

Muitos pesquisadores vêm discutindo o papel das mulheres à frente de pequenas 

empresas, pois levam em conta que elas representam metade da população mundial e que têm 

uma grande participação na população economicamente ativa (OIT apud MACHADO, 2002). 

 

METODOLOGIA 

 

Com o intuito de mostrar as dificuldades e conquistas dessas mulheres, um estudo 

feito em livros, revistas, sites de internet e pesquisa de campo, ou seja, qualquer informação 

que tivesse relação com o tema. 

Embora as mulheres empreendedoras constituam uma crescente no segmento do 

universo de pequenos negócios, obter grandes amostras das empreendedoras brasileiras é 

pouco viável.  

A coleta de dados teve como instrumento a aplicação de um questionário estruturado, 

composto por questões fechadas referentes às características pessoais e do empreendimento 

selecionado. 

A preparação da entrevista foi uma das etapas mais importantes da pesquisa, pois 

contou com tempo e exigiu alguns cuidados, entre eles: o planejamento da entrevista, que 

deve ter em vista o objetivo a ser alcançado; a escolha do entrevistado, que deve ser alguém 

que tenha familiaridade com o tema pesquisado; a oportunidade da entrevista, ou seja, a 

disponibilidade do entrevistado em fornecer a entrevista que deverá ser marcada com 

antecedência para que o pesquisador se assegure de que será recebido; as condições 

favoráveis que possam garantir ao entrevistado o segredo de suas confidências e de sua 

identidade e, por fim, a preparação específica que consiste em organizar o roteiro ou 

formulário com as questões importantes 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa contou com a participação de mulheres com faixa etária de 18 a 46 anos, 

na sua maioria são casadas e a moda do número de filhos ficou entre 1 e 2. Essa informação 

confirma os dados que diz: “um dos fatores que justifica o crescimento da participação 

feminina no mercado de trabalho é a mudança na estrutura familiar, com menor número de 

filhos.”  

As empreendedoras pesquisadas atuam nos setores de comércio e serviços e  

desenvolvem atividades diversificadas. Quanto ao tempo de existência das empresas, a 

maioria dos empreendimentos atende ao perfil de negócio estabelecido isto é, com mais de 

cinco anos no mercado, tendo em média 10 anos de vida, com inicio das atividades entre 

1990 e 2004. Em geral, são microempresas, possuindo em média dois funcionários.  

Em relação à escolaridade, predomina o ensino médio completo, seguido do ensino 

fundamental. Somente algumas das empreendedoras afirmaram ter alcançado o nível 

superior. Não houve casos de analfabetismo 

Os resultados indicaram que as maiorias das mulheres são responsáveis por todas as 

despesas domésticas e algumas contribuem parcialmente. De acordo com o estudo realizado, 

a situação econômica atual, praticamente, obriga a mulher a auxiliar nas questões financeiras.  

 

 

A seguir, são apresentados todos os resultados da pesquisa 
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Gráfico 01: Idade das entrevistadas  

 Fonte: Autoria própria 

 

O gráfico mostra que a maior incidência foi entre as mulheres de 26 aos 35 anos. 

É relevante também o percentual na faixa dos 18 aos 25 anos 

 

 
Gráfico 02: Estado civil das entrevistadas   

 Fonte: Autoria própria 

 

Podemos notar que a maioria das empreendedoras hoje é casada, isso mostra que a 

busca pela independência financeira é uma realidade. 
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Gráfico 03: Quantidade de filhos – 

Fonte: Autoria própria 

 

O gráfico mostra que as mulheres possuem menor número de filhos. 
 

 

 
Gráfico 04: Há quanto tempo possui a empresa (negocio) atual? 

 Fonte: Autoria própria 
 

 

Na sua grande maioria elas abrem uma empresa por oportunidade . 
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Gráfico 05: Há quanto tempo possui a empresa ( negocio) próprio?  

 Fonte:      Autoria própria 

 

O estudo feito pelo SEBRAE mostra que as empresas comandadas por mulheres estão 

se mantendo mais no mercado. 

 

 

 
Gráfico 06: Formação escolar das entrevistadas  

 Fonte: Autoria própria 

 

O gráfico mostra que as mulheres na sua maioria completaram pelo menos o  

Ensino médio. 
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Gráfico 07: Qual setor atua?   

 Fonte: Autoria própria 
 

 

O setor que ganhou destaque em relação ao empreendedorismo feminino foi o de 

Serviços. Atualmente é o setor que mais cresce. 

 

 

 
Gráfico 08: Qual o tamanho da empresa?  – 

Fonte: Autoria própria 
 

 

As mulheres empreendedoras hoje estão abrindo micros e médias empresas  
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Gráfico 09: Qual o número de funcionários?    

 Fonte: Autoria própria 

 

 

Em relação a funcionários, a maioria trabalha com no mínimo 2 ate porque como são 

pequenas não suporta mais funcionários. 

 

 

 
Gráfico 10: Desses funcionários quantos são do sexo feminino?   

 Fonte: Autoria própria 

 

 

O gráfico mostra que em relação a funcionários, a maioria trabalha com no mínimo 2 

do sexo feminino. 
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Gráfico 11: Em sua opinião, quanto a existência de preconceito em uma  empresa comandada 

por uma mulher, o preconceito é? 

 Fonte: Autoria própria 

 

 

Há existência de preconceito hoje e quase imperceptível, já que os homens estão se 

acostumando com as mulheres em altos cargos. 

 

 

 
Gráfico 12:  Em sua opinião a desvantagem no mercado em relação aos homens é:  

 Fonte: Autoria própria 

 

A desvantagem e bem pequena, pois ainda existem trabalhos que são destinados aos 

homens. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As mulheres estão empreendendo cada vez mais. O número de empreendedoras 

cresceu consideravelmente no período de dez anos. De cada dez empresas em atividade no 

Brasil, três são comandadas pela força feminina. 

Há algumas décadas, o avanço feminino no mercado de trabalho é percebido em 

frentes variadas e não poderia ser diferente no empreendedorismo. 

Cada vez mais, as mulheres brasileiras têm participado do setor de alta tecnologia do 

mercado de trabalho. Algumas dessas mulheres criam seus próprios negócios e, enquanto 

proprietárias e líderes de negócios de alta tecnologia, elas revelam uma rica cultura 

empreendedora. 

Algumas dessas mulheres criam seus próprios negócios e, enquanto proprietárias e 

líderes de negócios de alta tecnologia, elas revelam uma rica cultura empreendedora. 

Essas conquistas estão sendo muito boas para as mulheres, pois tem aberto um grande 

leque de novas oportunidades, diminuído assim os preconceitos e valorizado mais nossas 

qualidades. Essa pesquisa mostrou que a mulher não é bem o lado frágil da história e sim que 

podemos assumir todos os lados que desejarmos. 

Somos determinadas e corajosas, saímos com coragem e hoje podemos dizer que 

disputamos o mercado de trabalho igualmente com os homens.  

O empreendedorismo no Brasil se enriquece com a contribuição singular das empreendedoras 

que lideram negócios e conseguem conciliar família e trabalho. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
CHIAVENATO, I.   Empreendedorismo: Dando asas ao espírito empreendedor. 

São Paulo: Saraiva 2002 

 

DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor.  

São Paulo: Pioneira, 1987. 

 

DRUCKER, P. F. (1985). Innovation and entrepreneurship:  

practices and principles. New York: Harper & Row 

 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo.  

Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

 

DOLABELA, F. Oficina do empreendedor.  

São Paulo: Cultura Editores Associados, 1999. 

 

 

LODEN, Marilyn. Liderança feminina: como ter sucesso nos negócios sendo você 

mesma. 

São Bernardo do Campo, SP: Bandeirante, 1988. 
 

 

WILKENS, J. A Mulher Empreendedora. São Paulo: Mc-Graw-Hill, 1989. 339 p. 

 

MIRANDA, Carolina Sanchez. Sucesso é fazer o que se gosta. Gazeta Mercantil,  

São Paulo, 16 out. 2006. Caderno C, p. 8. Disponível em:  

<http://www.bc.furb.br/docs/JO/07/02/312576_1_1.pdf>. Acesso em: 17/04/2013 

 

MC.CLELLAND D. C. (1961). The achieving society. Princeton,  



338 

 

NJ: D. Van Nostrand Company. 

 

______. Empreendedorismo. Sao Paulo 2004 

 

 

NUNES, José Luiz Fernandes. O Empreendedorismo feminino e o estilo de 

liderança no Conselho da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Minas. 
2006.  

Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) - Faculdade de Estudos  

Administrativos de Minas Gerais. Minas Gerais, 2006. Disponível em:  

<http://www.fead.br/ebooks/DOCSTCCMONO/Jose%20luiz%20Fernandes.pdf>. 

Acesso em: 18/04/2013 

 

GRAY, JOHN. Homens são de marte, mulheres são de Vênus. 

Rio de Janeiro: Rocco, 1995 

 

http://www.brasil.gov.br/secoes/mulher/atuacao-feminina/avanco-da-mulher. Acesso 

em : 19/04/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brasil.gov.br/secoes/mulher/atuacao-feminina/avanco-da-mulher


339 

 

UM ESTUDO DE CASO NA AGENCIA RK8 SOBRE OS BENEFÍCIOS 

GERADOS COM A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 
 

Carolina Aparecida de Miranda (1) 

                                                             Marshal Raffa (2)  

 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar a importância de ter qualidade de vida no 

ambiente de trabalho e este foi baseado na Agência de Comunicação Integrada RK8. 

Verificamos que, se o funcionário está inserido em um bom ambiente de trabalho, em que 

pode expressar suas ideias e colaborar com opiniões e sugestões, se sentirá valorizado e terá 

motivação para almejar sempre além. Outro agravante avaliado foi a relação interpessoal 

entre os colaboradores, o clima organizacional bom, a saúde física e psíquica dos mesmos, a 

importância do ócio criativo, pois se estes aspectos estão fluindo bem,  a chance de que o 

colaborador fique doente, infeliz ou desmotivado, cai drasticamente. Se ele está bem e 

satisfeito, o trabalho será bem desempenhado e a empresa, assim como o próprio 

colaborador, terá efeitos positivos e melhorias contínuas. Quando a empresa está bem com 

seus funcionários e vice-versa, surge uma família, pois o ambiente será agradável, 

aconchegante e humanizado. Dessa forma, a vontade de crescer e buscar resultados aumenta 

juntamente com a estima dos colaboradores, podendo, assim, alcançar e fidelizar mais 

clientes. Portanto, concluímos que é válido e de extrema importância manter a qualidade de 

vida na organização, para benefício de todos os envolvidos. 

 

Palavras-chave: Satisfação, Clima Organizacional, Motivação, Ambiente, Equipe, 

Percepção. 

 

Abstract 

This article aims to demonstrate the importance of having quality of life in the workplace and 

this was based integrated communications agency RK8. We note that if the employee is 

placed in a good working environment, where you can express your ideas and collaborate 

with opinions and suggestions, felt valued and always have motivation to aspire beyond. 

Another aggravating factor was assessed interpersonal relationships among employees, good 

organizational climate, the physical and mental health of the work, the importance of 

creative leisure, since these aspects are flowing and the chance that the employee gets sick, 

unhappy or unmotivated, drops dramatically. If he is well and happy, the job will be well 

played and the company as well as its employees will have positive and continuous 

improvement. When the company is well with your employees comes a family therefore have 

the pleasant, warm and humane, so the desire to grow and get results increases along with 

the esteem of employees, thus being able to achieve and retain more customers. Therefore we 

conclude that it is valid and extremely important to maintain the quality of life in the 

organization for the good of the company and its employees. 

 

Key Words: Satisfaction, Organizational Climate, Motivation, Environment, Staff, 

Perception. 
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3. INTRODUÇÃO 

O presente estudo de caso será feito através da agência de comunicação integrada RK8. 

Esta fica situada na cidade de Americana, interior de São Paulo. 

A base do trabalho refere-se à forma responsável e dinâmica com a qual trabalham, 

cumprindo os prazos, executando as tarefas de forma primordial, porém, sendo indispensável 

o momento de diversão entre eles. 

O tempo livre é um grande aliado dos colaboradores da agência, pois neste período, além 

de entretenimento, serve como ócio criativo, isso porque, a partir do momento em que as 

mentes ficam livres, conseguem imaginar, executar ideias, e pensar em algo que irá agregar 

valores aos serviços, melhorias e gerar lucros. 

As empresas são muito capitalistas e, por diversas vezes, perdem lucros consideráveis por 

deixarem seus funcionários sem tempo para pensar e desenvolver ideias. Elas não levam em 

conta o fato de que um trabalhador pode gerar imensos benefícios a partir do momento em 

que desempenhe suas tarefas com amor e dedicação. Além disso, ficar ocioso não quer dizer 

que ele está “à toa”, pois, nesse tempo ele pode perceber, por exemplo, que o layout de 

determinado setor da empresa funcionaria melhor se estivesse de outro modo, ou pode sugerir 

soluções e adequações em diversos setores, o que traria ao estabelecimento maior lucro. 

Um colaborador valorizado, que tenha qualidade de vida no trabalho, poderá criar 

benfeitorias a este ambiente e a si próprio. Isto é, o bom relacionamento interpessoal, o clima 

organizacional agradável, a satisfação no trabalho, o reconhecimento dos méritos, dentre 

outros, poderá trazer inúmeras mudanças e melhorias significativas a qualquer empresa. 

Portanto, investir nesta concepção é algo a ser considerado para que todos ganhem nesta 

parceria. 

 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

SURGIMENTO DO TERMO QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO. 

 

Bowditch e Buono (2002) descrevem que o termo “qualidade de vida” no trabalho foi 

inicialmente apresentado no final da década de 1960 para enfatizar a deficiência da mesma no 

local de trabalho. A ênfase original (aproximadamente, de 1969 a 1974) foi influenciada pela 

preocupação da sociedade norte-americana, genericamente afluente, em relação aos efeitos 

do emprego na saúde e no bem-estar geral dos trabalhadores, e com as maneiras de se 

melhorar a experiência de uma pessoa no trabalho. Esta preocupação foi precipitada por uma 

série de pesquisas nacionais de atitude, realizadas em 1969 a 1973 pela Universidade de 

Michigan, que chamou a atenção para o que foi chamado de “qualidade de emprego”, e pelo 

relatório da pesquisa Work in America do departamento de saúde, educação e bem-estar 

social, os quais destacaram que a mudança social estava ocorrendo a um ritmo muito mais 

rápido que a mudança organizacional. Nossa sociedade também conscientizou-se acerca de 

diversas inovações advindas da Europa, relativas a grupos de trabalho autônomos e tomada 

de decisões democráticas no local de trabalho, pois visavam maior conforto psicológico e  
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produtividade.  

 

No final da década de 1970, entretanto, houve uma queda considerável de interesse na 

QVT, à medida que nossa sociedade tornou-se cada vez mais preocupada com a inflação 

crescente e a crise energética. Empresas em apuros com regulamentações governamentais e 

contra elevadas taxas de energia, sofrendo os males da concorrência crescente por parte de 

corporações estrangeiras e fusões ou aquisições pouco amistosas, duvidavam que suas 

chances de sobrevivência seriam maiores se seus funcionários ficassem satisfeitos com seus 

empregos e seu local de trabalho. Assim, muitos administradores julgaram que os interesses 

de seus empregados eram de importância secundária.  

 

De 1979 até o momento, estamos atravessando o que foi chamado de segundo ciclo de 

interesse na QVT. Esta preocupação ressurgiu principalmente a partir do declínio da postura 

competitiva dos Estados Unidos, e da constatação de que o compromisso para com o trabalho 

e o empregador neste país era menor que em outros. Embora o declínio competitivo fosse 

atribuído a pesadas regulamentações federais dos Estados Unidos, juntamente com subsídios 

governamentais e mão-de-obra barata nos outros países, começou-se a pensar que os 

concorrentes internacionais poderiam estar fazendo algo diferente do ponto de vista 

gerencial, o que influenciava sua eficácia. Particularmente em função do fascínio que os 

americanos têm pelos estilos e técnicas gerenciais do Japão, eles começaram a estudar 

abordagens alternativas à gerência. Em outro nível, muitos dos projetos de QVT, iniciados no 

princípio da década de 1970, estavam começando a apresentar algum sucesso. Um exemplo 

notável é a fabrica de automóveis da General Motors em Tarrytown, New York. Assim, os 

primeiros anos da década de 1980 testemunharam um interesse renovado e uma apreciação 

pela importância da qualidade de vida dos empregados. De modo semelhante às tendências 

do desenvolvimento organizacional, houve uma ênfase maior na relação entre programas de 

produtividade de QVT, tanto em organizações pequenas como grandes.  

 

DESENVOLVIMENTO DA QVT  

 

Bowditch e  Buono (2002) dizem que, embora a qualidade de vida no trabalho tenha 

voltado a ser uma preocupação dos gerentes durante o início da década de 1980, ainda há 

algumas incertezas quanto ao seu significado exato. A um nível, defende-se que a QVT não 

passa de uma definição elaborada de desenvolvimento organizacional.  

 

Já Newstrom e Davis (1996), afirmam que a QVT representa um grande passo à 

frente em relação à concepção tradicional do trabalho gerência científica, que focalizava 

principalmente a especialização e a eficiência na execução de tarefas restritas. À medida que 

evoluía, a gerência científica utilizava uma divisão total do trabalho, hierárquica rígida e 

padronização da mesma para alcançar seus objetivos de eficiência. A ideia era diminuir os 

custos por meio da utilização de mão de obra não qualificada e repetitiva, que podia ser 

facilmente treinada para fazer uma pequena parte do trabalho. O desempenho era controlado 

por uma vasta hierarquia que admitia uma única maneira para se trabalhar, definida pelo 

pessoal técnico. 

 

Como a concepção clássica dava atenção inadequada à QVT, surgiram muitas 

dificuldades. Havia excessiva divisão de trabalho e grande dependência de regras, 

procedimentos e hierarquia. Os trabalhadores especializados tornaram-se socialmente 

isolados de seus colegas, pois o seu trabalho altamente específico enfraquecia sua comunhão 
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de interesse do produto final. Muitos trabalhadores eram tão pouco qualificados que perdiam 

o orgulho pelo seu trabalho. O resultado foi alta rotatividade de pessoal e maior absenteísmo. 

A qualidade caiu e os trabalhadores alienaram-se. Surgiam conflitos quando os trabalhadores 

tentavam melhorar suas condições de trabalho. 

 

A reação da gerência diante dessa circunstância foi de endurecer os controles, 

aumentar a supervisão e fazer uma organização mais rigorosa. Com estas medidas, pretendia-

se melhorar a situação, mas só houve piora, porque o trabalho desumanizou-se ainda mais. A 

gerência cometeu um engano comum ao tratar os sintomas ao invés das causas dos 

problemas. A verdadeira causa era que, em muitos casos, o trabalho era simplesmente 

insatisfatório. Quanto mais trabalhavam os funcionários, menos satisfeitos ficavam. 

Conseqüentemente, a vontade de trabalhar declinou.  

 

Um fator que contribuiu para agravar o problema foi a mudança nos próprios 

trabalhadores. Eles tornaram-se mais educados, afluentes (em parte, por causa da eficácia da 

concepção clássica do trabalho) e independentes. Começaram a buscar a satisfação da 

necessidade de ordem mais elevada, algo mais do que simplesmente ganhar o pão de cada 

dia.  

Talvez a concepção clássica fosse melhor para uma força de trabalho pobre, freqüentemente 

iletrada e sem qualificação, mas ela era menos adequada para a nova força de trabalho. O 

planejamento de cargos e organizações não conseguiu acompanhar as modificações em larga 

escala nas atitudes e aspirações dos trabalhadores. Os empregadores agora tinham duas 

razões para replanejar as funções e a organização para uma melhor QVT.  

 

3. A concepção clássica dava atenção inadequada às necessidades humanas; 

4. As necessidades e aspirações dos trabalhadores estavam mudando. 

 

QUALIDADE DE VIDA  

 

Abaixo demonstraremos o que os autores entendem e conceituam como qualidade de 

vida no trabalho e as mudanças e melhorias que esta pode trazer à empresa e ao colaborador. 

Por mais que este tema tenha surgido há anos atrás, percebemos que não tinha a força que 

tem hoje, isso porque, atualmente, tanto trabalhadores como empresa seguem uma postura de 

trabalho diferenciado, buscando a melhoria constante para ambas as partes, a fim de receber 

benefícios e agregar valores. 

Em geral, percebe-se uma preocupação da QVT voltada aos aspectos físicos, 

emocionais e ambientais em que o colaborador se encontra. Porém não se restringe apenas a 

estes fatores, mas sim a vários outros, tais como: motivação para trabalhar, adaptabilidade a 

mudanças no ambiente de trabalho, criatividade e vontade de inovar, clima organizacional, 

redução de estresse ocupacional, tempo ocioso como forma de buscar soluções e trazer ideias 

novas à empresa, dentre outros que veremos a seguir. 

 

Chiavenato (1999) descreve que alguns autores europeus desenvolveram outras 

conceituações dentro da abordagem sociotécnica e da democracia industrial. Atualmente, o 

conceito de QVT envolve tanto os aspectos físicos e ambientais como os aspectos 

psicológicos do local de trabalho. A QVT assimila duas posições antagônicas: de um lado, a 

reivindicação dos empregados quanto ao bem-estar e satisfação no trabalho; e, de outro, o 



343 

 

interesse das organizações quanto aos seus efeitos potenciais sobre a produtividade e a 

qualidade.  

 

Fernandes (1996) conceitua qualidade de vida no trabalho como uma gestão dinâmica 

e contingencial de fatores físicos, tecnológicos e sociopsicológicos que afetam a cultura e 

renovam o clima organizacional, refletindo no bem estar do trabalhador e na produtividade 

das empresas.  

A autora explica que qualidade de vida no trabalho deve ser considerada uma questão 

dinâmica porque as organizações e pessoas mudam constantemente, e contingencial porque 

depende da realidade de cada empresa, no contexto em que ela está inserida.  Fatores físicos, 

aspectos sociológicos e psicológicos interferem igualmente na satisfação do individuo em 

situações de trabalho. 

Newstrom e Davis (1996) defendem que a proposta básica da qualidade de vida no 

trabalho (QVT) é desenvolver ambientes de trabalho que sejam tão bons para as pessoas 

como para a saúde econômica da organização. Os elementos típicos de um programa de QVT 

incluem muitos itens, como comunicações abertas, sistemas de recompensa justos, 

preocupação com a segurança dos empregados e participação dos mesmos no planejamento 

do trabalho. Muitos esforços de QVT focalizam-se no enriquecimento de cargos, que é um 

tópico importante. Somando-se aos programas que visam a melhoria do sistema sociotécnico 

de trabalho, os programas de QVT, geralmente, enfatizam o desenvolvimento das habilidades 

dos funcionários, a redução de estresse ocupacional e as relações entre mão de obra e 

gerência mais cooperativas.  

A qualidade de vida no trabalho, conforme Aguiar (2000), deve ter como meta a 

geração de uma organização mais humanizada, em que o trabalho envolva relativo grau de 

responsabilidade e de autonomia no que se refere a cargo, recebimento de recursos, feedback 

de desempenho, tarefas adequadas, variedades, enriquecimento do trabalho e ênfase no 

desenvolvimento pessoal do indivíduo.  

Para Albuquerque e Limongi-França (1996), a qualidade de vida no trabalho é um 

conjunto de ações de uma empresa, que envolve diagnóstico e implantação de melhorias e 

inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e fora do ambiente de trabalho, 

visando propiciar condições plenas de desenvolvimento humano e durante a realização do 

trabalho.  

Portanto, se a organização está preocupada com a responsabilidade social está 

fatalmente interessada na qualidade de vida de seus trabalhadores, dando condições plenas 

para sua realização pessoal e profissional. E, para isso, deve abrir-se aos anseios dos 

funcionários a fim de implementar as ações necessárias. 

O conceito de qualidade de vida no trabalho tem sido avaliado e questionado através 

dos anos, definindo-se não como modismo passageiro, mas como um processo que consolida 

a busca do desenvolvimento humano e organizacional.  

Tal conceito, de acordo com Arellano (2002), vem ganhando expressão cada vez 

maior no ambiente empresarial brasileiro, dentro das estratégias de gestão de pessoas. Seja 

por aumentar a produtividade, como peça importante da competitividade e da modernidade, 

ou no atendimento às exigências do cliente, o fato é que, com as melhorias das condições de 

trabalho, que fazem parte do escopo dos programas de QVT, os resultados obtidos podem ter 
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alcançado os objetivos empresariais.  Auxiliaram, portanto, a organização a enfrentar o 

ambiente competitivo e a comprometer as pessoas com o negócio da empresa. 

A Qualidade de vida é descrita por Drucker (1997) como a avaliação da qualidade 

relativa das condições de vida, incluindo-se atenção aos agentes poluidores, barulho, estética, 

complexidade etc. 

Por conseguinte, para Oliveira; Palmisano e Mañas (2004),  a qualidade de vida no 

trabalho constitui-se na qualidade de vida do indivíduo, uma vez que não se pode dissociá-la 

da essência do próprio homem. A maneira como as organizações tratam as pessoas pode 

gerar conseqüências que são refletidas em ambientes externos, para muito além das fronteiras 

do espaço do trabalho. Logo, cabe às organizações a preocupação com as práticas 

motivacionais, a fim de que o sujeito encontre nesse ambiente um motivo para melhor 

desempenhar suas habilidades profissionais. 

De acordo com Bowditch e Buono (2002), a literatura traça a QVT essencialmente em 

duas dimensões amplas. Um conjunto de definições equaciona a QVT com a existência de 

um certo conjunto de condições e práticas organizacionais, como cargos enriquecidos, 

participação dos empregados nos processos de tomada de decisões, condições seguras de 

trabalho e assim por diante.  

 

Outra abordagem equaciona a QVT com os efeitos visíveis que as condições de 

trabalho têm no bem-estar de um individuo (por exemplo, manifestações de satisfação no 

local de trabalho, crescimento e desenvolvimento dos funcionários, a capacidade de atender a 

toda a gama de necessidades humanas).  

As diferenças entre esses dois conjuntos de definições, na maioria dos casos, são 

mínimas, visto que as condições e características do trabalho relacionadas a uma “boa” 

qualidade de vida no mesmo, geralmente tem efeitos positivos na satisfação e na percepção 

dos empregados. A segunda orientação, entretanto, admite que nem todas as pessoas podem 

perceber intervenções, do tipo cargos enriquecidos, como componentes importantes para uma 

apreciável QVT. A despeito do conjunto de definições adotado, os elementos que distinguem 

as questões da qualidade de vida no trabalho são: 

 

6. Uma preocupação com o efeito do trabalho nas pessoas, bem como na eficácia 

da organização, e  

 

7. A ideia da participação dos trabalhadores na solução de problemas e tomada 

de decisões da organização. 

 

Segundo Chiavenato (1999), a QVT tem sido utilizada como indicador das 

experiências humanas no local de trabalho e do grau de satisfação das pessoas que 

desempenham o trabalho. O conceito de QVT implica um profundo respeito pelas pessoas. 

Para alcançar níveis elevados de qualidade e produtividade, as organizações precisam de 

pessoas motivadas, que participem ativamente nos trabalhos que executam e que sejam 

adequadamente recompensadas pelas suas contribuições. A competitividade organizacional - 

e obviamente, a qualidade e produtividade – passam obrigatoriamente pela QVT. Para bem 

atender o cliente externo, a organização não deve esquecer o cliente interno. Isso significa 

que, para satisfazer o cliente externo, as organizações precisam antes satisfazer a seus 

funcionários, responsáveis pelo produto ou serviço oferecido. A organização que investe 

diretamente no funcionário está, na realidade, investindo indiretamente no cliente. A gestão 

da qualidade total nas organizações depende fundamentalmente da otimização do potencial 
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humano. E isto depende de quão bem as pessoas se sentem trabalhando na organização. A 

QVT representa em que grau os membros da organização são capazes de satisfazer suas 

necessidades pessoais através do seu trabalho na empresa. 

 

Chiavenato demonstra que a QVT envolve uma constelação de fatores: 

10. A satisfação com o trabalho executado 

11. As possibilidades de futuro na organização 

12. O reconhecimento pelos resultados alcançados 

13. O salário percebido 

14. Os benefícios auferidos 

15. O relacionamento humano dentro do grupo e da organização 

16. O ambiente psicológico e físico de trabalho 

17. A liberdade e responsabilidade de decidir  

18. As possibilidades de participar 

A QVT envolve os aspectos intrínsecos (conteúdo) e extrínsecos (contexto) do cargo. 

Ela afeta atitudes pessoais e comportamentos relevantes para a produtividade individual e 

grupal, tais como: motivação para o trabalho, adaptabilidade a mudanças no ambiente de 

trabalho, criatividade e vontade de inovar ou aceitar mudanças.  

 

MODELOS DE QVT 

 

Chiavenato (1999) defende que o desempenho no cargo e o clima organizacional 

representam fatores importantes na determinação da QVT. Se a qualidade do trabalho for 

pobre, conduzirá à alienação do empregado, à insatisfação, à má vontade, ao declínio da 

produtividade, a comportamentos contraproducentes (como absenteísmo, rotatividade, roubo, 

sabotagem, militância sindical etc.). Se a qualidade do trabalho for boa, conduzirá a um clima 

de confiança e respeito mútuo, no qual o individuo tenderá a aumentar suas contribuições e 

elevar suas oportunidades de êxito psicológico, e a administração tenderá a reduzir 

mecanismos rígidos de controle social.  

Por outro lado, a importância das necessidades humanas varia conforme a cultura de 

cada indivíduo e de cada organização. Portanto, a QVT não é determinada apenas pelas 

características individuais (necessidades, valores, expectativas) ou situacionais (estrutura 

organizacional, tecnologia, sistemas de recompensas, políticas internas), mas, sobretudo, pela 

atuação sistêmica dessas características individuais e organizacionais. Por esta razão, vários 

autores apresentam modelos de QVT.  

Os modelos defendidos por Chiavenato são os apresentados a seguir: 

MODELO DE QVT DE NADLER E LAWLER  

Para Nawler, a QVT está fundamentada em quatro aspectos: 

 

1. Participação dos funcionários nas decisões. 
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2. Reestruturação do trabalho através do enriquecimento de tarefas e de grupos 

autônomos de trabalho. 

3. Inovação no sistema de recompensa para influenciar o clima organizacional. 

4. Melhoria no ambiente de trabalho quanto a condições físicas e psicológicas, horário 

de trabalho, etc. 

 

Na medida em que esses quatro aspectos são incrementados, haverá uma melhoria na 

QVT. 

 

MODELO DE QVT DE HACKMAN E OLDHAN 

 

Um modelo de QVT é apresentado por Hackman e Oldhan, em que as dimensões de 

cargo produzem estados psicológicos críticos, que conduzem a resultados pessoais e de 

trabalho que afetam a QVT. As dimensões do cargo são: 

1. Variedade de habilidades: o cargo deve requerer várias e diferentes habilidades, 

conhecimentos e competências da pessoa. 

2. Identidade da tarefa: o trabalho deve ser realizado do início até o fim para que a 

pessoa possa perceber que produz um resultado papável. 

3. Significado da tarefa: a pessoa deve ter uma clara percepção de como seu trabalho 

produz conseqüências e impactos sobre o trabalho das outras. 

4. Anatomia: a pessoa deve ter responsabilidade pessoal para planejar e executar as 

tarefas, autonomia e independência para desempenhá-las. 

5. Retroação do próprio trabalho: a tarefa deve proporcionar informação de retorno à 

pessoa para que ela própria possa auto-avaliar seu desempenho. 

6. Retroação extrínseca: deve haver o retorno proporcionado pelos superiores 

hierárquicos ou clientes a respeito do desempenho na tarefa. 

7. Inter-relacionamento: a tarefa deve possibilitar contato interpessoal do ocupante com 

outras pessoas ou com clientes internos e externos. 

Para os autores, as dimensões do cargo são determinantes da QVT, pelo fato de 

oferecerem recompensas intrínsecas que produzem a satisfação no cargo e automotivam as 

pessoas para o trabalho. Hackman e Oldhan utilizam um modelo de pesquisa baseado em um 

inventario de diagnóstico das características do cargo para medir o grau de satisfação geral o 

grau de motivação interna.  

MODELO DE QVT DE WALTON 
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Conforme Walton, existem oito fatores que afetam a QVT, a saber:  

1. Compensação justa e adequada: a justiça distributiva de compensação depende da 

adequação da remuneração ao trabalho que a pessoa realiza, da equidade interna (equilíbrio 

entre as remunerações dentro da organização) e da equidade externa (equilíbrio com as 

remunerações do mercado de trabalho). 

2. Condições de segurança e saúde no trabalho: envolvendo as dimensões jornada de 

trabalho e ambiente físico adequados a saúde e bem-estar da pessoa. 

3. Utilização e desenvolvimento de capacidades: proporcionar oportunidades de 

satisfazer as necessidades de utilização de habilidades e conhecimentos do trabalhador, 

desenvolver sua autonomia, autocontrole e obter informações sobre o processo total do 

trabalho, bem como retroinformação quanto ao seu desempenho. 

4. Oportunidades de crescimento contínuo e segurança: no sentido de proporcionar 

possibilidades de carreira na organização, crescimento e desenvolvimento pessoal e 

segurança no emprego de forma duradoura. 

5. Integração social na organização: eliminação de barreiras hierárquicas marcantes, 

apoio mútuo, franqueza interpessoal e ausência de preconceito. 

6. Constitucionalismo: Refere-se ao estabelecimento de normas e regras da organização, 

direitos e deveres do trabalhador, recursos contra arbitrárias e um clima democrático dentro 

da organização. 

7. Trabalho e espaço total de vida: o trabalho não deve absorver todo o tempo e energia 

do trabalhador em detrimento de sua vida familiar e particular, de seu lazer e atividades 

comunitárias. 

8. Relevância social da vida no trabalho: o trabalho deve ser uma atividade social que 

traga orgulho para a pessoa participar de uma organização. A organização deve ter uma 

atuação e uma imagem perante a sociedade, responsabilidade social, responsabilidade pelos 

produtos e serviços oferecidos, práticas de emprego, regras bem definidas de funcionamento 

e de administração eficiente.  

Para que os colaboradores sintam-se motivados, felizes e percebam a qualidade de 

vida no trabalho, é de extrema importância considerar os itens descritos nos modelos 

apresentados e seguir de alguma forma o que melhor trará benefícios e resultados. O que 

podemos notar é que em todos os modelos a ênfase está na maneira de como lidar com o 

funcionário e como motivá-lo, pois, desta forma os benefícios alcançados e melhorias 

acontecerão no ambiente em geral. 

 

AS DIMENSÕES ESSENCIAIS 

Milkovich e Boudreau salientam que a QVT parte do reconhecimento de que um 

empregado bem treinado e bem posicionado na empresa está em melhor condição para 

identificar problemas dificilmente localizáveis com relação à qualidade do produto ou de 

como o trabalho deve ser feito. Assim, a QVT é essencial nos programas de qualidade total 
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nas organizações.  

Newstrom e Davis (1996), apresentam as Dimensões essenciais do trabalho baseado 

em Hackmam e Oldham   

Hackmam e Oldham identificaram cinco dimensões essenciais que proporcionavam 

melhorias no trabalho de modo especial. É desejável que um trabalho tenha todas estas cinco 

dimensões. Se houver uma a menos, os trabalhadores ficarão privados psicologicamente e sua 

motivação poderá diminuir. As dimensões essenciais tendem a promover a motivação, a 

satisfação e a qualidade do trabalho e a reduzir a rotatividade e o absenteísmo. Seus efeitos 

sobre a quantidade de trabalho são menos confiáveis. Os trabalhadores de gerência e de 

colarinho-branco, bem como os de colarinho-azul são frequentemente deficientes em alguma 

condições essenciais. Reconhecidamente, há grande diferença individuais na maneira pela 

qual os funcionários reagem às condições essenciais, mas o funcionário típico julga-as 

básicas para a sua motivação interna.  

As dimensões essenciais são: 

• Variedade de tarefa: execução de operações diferentes. 

• Identidade de tarefas: desempenho de uma etapa completa de trabalho 

• Importância da tarefa: trabalho que parece ser importante 

• Autonomia: controle dos empregados sobre as suas próprias tarefas 

• Feedback: informação sobre o desempenho  

Bowditch e Buono (2002) apresentam talvez um dos esboços mais abrangentes das 

condições da QVT, desenvolvido por Richar Walton. Esta definição é baseada em oito 

dimensões inter-relacionadas que, se tomadas em conjunto, dão um senso geral daquilo que 

frequentemente se entende por QVT.  

1. Compensação justa e adequada. A renda atinge níveis satisfatórios socialmente 

determinados ou alcança os padrões subjetivos de quem a recebe? O pagamento recebido por 

um tipo de trabalho tem uma relação condizente com o pagamento por outros tipos de 

trabalho? 

2. Condições de trabalho seguras e salutares. Horários de trabalho razoáveis, condições 

de trabalho que minimizem riscos de doenças ou ferimentos e limites de idade fixados 

quando o trabalho for nocivo ao bem-estar para pessoas acima (ou abaixo) de certa idade (a 

melhoria das condições gerais de trabalho e a maturação precoce dos jovens podem levar a 

um relaxamento dos limites de idade em alguma áreas). 

3. Oportunidade imediata de utilizar e desenvolver a capacidade humana. Reflete até que 

ponto os cargos tem autonomia (oportunidade de autocontrole, em oposição ao controle 

externo), necessidade de aplicação de habilidades variadas, oportunidades para o trabalhador 

obter informações significativas e perspectivas sobre o processo total de trabalho, assumindo 

uma tarefa integralmente, e até que ponto são incluídas as atividades de planejamento assim 

como as de implementação. 
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4. Oportunidade para continuidade de crescimento e desenvolvimento. O enfoque é mais 

na carreira do que em oportunidades, o que inclui o desenvolvimento pessoal, a aplicação de 

novas habilidades, as oportunidades de progresso e a segurança no emprego. 

5. Integração social na organização de trabalho. A possibilidade de um empregado 

alcançar a identidade pessoal e a auto-estima é fortemente influenciada por atributos do local 

de trabalho tais como a ausência de preconceitos, o igualitarismo, a mobilidade ascendente, o 

apoio de grupos primários (face a face, uma sensação de comunidades além desses grupos 

primários) e um senso geral de franqueza interpessoal. 

6. Constitucionalismo na organização de trabalho. Que direitos um empregado têm e 

como protegê-los? Pode haver uma grande variação no nível em que a cultura de uma 

organização respeita a privacidade pessoal, tolera a dissidência, permite a liberdade de 

palavra, adere a sólidos padrões de igualdade ao distribuir as recompensas da organização, e 

tem procedimentos adequados para todos os assuntos relacionados ao trabalho. 

7. Espaço do trabalho dentro da vida como um todo. Até que ponto há um equilíbrio do 

papel do trabalho dentro dos outros níveis da vida do empregado; este conceito de equilíbrio 

engloba horários e dias de trabalho, exigência da carreira e necessidades de viagem que não 

absorvam regularmente o tempo de lazer e familiar, bem como um progresso profissional que 

não exija mudança geográficas sucessivas. 

8. Relevância social da vida do trabalho. Sugere-se que as organizações que não agem 

de um modo socialmente responsável façam com que muitos de seus funcionários depreciem 

o valor de seu trabalho e suas carreiras, o que por sua vez irá afetar a auto-estima de cada um. 

O trabalhador percebe a organização como socialmente responsável em seus produtos, 

eliminação de detritos, técnicas de marketing, práticas de relações industriais, participação 

em campanhas políticas e assim por diante? 

Estes critérios específicos podem ser vistos como características da vivência do 

indivíduo no trabalho ou características do ambiente de trabalho.  Da mesma forma, a QVT 

foi definida de maneira mais restrita como “o grau até onde os membros de uma organização 

são capazes de satisfazer suas necessidades pessoais importantes através de sua vivência 

nesta organização”. Contudo, é igualmente importante examinar as questões acerca da QVT 

não só do ponto de vista do empregado individual, mas também sobre as perspectivas do 

empregador e da sociedade.  

Bowditch e Buono (2002) afirmam ainda que um modo de se conseguir essa visão 

mais ampla da QVT é abstrair esse conceito como um conjunto de questões e processos 

interativos, dirigidos ao objetivo geral de melhorar a vida no trabalho. Os diversos 

significados expostos parecem se agregar em quatro domínios distintos, porém relacionados, 

que enquadram a QVT como:  

1. Uma filosofia, com valores e suposições subjacentes, que são 

colaborativas, humanísticas e igualitárias por natureza; 

 

2. Um conjunto de estruturas e métodos (metas compartilhadas, comitês, 

conjuntos, uso de consultores, etc.) para a mudança organizacional; 
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3. Um conjunto de processos humanos (participação dos empregados na 

solução de problemas e tomadas de decisões, relações intra e intergrupais 

melhores, maior competência interpessoal) funcionando, decorrentes de 

uma mudança planejada, e  

 

4. Um conjunto de resultados (baseados em avaliações adaptativas 

longitudionais e holísticas, frequentemente dirigidas a questões como 

satisfação no trabalho, eficácia organizacional, produtividade individual) 

que podem ser acompanhados e avaliados. 

Bowditch e Buono (2002) explicam que, o desenvolvimento de qualquer programa 

abrangente de desenvolvimento organizacional, efetivamente resulta num novo sistema 

organizacional, no qual esses quatro domínios básicos interagem. A filosofia e as suposições 

implícitas sobre o conteúdo de uma vida “ideal” no trabalho são derivadas da organização e 

de seu ambiente maior, tornando-se inputs para o sistema de mudanças. Esses valores são, 

então, formalizados num programa de ação, constituído por diversas estruturas e intervenções 

organizacionais.  Com base nessas intervenções surge um sistema informal, caracterizado por 

uma série de processos humanos correlatos que ocorrem a níveis interpessoal e grupal. 

Finalmente, as variáveis de resultados, tais como atitudes em relação ao trabalho e ao local de 

trabalho, assim como as eficácias individual e organizacional decorrentes, influenciam a 

organização maior, e oferecem feedback que pode afetar a filosofia, as estruturas e os 

processos no futuro.  

Em resumo, podem-se estabelecer alguns dos aspectos operacionais da QVT. 

Primeiro, embora as atividades da QVT pareçam abranger uma ampla variedade de ações, a 

ideia da tomada de decisões participativa e do envolvimento das pessoas nos diversos níveis 

de hierarquia das organizações neste processo é um aspecto central. Em segundo lugar, outra 

preocupação básica da QVT trata da reestruturação da natureza do trabalho que os 

empregados realizam e do local de trabalho em si, para tornar o trabalho mais compatível 

com as necessidades individuais e com as estruturas sociais maiores no ambiente de trabalho. 

Finalmente, um terceiro conjunto de questões envolve a estrutura de recompensas no local de 

trabalho, considerando maneiras inovadoras de se recompensar o esforço do empregado.  

 

NOVOS PARADIGMAS 

Novos paradigmas de modos de vida dentro e fora da empresa, construindo novos 

valores relativos às demandas de qualidade de vida no trabalho, estão sendo estruturados por 

diversos segmentos da sociedade e do conhecimento científico, entre os quais se destacam:  

 Saúde: visa preservar a integridade física, psicológica e social do ser humano, em 

vez de apenas atuar sobre o controle de doenças, e propiciar maior expectativa de 

vida e reintegração profissional da pessoa que adoece. 

 

 Ecologia: ciência em que o homem é parte integrante e responsável pela 

preservação do meio ambiente e dos insumos da natureza, bem como ator do 

desenvolvimento sustentável. 
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 Ergonomia: estuda as condições de trabalho ligadas às pessoas. Fundamenta-se na 

medicina, na psicologia, na motricidade e na tecnologia industrial, visando o 

conforto e o desempenho nas diversas posições de trabalho. 

 

 Psicologia: demonstra a influência das atitudes internas e as perspectivas de vida 

da pessoa e a importância do significado intrínseco das necessidades individuais 

para seu envolvimento com o trabalho em conjunto com a filosofia. 

 

 

 Sociologia: atua sobre a dimensão simbólica do que é compartilhado e construído 

socialmente, demonstrando as implicações de quem influencia e é influenciado 

nos diversos contextos culturais e antropológicos da empresa. 

 

 Economia: enfatiza a consciência que os bens são finitos e de que a distribuição 

de bens, recursos e serviços deve evolver de forma equitativa a responsabilidade e 

os direitos da sociedade. 

 

 

 Administração: procura aumentar a capacidade de mobilizar recursos para atingir 

resultados em ambientes cada vez mais complexos, mutável e competitivo. 

 

 Engenharia: elabora formas de produção voltadas para flexibilização da 

manufatura, armazenamento de materiais, uso de tecnologia, organização do 

trabalho e controle de processos. 

 

 Oportunidade de progresso e segurança no emprego: manifesta-se no 

desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento da carreira, na possibilidade de 

aplicação de novas habilidades, na sensação de segurança no emprego e na 

remuneração. 

 

 

 Integração social na organização: um ambiente favorável nas relações pessoais é 

atingido com ausência de preconceitos, democracia social, ascensão na carreira, 

companheirismo, união e normas claras. 

 

 Leis e normas sociais: o grau de integração social à organização está relacionado 

com o direito à privacidade e à liberdade de expressão de ideias, com tratamento 

equitativo e normas claras. 

 

 

 Trabalho e vida privada: as condições de crescimento na carreira não devem 

interferir no descanso nem na vida familiar do empregado. 

 

 Significado social da atividade do empregado: a atuação social da organização 

tem significado importante para os empregados tanto em sua percepção da 

empresa quanto em sua autoestima. 

 

Conforme Vasconcelos (2001), nesse contexto, vale ressaltar que outras ciências têm 

dado grande contribuição ao estudo do desenvolvimento da QVT, como: Saúde, Ecologia, 

Ergonomia, Psicologia, Sociologia, Economia, Administração e Engenharia. Todas 
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empenhadas em desenvolver processos que beneficiem a relação trabalhador-organização, em 

prol da melhoria das condições humanas do trabalho, visando à maior produtividade aliada à 

satisfação do homem. Isso só é possível quando o trabalhador encontra no ambiente de 

trabalho categorias conceituais que podem ser transformadas em fatores motivacionais que 

impliquem os critérios a seguir:  

9. Compensação justa e adequada: visa medir a qualidade de vida no trabalho, tendo 

como parâmetro o salário recebido pela tarefa realizada, observando-se a sua 

equidade a outros membros que desempenhe as mesmas funções tanto na organização 

onde trabalha como também de profissionais de outras empresas. 

 

 

10. Condições de trabalho: responsáveis pela medição da QVT, de acordo com as 

condições que apresentam no local de trabalho. Baseia-se nos seguintes critérios:  

 

10.1.  Jornada de trabalho: mede o número de horas trabalhadas, dentro ou não da 

legislação trabalhista, e sua relação com o trabalho desempenhado. 

10.2. Carga de trabalho: mede a quantidade de trabalho exercido em cada turno. 

10.3. Ambiente físico: avalia as condições de bem-estar e conforto do local de 

trabalho e organização para seu desempenho. 

10.4. Material e equipamento: avalia a qualidade e a quantidade dos materiais 

disponíveis para a execução do trabalho. 

 

11. Uso e desenvolvimento de capacidades: verifica a QVT referente às oportunidades 

que o trabalhador tem de aplicar, no desenvolvimento de suas tarefas, seus talentos, 

habilidades e competências profissionais. 

 

12. Oportunidades de crescimento e segurança: verifica a QVT quanto às oportunidades 

oferecidas pela instituição para o desenvolvimento e crescimento pessoal do 

trabalhador e para a segurança do emprego, tendo como base perspectivas de ascensão 

profissional e grau de permanência (segurança). 

 

13. Integração social na organização: examina o grau de integração social a organização, 

observando igualdade de oportunidades, apoio social, trabalhos em equipe em 

detrimento do individualismo. 

 

14. Constitucionalismo: fiscaliza o grau de cumprimento dos direitos do empregado na 

organização, como direito trabalhista, privacidade, liberdade de expressão e aplicação 

de normas e rotinas e suas influências no trabalhador. 

 

15. Trabalho e espaço total de vida: responsável pela medição do equilíbrio existente 

entre a vida particular do empregado e sua vida no trabalho, observando-se a jornada 

de trabalho e vida em família, além de horários de chegada e saída na empresa. 

 

16. Relevância social da vida no trabalho: responsável pela medição da QVT quanto à 

percepção e compreensão do empregado referente à responsabilidade social da 

organização com a comunidade, seu relacionamento com seus funcionários, quanto à 

qualidade da prestação de serviços, além de medir qual a visão do trabalhador sobre a 

instituição (imagem) etc. 

TRABALHO HUMANIZADO 
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Newstrom e Davis (1996) afirmam que a QVT produz um ambiente de trabalho mais 

humanizado. Seu objetivo é servir tanto às aspirações mais altas dos trabalhadores, quanto as 

suas necessidades mais básicas. Ela procura aproveitar as habilidades mais refinadas dos 

trabalhadores e proporcionar um ambiente que os encoraje a desenvolver suas capacidades. A 

ideia é que os trabalhadores são recursos humanos que tem que ser desenvolvidos e não 

simplesmente usados. Além disso, o trabalho não deve ter condições excessivamente 

negativas ou submeter os trabalhadores a tensões indevidas, tampouco prejudicar ou degradar 

sua humanidade, nem ser arriscado ou indevidamente perigoso. Ele deve, sim, construir – ou 

pelo menos não prejudicar – a capacidade de os trabalhadores desempenharem outros papéis, 

como de cidadãos, cônjuges, pais, ou seja, é preciso que o trabalho contribua para o 

desenvolvimento social em geral.  

Para Pires (1997), atualmente, muitos empresários reconhecem que estiveram tão 

ocupados com a implementação de uma administração competitiva a nível de mercado, que 

não deram a devida importância ao estilo à qualidade de vida dos empregados. Ao contrário, 

os métodos de cobrança e promoção através da avaliação de desempenho, levam as pessoas a 

tentar superar os próprios limites, sacrificando as horas de lazer e a própria saúde.  

Entretanto, a qualidade de vida dos empregados está sendo minada pelo aumento 

explosivo de um grupo de patologias rotulada doenças da civilização (obesidade, hipertensão, 

diabetes, cirrose, psicopatologias, úlceras, gastrites, constipação intestinal, hemorroidas, 

alergias, tumores, depressão da imunidade, etc.), que apresenta como denominador comum o 

estilo de vida das pessoas.  

Segundo Newstrom e Davis (1996), a hipótese básica do trabalho humanizado é que 

ele é mais vantajoso quando promove o “melhor ajustamento” entre empregados, tarefas, 

tecnologia e meio ambiente. Por consequência, o melhor esquema será diferente para se 

ajustar a diferentes arranjos dessas variáveis. Como é necessário um projeto de cargo 

adequado a cada situação, este não será estabelecido em uma só vez e mantido 

indefinidamente. Ao contrário, deve haver um reajuste regular entre os fatores acima 

mencionados para se manter o melhor ajustamento.  

De acordo com Newstrom e Davis (1996), o enriquecimento do trabalho traz muitos 

benefícios. Seu resultado geral é um enriquecimento no papel social, que encoraja o 

crescimento e a auto-realização. O trabalho é feito de forma a encorajar a motivação 

intrínseca. Como consequência do aumento da motivação, o desempenho deverá melhorar, 

proporcionando, assim, um trabalho mais humano e produtivo. Os efeitos negativos também 

tendem a ser diminuídos, como: rotatividade, faltas, queixas e perda de tempo. Dessa 

maneira, ambos - trabalhador e sociedade - beneficiam-se. O empregado trabalha melhor, tem 

mais satisfação no trabalho e se realiza mais, sendo, assim, capaz de participar em todos os 

seus papeis sociais com maior eficácia. A sociedade beneficia-se com a pessoa mais eficaz, e, 

da mesma forma, esta tem um melhor desempenho no trabalho.  

Do ponto de vista dos fatores motivacionais de Hertzberg, o enriquecimento do 

trabalho ocorre quando o próprio trabalho é mais desafiador, quando novas realizações são 

estimuladas, quando há oportunidade para crescimento e quando são previstos 

responsabilidade, feedback, e reconhecimento. Entretanto, os funcionários são os juízes finais 

daquilo que enriquece seus cargos.  Tudo o que a gerência pode fazer é reunir informações 

sobre o que tende a enriquecer os cargos, experimentar estas mudanças no seu sistema e 

então averiguar se os funcionários julgam que houve enriquecimento.  
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Na tentativa de consumir fatores motivacionais, a gerência também precisa dar 

atenção a fatores de manutenção. Sua tentativa deve ser no sentido de conservar os fatores de 

manutenção constantes ou mais altos à medida que os fatores motivacionais aumentam. Os 

funcionários poderão ser menos sensíveis a este, por estarem distraídos por causa de uma 

manutenção inadequada. A necessidade de introdução de um sistema para o enriquecimento 

do trabalho é satisfeita através da prática de participação nos lucros da empresa, onde os 

empregados recebem uma porção substancial da poupança produzida pela própria melhoria 

do trabalho.  

Como o enriquecimento do trabalho deve ocorrer segundo o ponto de vista de cada 

empregado, nem todos eles irão escolher cargos enriquecidos se tiverem opção. Existe uma 

relação de contingência em termos de diferentes necessidades e alguns funcionários podem 

preferir a simplicidade e a segurança dos trabalhos mais rotineiros.  

Conforme Newstrom e Davis (1996), as limitações e as dificuldades como 

enriquecimento no trabalho conduzem a três conclusões. Primeiro, tanto o enriquecimento 

como os programas de QVT são geralmente desejáveis tanto por necessidades humanas 

quanto de desempenho. Eles ajudam tanto aos funcionários quanto à empresa. Segundo, há 

uma relação de contingência. Os melhoramentos obtidos com programas de QVT funcionam 

melhor em algumas situações. Não há o melhor para toda situação. Uma terceira conclusão é 

que os programas de QVT trazem custos e benefícios. Ambos devem ser avaliados para se 

determinar a desejabilidade de uma mudança. A questão-chave é quão favoráveis são os 

benefícios líquidos.  

A qualidade de vida no trabalho, portanto, constitui-se na peça-chave do 

desenvolvimento humano enquanto profissional, pois é nas organizações que ele, como 

trabalhador, encontra seu sucesso ou sua frustração. Cabe às instituições o cuidado da criação 

de mecanismos capazes de proporcionar ao trabalhador uma esperança de vida melhor.  

Dessa maneira, qualquer programa de qualidade terá sucesso nas organizações porque 

ela se torna intrínseca e, consequentemente, todo produto ou serviço que passe por pessoas 

que tenham QVT terá o embrião desse bem-estar e satisfação.  

O desafio do programa de qualidade de vida no trabalho é aprofundar o 

reconhecimento da dimensão essencial do compromisso do ser humano com as organizações 

e gerar melhores condições de vida.  

 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO COMO GERENCIAMENTO DO 

ESTRESSE 

 

O estresse é vivido no trabalho pela capacidade de adaptação, na qual sempre está 

envolvido o equilíbrio obtido entre a exigência e capacidade. Se o equilíbrio for atingido, 

obter-se-á o bem-estar; do contrário, gerará diferentes graus de incerteza, conflitos e sensação 

de desamparo. O estresse é, talvez, a melhor medida do estado de bem-estar da pessoa, já que 

a qualidade de vida no trabalho é individualizada por meio de suas diferentes manifestações 

de estresse.  

Rodrigues (1992) reviu detalhadamente os aspectos psicossociais do estresse, 

concluindo que não há qualidade de vida no trabalho se as condições em que se trabalha não 

permitem viver em nível tolerável de estresse, de preferência tendo como meta o eustresse (o 

lado bom do estresse), e não o distresse (tensão nociva que gera, entre outros, os distúrbios 

psicossomáticos).  
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Samulski, Chagas e Nitsch (1996) propõem a compreensão do fenômeno do estresse 

“como transação que envolve risco, perda ou situação na qual capacidades a mais devem ser 

mobilizadas e, quanto maior  esforço, mais duvidoso se torna o acontecimento”. Apresentam-

se, assim, os dois componentes básicos da ocorrência de estresse: a exigência e a capacidade. 

Exigência interna relacionada a metas e valores pessoais e expectativas de etilo de vida.  

Para Cerquinho (1994), existe uma abordagem associada à ética da condição humana. 

Essa ética busca desde a identificação, a eliminação, a neutralização ou o controle dos riscos 

ocupacionais observáveis no ambiente físico, os padrões de relações de trabalho, a carga 

física e mental requeridas para cada atividade, as implicações políticas e ideológicas, a 

dinâmica da liderança empresarial e do poder formal ou informal até o significado do 

trabalho em si, o relacionamento e a satisfação no trabalho.  

8. METODOLOGIA 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a percepção dos clientes internos da Agência 

RK8 Comunicação Integrada, quanto à qualidade de vida no trabalho e à empresa. 

A empresa pesquisada é do segmento de publicidade e propaganda, situada no interior 

de São Paulo, na cidade de Americana. A agência nasceu no final de 2011, quando seis 

amigos resolveram criar algo novo que não se limitasse apenas a cuidar da publicidade, ou 

design do cliente, mas que conseguisse manter o controle e a certeza dos resultados. Assim 

surgiu a RK8 Comunicação Integrada. 

Atualmente a agência conta com três (03) colaboradores, sendo um deles o proprietário. 

Para conseguir mensurar a satisfação dos colaboradores quanto à empresa, 

relacionamento interpessoal e qualidade de vida, o primeiro passo foi estruturar um canal de 

comunicação para que os funcionários pudessem expressar sua opinião, no caso a utilização 

de uma pesquisa. 

Existem duas formas de pesquisa, qualitativa e quantitativa, sendo a modalidade 

utilizada nesta, o método qualitativo. O objetivo desta pesquisa foi mensurar, através das 

respostas dos colaboradores, a satisfação destes em relação a agência RK8, o ambiente em 

geral e a qualidade de vida no trabalho. 

A metodologia de pesquisa qualitativa é aquela na qual o pesquisador busca obter 

resultados aprofundados através da averiguação com certo número de pessoas. Por se tratar 

de uma pesquisa exploratória (que busca definir como é um cenário), ela é recomendada para 

quem deseja fazer uma pesquisa mais geral e depois definir pontos mais específicos. Ou seja, 

o público que vai responder a pesquisa qualitativa é que vai ajudar a definir como é o cenário 

para um produto ou serviço.  

Para que a pesquisa ocorresse, foi elaborado um questionário com perguntas claras e de 

fácil entendimento relacionado aos benefícios e instalações oferecidos pela empresa. 

  A pesquisa sucedeu da seguinte forma: 

 Foram elaboradas 12 perguntas para o questionário que os colaboradores 

responderam.  

 A pesquisa foi apresentada com antecedência ao gestor, para discussão. 

 O gestor expôs a pesquisa aos demais colaboradores. 
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 Os formulários foram disponibilizados e, por decisão do gestor e dos colaboradores, a 

pesquisa fora respondida individualmente. 

 Participaram da pesquisa 03 colaboradores, entre eles o gestor. 

 Após preenchimento da pesquisa por todos os colaboradores, esta foi devolvida para 

analise. 

 Com os dados em mãos, as respostas foram transformadas em gráficos. 

 

Após o retorno das respostas e elaboração dos gráficos para facilitar a leitura dos dados, 

aconteceu individualmente, com todos os colaboradores, uma entrevista, a fim de buscar mais 

informações sobre a percepção de cada colaborador sobre a qualidade de vida no trabalho na 

agencia RK8.  

O resultado da pesquisa servirá para analisar como os colaboradores sentem-se em 

relação à QVT, e para que possamos verificar os pontos que poderão ser melhorados para que 

a agência e o trabalho tenham excelência e atendam as necessidades e anseios de todos. 

 

9. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

A pesquisa realizada e respondida individualmente por cada colaborador da agência 

RK8 Comunicação Integrada foi capaz de fornecer dados importantes para percebermos que 

a qualidade de vida no trabalho está realmente presente na empresa, gerando bons resultados 

no trabalho e bem estar físicos e psíquicos. 

 

Para a questão relativa à idade dos colaboradores o retorno foi: 

 

                    
Figura 1 – Idade dos colaboradores – Fonte: Autoria própria 
 

Percebe-se que os colaboradores são jovens, tendo as idades 19 anos, 25 anos e 28 

anos, sendo idade média destes 24 anos. 

 

A questão referente ao grau de escolaridade era de múltipla escolha, portanto o 
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resultado foi: 

 

 
Figura 2 – Grau de escolaridade – Fonte: Autoria própria 

 

Percebe-se que apenas um colaborador não tem nenhum tipo de especialização técnica 

e/ ou graduação, além do ensino médio completo e cursos profissionalizantes, outro 

colaborador possui curso tecnólogo em informática, além de cursos profissionalizantes, por 

fim temos um dos colaboradores que além da graduação em Publicidade e Propaganda, 

também realizou cursos profissionalizantes. 

 

A questão que abrangia renda mensal era de múltipla escolha e o resultado foi o 

seguinte:         

 
Figura 3 - Salário mensal dos colaboradores – Fonte: Autoria própria 

 

O colaborador cujo salário é de 1 a 2 salários mínimos está há menos tempo na 

agência, e ainda não possui ensino técnico e/ou superior. 

 

Na questão sobre estado civil as opções eram: Solteiro, casado, outros. A resposta 

obtida foi a seguinte: 
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Figura 4 – Estado civil dos colaboradores – Fonte: Autoria própria 
 

A questão sobre quais itens o colaborador considera mais importante em relação à 

qualidade de vida no trabalho era de múltipla escolha, sendo o retorno o seguinte: 

 

 

 

 
Figura 5 – Itens importantes relativos a Qualidade de Vida no Trabalho – Fonte: 

Autoria própria 

Nota-se que para todos os colaboradores, o item salário torna-se o mais importante 

para que se perceba maior qualidade de vida, ajude na motivação, visto que se o salário é 

maior poderão dedicar mais seu tempo livre ao lazer e às atividades que possam trazer 

benefícios físicos e mentais. Para dois respondentes, o segundo ponto mais importante é 

manter um bom relacionamento interpessoal, um dos colaboradores cita que vê este item até 

mais importante do que o salário pelo fato de que, se o relacionamento interpessoal for bom, 

terão mais vontade de ajudar um ao outro e terão prazer em trabalhar em conjunto, visto que 

o ambiente de trabalho agradável, com pessoas que se relacionem bem e com respeito mútuo, 

os torna uma família. Por fim um colaborador optou por plano de carreira como um dos itens 
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mais importantes. Isso é motivador e faz com que este busque sempre mais ao saber que 

poderá crescer e alçar voos maiores além de ser uma forma de crescimento dentro e fora da 

empresa, sendo ótimo para o futuro, podendo gerar ganhos e obter melhoria de vida. 

O resultado obtido para a pergunta “Você se considera parte integrante na 

empresa?”, foi o seguinte: 

 Figura 6 

– Integração – Fonte: Autoria própria 

Todos os colaboradores sentem-se parte fundamental e integrante da empresa, visto 

que são tratados de maneira decente, tem opiniões valorizadas e seguem a premissa de manter 

o respeito e a qualidade de vida no trabalho. Além disso, sempre participam de todas tomadas 

de decisões, são ouvidos, estão presente em todas as reuniões, e buscam fazer o melhor para 

que haja integração e, cada vez, mais entre todos. 

O retorno obtido na questão “Você acredita que na empresa há preocupação com os 

funcionários?”, foi: 

                    
Figura 7 – Preocupação com os colaboradores – Fonte: Autoria própria 
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Os colaboradores se preocupam uns com os outros de maneira geral, não apenas 

quando o funcionário está dentro da empresa, pois, todos os fatores que influenciam sua vida 

pessoal interferem em seu ambiente de trabalho, portanto a preocupação que o mesmo esteja 

bem tanto em sua vida pessoal quanto profissional, esteja em dia com sua saúde física e 

psíquica, é de extrema importância para a empresa. Além do mais, é fundamental essa troca 

de informações e esse cuidado, a fim de saber se todos estão satisfeitos e trabalhando de 

acordo com suas expectativas, isso porque sempre existem pontos importantes a serem 

trabalhados e aperfeiçoados na empresa, e somente com o apoio mútuo conseguirão atingir as 

metas estipuladas.  

A resposta referente à pergunta “Suas ideias, opiniões, liberdade de expressão e 

sugestões de melhorias são ouvidas?”, foram: 

                                
Figura 8 – Ideias, opiniões, liberdade de expressão e sugestões ouvidas – Fonte: Autoria 

própria 

Os colaboradores sempre realizam brainstorming, a fim de buscar ideias de melhorias, 

para que juntos possam tomar as decisões que trarão maiores benefícios a si mesmos e à 

agência. Também tem liberdade para demonstrar que um novo método de trabalho a ser 

seguido pode ser mais fácil para que todos o executem de forma rápida e correta. 

O retorno sobre a pergunta “Sente-se motivado na empresa?”, é o seguinte: 

3 

As ideias, opiniões, liberdade 
de expressão e sugestões de 

melhorias são ouvidas? 

Sim

Não
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Figura 9– Motivação dos colaboradores – Fonte: Autoria própria 

Os colaboradores sentem-se motivados visto que trabalham com o que realmente 

gostam, o ambiente tem clima organizacional, o relacionamento interpessoal é muito bom, 

existe desenvolvimento profissional e cuidado com a saúde dos mesmos. Ademais, as ideias 

de todos de fato são colocadas em ação e as mesmas dão certo, o ócio criativo é valorizado, 

assim como a liberdade de expressão, que faz com que os funcionários busquem sempre 

melhorar e se motivar, além das perspectivas de crescimento pessoal e profissional. 

 

A pergunta “Quanto está satisfeito com a sua qualidade de vida no trabalho?”, era de 

múltipla escolha e as respostas foram: 

  
  Figura 10 – Satisfação  – Fonte: Autoria própria 

Todos os colaboradores apontaram que se sentem satisfeitos, porém como é bastante 

próximo estar satisfeito e muito satisfeito, foi perguntado qual a porcentagem relativa a 

3 

Sente-se motivado na 
empresa?  

Sim

Não

3 

Satisfação quanto qualidade 
de vida no trabalho : 

Muito satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito insatisfeito
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satisfação com a QVT para cada colaborador individualmente, e o retorno obtido foi de 

números como 80% ,  85%  e 95%, gerando uma média de satisfação de cerca de 87%,  isso 

porque, alegam que mesmo estando satisfeitos sempre existe algo que pode melhorar. 

O retorno para a pergunta “Você acha que a qualidade de vida no trabalho influencia 

na produtividade?”, foi: 

  
 Figura 11 – Qualidade de vida no trabalho e influencia na produtividade – Fonte: Autoria 

própria 

Os colaboradores acreditam que a qualidade de vida no trabalho esteja diretamente 

relacionada com a produtividade, pois, se não está satisfeito, motivado e não tem qualidade 

no ambiente que trabalha não produzirá tudo o que pode, inclusive, para o colaborador é 

extremamente importante saber que a empresa busca melhores condições de trabalho e de 

vida para todos. Consideram também que não se deve separar a qualidade de vida que o 

colaborador tem em casa da que ele tem no trabalho, visto que tudo torna-se uma influência, 

para o bem ou para o mal, portanto todos devem fazer o possível para gerar um ambiente 

agradável, para que a produtividade tanto no trabalho quanto fora dele, seja perceptível e de 

qualidade. 

A resposta referente à pergunta “Como avalia sua relação com seus superiores e/ou 

subordinados?” foi:    

3 

Acredita que a QVT influencia 
na produtividade? 

Sim

Não
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  Figura 12 – 

Relação com superiores e/ou subordinados – Fonte: Autoria própria 

O relacionamento interpessoal entre os colaboradores é extremamente bom, visto que 

além de companheiros de trabalho, tornaram-se como uma família. Devido à reposta 

predominante ter sido a de que se sentem satisfeitos, porém como é bastante próximo estar 

satisfeito e muito satisfeito, foi perguntado individualmente a cada colaborador como 

avaliava em porcentagem a relação entre superiores e/ou subordinados, o retorno foram 

número como: 90%, 95% e 100% , totalizando uma média de satisfação de 95%.   

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se, com base nas opiniões descritas no presente artigo, que qualidade de vida 

no trabalho não é um tema novo, porém, há pouco tempo começou a ser inserido nas 

empresas, para que os benefícios gerais para os trabalhadores e, consequentemente, para a 

empresa sejam visíveis e reconhecidos, além de motivar os colaboradores e fazer com que o 

estabelecimento se desempenhe e torne-se competitivo, visto que o mercado está cada vez 

mais disputado e globalizado. 

De acordo com a pesquisa realizada na agência RK8 Comunicação Integrada, mesmo 

esta sendo respondida por poucos participantes (visto que na agência não há um número 

elevado de colaboradores), foi possível perceber que estes estão muito satisfeitos com o clima 

organizacional do ambiente de trabalho e que há um relacionamento interpessoal muito bom, 

isso porque o retorno sobre a pesquisa foi extremamente positivo. 

Deste modo, a análise dos dados permite perceber que quando existe qualidade de 

vida no trabalho aliada ao respeito, à preocupação entre todos e ao amor ao trabalho 

desempenhado, salário compatível com as atividades executadas, liberdade de expressão e  

ideias sugeridas sendo realizadas, ócio criativo gerando resultados, lazer e tempo livre para a 

família, enfim, todos estes itens tornam-se importantíssimos para que o colaborar se 

mantenha feliz,  além de despertar neste, cada vez mais, o desejo de melhorar e almejar novos 

objetivos. 

Além dos benefícios citados acima, vemos que a empresa que investe na qualidade de 

vida, humanização do trabalho, gerenciamento do estresse, que faz com que o funcionário se 

mantenha com boa saúde tanto física como psíquica, além de gerar crescimento 

organizacional, terá resultados mensuráveis e perceptíveis como um todo. 

A QVT também gera aumento na produtividade, porém, não apenas no ambiente de 

trabalho, mas até mesmo na vida pessoal do colaborador, portanto, quando este sente-se  

1 

2 

Como avalia a relação com  
superiores e/ou 
subordinados? 

Muito satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito insatisfeito
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satisfeito, tem uma produtividade excelente e isso será transpassado aos produtos e serviços 

desempenhados, visto que tudo o que é desenvolvido pela  empresa com  qualidade e 

satisfação, poderá fidelizar os clientes, além de suprir as necessidades e desejos destes. 

Porém, isso tudo somente será possível se os clientes internos tiverem qualidade de vida no 

trabalho, pois a empresa é o reflexo direto dos colaboradores. 

Algumas sugestões à empresa analisada: conservar o trabalho desenvolvido de 

qualidade de vida no trabalho aliado a projetos paralelos que motivem os colaboradores, ou 

seja, durante meio período por semana, cada colaborador terá direito a trabalhar em um 

projeto que mais goste ou a executar uma tarefa já existente na empresa que mais lhe 

satisfaça, manter um projeto de ginástica laboral, a fim de que a saúde física do colaborador 

esteja em boas condições, assim como fazer com que o ambiente seja agradável para que, 

psiquicamente, todos sintam-se bem. 

A agência RK8 Comunicação Integrada pretende levar seus serviços para além da 

região em que hoje se encontram, pois, apesar de trabalharem bem no local, expandir com 

colaboradores satisfeitos e trabalhos bem desempenhados trará vantagens competitivas e 

ganhos significativos para todos. 
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ANEXO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a percepção dos clientes internos da agencia 

RK8 comunicação integrada, quanto à qualidade de vida no trabalho, e a empresa. 
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01)   Idade:  (    ) 16 até 20 anos (    ) 21 até 25 anos (    ) 26 até 30 anos (    ) Acima de 30 

anos. 

02) Grau de escolaridade: (    ) Pós Graduação (    ) Superior completo  (    ) Superior 

Incompleto (     ) Tecnólogo   (    ) Ensino médio completo  (   ) Outros 

____________________________. 

03)   Renda mensal: (    ) até 1 salário mínimo (   ) de 1 a 2 salários mínimos   (    ) de 2 a 4 

salários mínimos  (    ) Acima de 4 salários mínimos 

04)   Estado civil: (   ) Casado (   ) Solteiro (   ) Outros ___________________________ 

05)   Quais dos itens considera importante em relação à  qualidade de vida no trabalho:  

(marque de um a dois itens):  (    ) Salário (   ) Plano de saúde (   ) Segurança no trabalho (uso 

de EPIs) (    ) Relacionamento Interpessoal com os superiores  (   ) Cesta básica  (   ) Plano de 

carreira  

06)   Considera-se parte integrante na empresa: (    )Sim (    ) Não 

07)   Acredita que na empresa há preocupação com os funcionários:  (    )Sim (    ) Não 

08)   As suas ideias, opiniões, liberdade de expressão e sugestões de melhorias são ouvidas:    

(    )Sim (    ) Não 

09)   Sente-se motivado na empresa: (    )Sim (    ) Não 

10)  Quanto está satisfeito com a sua qualidade de vida no trabalho : (   ) Muito satisfeito  (    

) Satisfeito   (    ) Insatisfeito   (    ) Muito insatisfeito 

11)   Você acha que a QVT influencia na produtividade: (   ) Sim (   ) Não 

12) Como avalia sua relação com seus superiores e/ou subordinados:  (    ) Muito satisfeito     

(     ) Satisfeito   (     ) Insatisfeito   (     ) Muito insatisfeito 
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MELHOR DESEMPENHO DO COLABORADOR ATRAVÉS DA 

IMPLANTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR HABILIDADE E 

COMPETÊNCIA 
 

 

  Michelli da Penha Pereira¹ 

 Marshal Raffa² 

 

 

Resumo 

É crescente a busca por novos empregos, onde estes lhes proporcionem estabilidade e 

melhoria de vida, isso faz com que muitas pessoas deixem de se acomodar com seus 

empregos e passem a buscar novos horizontes no mercado de trabalho, seja porque outras 

empresas oferecem benefícios, crescimento profissional e até mesmo pouca diferença 

salarial. Vendo esse quadro é de estrema importância que as empresas se atentem a oferecer 

esse tipo de melhoria dentro da sua própria empresa, fazendo com que o profissional se sinta 

motivado a trabalhar na mesma, assim o estudo sobre implantação remuneração por 

habilidade e competência é de grande importância, pois é o que mais chama a atenção para a 

busca de um novo emprego. A remuneração por habilidade e competência possibilita o 

desenvolvimento de pessoas através de estratégias que estabeleçam melhoria contínua dos 

processos organizacionais, e assim desenvolva nos colaboradores a capacidade de assumir 

responsabilidades em níveis crescentes.   

   

Palavras Chave: Oportunidade, Retenção, Cargos, Benefícios, Estratégia.   

 

Abstract 
There is a growing search for new jobs, where they give them stability and improvement of 

life, this causes many people fail to settle with their jobs and start to seek new horizons in the 

labor market, either because other companies offer benefits, growth professional and even 

little wage gap. Seeing this picture is of extreme importance that companies pay attention to 

offer this kind of improvement within your own company, making the professional feel 

motivated to work on it, so the study on deployment pay for skill and competence is of great 

importance because it is what really draws attention to the search for a new job. The 

remuneration for skills and competences enables the development of people through 

strategies that establish continuous improvement of organizational processes and thus 

develop in employees the ability to take responsibility in increasing levels. 

 

Keywords: Opportunity, Retention, Roles, Benefits, Strategy. 
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INTRODUÇÃO   

   

A implantação da remuneração por habilidades e competências pode ser considerada algo 

novo, porém inovador, as velhas formas de remuneração têm sido questionadas, métodos 

tradicionais têm foco no cargo dos funcionários e não na qualificação, o que não estimula o 

colaborador a adquirir novas habilidades. No caso de confecções essa falta de estimulo faz 

como que seus colaboradores saibam apenas operar uma máquina, e não há estimulo para a 

aprendizagem em novas máquinas. 

O setor têxtil e de confecção é o que mais cresce em 2010 gerou uma renda de U$ 52 bilhões, 

com crescentes números de falta de mão de obra com ou sem qualificação no mercado de 

trabalho, muitas empresas se vêm obrigadas a aumentar os salários de seus colaboradores 

sem aumentar sua produtividade. 

Segundo blog Confecção e Vestuário (2011) alguns dos problemas que geram a falta de mão 

de obra no mercado são baixos salários, ausência de um RH estruturado, falta de bonificações 

de assiduidade e produção, entre outros, por isso novos métodos de remuneração e 

reconhecimento de funcionários são importante, métodos que visem estimular e qualificar 

seus funcionários.   

A remuneração por habilidades é mais implantada a nível operacional ela é determinada pela 

capacidade e formação dos colaboradores, onde as habilidades passam a determinar a base da 

remuneração. A competência também tem o mesmo sentido de remuneração, porém é mais 

adequada para níveis gerenciais e demonstra uma visão mais competitiva para as quais o fator 

de inovação é crucial para o sucesso. 

Normalmente as empresas utilizam o método de remuneração funcionais, no qual tomam 

como base a determinação do salário, e a contribuição que se espera do cargo, ou seja, paga-

se o mesmo salário para diferentes profissionais, sendo que uns podem desempenhar melhor 

a função que outros, ou até mesmo desenvolver novas atividades. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
   

A valorização de pessoas pode ser tratada como recompensas recebidas como contrapartida 

de seu trabalho para a organização, Dutra (2006) diz que essas recompensas podem ser 

entendidas como atendimento de expectativas e necessidades das pessoas, tais como: 

economias, crescimento pessoal e profissional, segurança, projeção social reconhecimento, 

possibilidade de expressar-se por seu trabalho, etc. É necessário saber sempre como será feita 

a distribuição dessas recompensas dentro da empresa, quais critérios serão utilizados pela 

organização, no caso de critérios é preciso levar em consideração o mercado e padrões 

internos de equidade. 

As informações de mercado ajudam a organização manter-se informada e posicionada em 

relação competitiva além de atrair e reter pessoas. A questão é que o mercado é instável, 

oscila nas questões de oferta e demanda e manter-se informado por informações de mercado 

não é suficiente.  

Existem varias formas de concretizar a recompensa, seja por um elogio formal, carta ou 

prêmio, ou até mesmo uma aumento salarial, promoção para novas posições organizacionais, 

novos desafios, novas tarefas, toda forma de recompensa precisa ser feita de forma que gere 

para empresa uma boa resposta, ou seja, crescimento do colaborador tem que ser sempre 

vinculado ao desenvolvimento contínuo da empresa, para Dutra (2006) algumas formas de 

estimular o profissional são:  

 O aumento da remuneração, tanto na forma de um salário maior quanto na 

diferenciação de benefícios ou serviços oferecidos pela empresa. 
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 O desenvolvimento da pessoa é normalmente recompensado por estar vinculado à 

maior capacidade da pessoa de agregar valor para a empresa 

 Acesso a programas de capacidade ou linhas de subsidio à formação profissional ou 

pessoal 

É importante entender que as pessoas têm grande importância dentro da organização, passou 

o tempo em que eram meros operários que desempenhavam apenas trabalhos repetitivos, 

segundo Chiavenato (2004) as organizações funcionam por meio das pessoas que delas fazem 

parte e que decidem e agem em seu nome, e é isso o que acontece sem as pessoas ou se as 

mesmas não derem o máximo de si pela organização, as empresas não conseguem atingir 

suas metas e objetivos, afinal são elas que fazem os processos funcionarem e levam a 

empresa ao crescimento e desenvolvimento, isso faz com que as empresas visem a grande 

importância das pessoas para o crescimento organizacional e o papel desempenhado por seus 

funcionários em seus trabalhos, além de ter ma nova visão do que procuram, como 

colaboradores que façam além do que é lhe ordenado, com capacidade para desenvolver e 

crescerem dentro das organizações, fazendo com que ambos alçassem sucesso empresarial e 

profissional. De acordo com Chiavenato (2004) é importante gerir talentos nas organizações, 

ter pessoas não significa que irá encontrar talentos. Talento é a pessoa ter um diferencial que 

a valorize. 

A importância de reter talentos está no requisito de aperfeiçoar o capital humano, segundo 

Chiavenato (2004), o conceito de talento humano conduz necessariamente ao conceito 

humano – o patrimônio inestimável que uma organização pode reunir para alcançar a 

competitividade e sucesso. 

As empresas precisam pensar em meios onde consigam melhorar seu quadro de funcionários, 

desenvolver os que já estão dentro da empresa, e reter os que estão se desenvolvendo, muitas 

vezes investir em quem já está dentro é um ótimo negocio, pois já se conhece o funcionário e 

já sabe como o mesmo trabalha e até mesmo o convívio com as pessoas de dentro da empresa 

é facilitado, além da motivação que pode gerar entre este e os demais.  

De acordo com Mayo (2003), as pessoas continuarão a deixar seus empregos, em mercados 

competitivos por qualificações escassas, pessoas e grupos serão cortejados e seduzidos, em 

uma empresa comercial, perder um ativo vital para um competido é um prejuízo duplo, por 

isso é sempre de extrema importância investir em seus funcionários de alguma forma. 

 

Remuneração por habilidades e competência 

 

Muito se fala de plano de carreira para a obtenção de melhores resultados dentro de uma 

organização, de fato uma empresa com bons planos de carreira faz com que seus profissionais 

se sintam motivados e empenhados a trabalhar e desenvolver com gana seus serviços, porém 

existem grandes barreiras na implantação no caso de pequenas empresas. 

Uma alternativa para demonstrar o reconhecimento então é a implantação da remuneração 

por habilidades e competências. Trabalhar com o fator competência requer certa atenção 

Dutra (2006) diz que o processo de aprendizagem organizacional está vinculado ao 

desenvolvimento das pessoas que fazem parte da organização, porém a questão é como 

chegar neste envolvimento, como propor algo para os colaboradores que desperte neles a 

vontade de aprender o algo a mais ou até  mesmo demonstrar que já sabem e são capazes de 

desempenhar, Neri (2005) diz que as pessoas sempre estão em busca de estabilidade, porém 

isso não acontece, então sendo assim concentra-se num modelo em que  resultados são iguais 

a oportunidades onde o resultado alcançado pelas pessoas em prol da empresa traduz-se em 

oportunidades que a empresa lhes oferece como recompensa. 

O colaborador se sente motivado a manter um bom desempenho quando percebe que na 

empresa haverá possibilidades de crescimento, já o caso da empresa, ela avalia o funcionário 

pela sua dedicação de doar-se. Dutra (2001) diz que ao escolher uma pessoa para trabalhar, 
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além de verificar sua formação e experiência, observa-se também seu modo de atuar, sua 

maneira de realizar o trabalho, suas realizações, enfim, quer se assegurar de que a pessoa ao 

ser escolhida terá condições de obter os resultados esperados. 

A remuneração por habilidades tem por objetivo remunerar os profissionais por suas 

características pessoais, sua capacidade de colaborar com as estratégias da empresa, visa 

motivação e melhor desenvolvimento de acordo com a necessidade da organização, onde seu 

principal objetivo é o individuo. 

Segundo Picarelli (1997) habilidade é a capacidade realizar a tarefas em conformidade com 

os padrões da empresa, Flannery (1997) afirma que a principal característica é a 

flexibilização da atuação do trabalhador, este tipo de remuneração primeiro visa às 

habilidades certificadas, esforço individual em contrapartida a melhoria salarial. 

O sistema de remuneração não pode visar apenas uma recompensa individual ou coletiva com 

base na descrição de atividades e definição de possibilidades, quem for aplicar o método de 

remuneração precisa ter em mente que é preciso descartar a visão de remuneração como 

custo e partir para o princípio que ela pode ser um fator de aperfeiçoamento e impulsão para 

um processo de melhoria e competitividade dentro da empresa. 

A remuneração por competência é dada por um conjunto de tarefas que a pessoa sabe 

fazer, Hipólito (2001) define como, necessidade que surgiu da diferenciação de funcionários 

com competências diversas, ele diz ainda que a remuneração por competência garante uma 

evolução da administração salarial, que proporciona uma recompensa do capital humano, 

além de as pessoas ganharem pelo que o que sabem e pela sua colaboração no sucesso da 

empresa. 

No processo, a pessoa é avaliada, analisada e recompensada de varias formas, incluindo 

aumento de salário, levando em consideração  sua capacidade de entregar-se. Trata-se de um 

reconhecimento pela dedicação do colaborador e por sua capacidade em assumir atribuições e 

executar tarefas de maior dificuldade. 

Segundo Hipólito (2001)  a pratica remuneratória deve ser estruturada de tal forma que 

reforce valores, crenças e comportamentos alinhados com as atuais demandas da organização 

e com seu direcionamento estratégico, que estimule a busca de aquisição e estruturação do 

conhecimento. 

Já Neto (2006) diz que a remuneração por competência é uma forma de remuneração 

relacionada com o grau de informação e o nível de capacitação de cada funcionário isso 

significa que a remuneração não está relacionada com exigências de cargo mas com as 

qualificações de quem desempenha as tarefas. 

 

Remuneração   

 

Segundo Dutra (2006) a remuneração como contrapartida econômica e/ ou financeira de um 

trabalho realizado pela pessoa. A remuneração traduz em muitas situações a importância 

relativa da pessoa a empresa e seu status profissional para o mercado. 

De acordo com Paschoal(2001), a importância da remuneração pode ser analisada sob dois 

pontos de vista: a do colaborador na qual significa retribuição, sustento, padrão de vida, 

reconhecimento, e da organização, querepresenta custo e fator influenciador do clima 

organizacional e da produtividade. 

Pontes(2000), diz que a remuneração é a demonstração de o quanto a empresa valoriza o 

trabalho de seus colaboradores e, se bem administrado pelo departamento de Recursos 

Humanos da empresa, ele pode vir a ser não propriamente um fator de motivação, mas base 

aos fatores motivadores ligados ao cargo ocupado, a perspectiva de crescimento profissional 

e ao trabalho executado.  

A remuneração pode ser feita de varias formas, algumas delas são: 



371 

 

Remuneração direta: é aquela onde o colaborador recebe em contrapartida do serviço 

realizado. A remuneração pode ser fixa, é um valor previamente negociado entre o 

colaborador e a organização, hoje em dia a forma mais comum a ser paga é a mensal, porém 

pode ser semanal ou diária. Também pode ser variável, ou seja, é pago pelos resultados 

obtidos do trabalho do colaborador, pode se ainda ter um outro tipo de remuneração direta ou 

uma combinação de ambos. 

Remuneração indireta: é um conjunto de benefícios que o colaborador recebe pelo trabalho 

realizado. Geralmente ela é algo complementar a remuneração direta, e como se fosse um 

“conforto e segurança” aos colaboradores. De acordo com Chiavenato (2002) benefícios são 

facilidades, conveniências, vantagens e serviços que as organizações oferecem aos 

empregados para poupar-lhes esforços e preocupação. 

Remuneração básica: é a remuneração paga pela troca do trabalho, geralmente ela é fixa, 

também pode ser determinada  com base no cargo, habilidades requeridas e exigidas e até 

mesmo nas competências exigidas.    

Remuneração por senioridade: e aquela paga por tempo de serviço ou experiência.   

Remuneração por performance: é aquela que procura premiar os resultados apresentados pelo 

colaborador, pela empresa ou negócio.  Normalmente são variáveis vinculadas as metas de 

resultados individuais, por equipe e/ ou por negócio/empresa.    

A remuneração está relacionada ao tipo de contribuição que o colaborador presta a empresa. 

Dutra (2006) diz que é a única forma de diferenciar os colaboradores, é em função do quanto 

elas agregam de valor para a organização. A empresa precisa fazer um estudo de qual forma 

melhor adéqua a sua empresa, e como ela fará o levantamento de como e quando premiar, 

melhorar a remuneração. A remuneração fixa traduz qual é a posição do colaborador dentro 

da empresa, já na variável normalmente é empregada para remunerar algo que talvez 

aconteça apenas uma vez, algo fora do comum, é importante sempre a remuneração variável 

estar relacionado a pagamentos por metas atingidas, podendo esses resultados ser atrelado a 

performances individuais.    

Segundo Paschoal (2001) as empresas estão partindo para os planos de remuneração 

variáveis e participação de lucro e resultados, para conseguir a flexibilidade estão mudando a 

organização e adotando a polivalência e multifuncionalidade, passando a remunerar pelas 

habilidades e competências, afirma que a tendência de trabalho será a de atribuir tarefas às 

pessoas de uma maneira mais aberta e variada ao contrario do que vinha ocorrendo 

tradicionalmente.   

   

Vantagens da Remuneração por Habilidades e Competências  

 

O método de remuneração por habilidade e competência é algo novo na estruturação das 

empresas, porém uma forma inteligente e inovadora de atender as novas demandas dos 

ambientes organizacionais. 

O conceito decompetênciastem sua origem na administração de empresas na área de 

treinamento e desenvolvimento e sua extensão do conceito levam à percepção de que se deva 

recompensá-las a partir do monitoramento de sua manifestação concreta, ou seja, mediante 

aos resultados obtidos, quando a empresa adora esse tipo de conceito tem como principais 

vantagens segundo Portal da Educação (2002):  

 Foco da avaliação está na pessoa e não nos cargos, que busca aprimorar suas 

habilidades cada vez mais.  

 A área de recursos humanos assume papel mais estratégico e menos 

operacional permite custo variável na filha de pagamento.  

 Empregados especializados e bem treinados se ajudam facilmente há mudança 

no processo produtivo. 
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 Garantia ao reconhecimento dos colaboradores, facilitar a seleção e 

contratação de talentos humanos  

 Aumentar a produtividade e qualidade dos serviços  

 Encorajar as pessoas a terem responsabilidade.  

Segundo Neri (2005) quando uma empresa define seus procedimentos e suas políticas de 

recursos humanos em torno de competências e habilidadessurgem alterações positivas na 

empresa como: 

 Valorizar seus colaboradores com mais esforços de desenvolvimento pessoal e 

desempenho. 

 A aprendizagem do dia-a-dia torna-se parte do treinamento e desenvolvimento, 

aoassociar o sistema de conseqüências. 

 Remuneração e recompensa às competências. 

 Permite que haja um processo de comprometimento transparente,  

 Mudanças visíveis no clima organizacional, além de motivação e comprometimento, a 

vida e trabalho em grupo ficam facilitados quando bem organizados em torno de 

referências claras e explicitas de comportamento tanto individual quanto em grupo.  

A implantação desse tipo de remuneração pode ser positiva dentro da empresa, 

principalmentese houver um levantamento das competências potencias e efetivas, fazendo 

com que haja um melhor aproveitamento do colaborador dentro da empresa, porém é 

necessário observar a qualidade de vida do funcionário na organização para que haja sempre 

uma melhoria e valorização continua entre empregado e empregador. 

 

METODOLOGIA 
 

Está pesquisa visa entender a importância da implantação de remuneração por competência. 

A empresa pesquisada é do segmento de têxtil, situada na Região Metropolitana de Campinas 

a qual está há 41 anos no mercado, não possui filiais porém é dividida em duas empresas, 

corte e costura, sendo que a empresa de corte conta com atualmente 18 funcionários e a 

costura com 58 funcionários sendo 23 delas costureiras. 

Para a pesquisa será utilizado o método quantitativo, segundo Cruz (2004) metodologia é um 

conjunto de etapas e processos a serem ultrapassados ordenadamente na investigação dos 

fatos ou na procura da verdade, além de percorrer esse  caminho consiste-nos diversos 

recursos peculiares a cada objeto de pesquisa. Segundo Fonseca (2004) pesquisa quantitativa 

são resultados que podem ser qualificados, sendo que estes são tomados como se 

constituíssem um retrato real de toda população de pesquisa, além disso a pesquisa 

quantitativa se centra na objetividade, considera que a realidade só pode ser compreendida 

com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxilio de instrumentos padronizados 

e neutro, diz ainda que a pesquisa quantitativa recorre a linguagem matemática para 

descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc.  

A pesquisa será realizada no setor produtivo, mas precisamente no de costura. A primeira 

base da pesquisa será uma pesquisa de clima organizacional, segundo blog consciência 

positiva (2010) a pesquisa de clima organizacional é um instrumento para analise do 

ambiente interno, tem como objetivo rastrear ou retratar pontos críticos que configuram o 

momento motivacional dos funcionários através da apuração dos pontos fortes, deficiências e 

expectativas. Serão aplicados questionários com 10 questões, sendo 09 alternativas e 01 de 

sugestões e melhorias. Será analisado também um indicador de habilidades, fornecido e 

avaliado pelo coordenador de produção, serão entrevistadas 23 costureiras. Será realizada 

somente no setor de costura devido a uma solicitação dentro do planejamento da empresa, 

apoiada pelo trabalho de pesquisa e artigo monográfico.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Para conseguirmos analisar o atual quadro da empresa em questão de como o colaborador se 

sente, pensa e o que espera da empresa, foi elaborador uma pesquisa de clima organizacional, 

do questionário elaborado, foram selecionados perguntas que pudessem de alguma forma 

alterar o rendimento do colaborador, tanto motivacional quanto de desempenho no trabalho. 

Abaixo o primeiro gráfico demonstrando o qual a opinião do colaborador quanto à 

comunicação da empresa. 

 

 
Gráfico 1 – Forma de comunicação das decisões da empresa (Avisos e Recados) Fonte: Autoria Própria. 

 

Podemos ver que 47% acham que a comunicação da empresa é regular, 32% ruim e apenas 

21% tem como boa, nenhuma das entrevistadas acham que a empresa tem uma ótima 

comunicação para com seus funcionários. 

A falta de comunicação dentro das empresas pode causar impactos ligados diretamente na 

produtividade e desempenho dos profissionais, segundo Julio Bonrruqer (2013), diretor da 

unidade paulista da De Bernt Entschev Human Capital, quanto menos informação as pessoas 

tiverem em relação aos processos da empresa, maiores são as chances de boatos, muitas 

vezes, inconsistentes, o que acaba prejudicando os resultados, pois essas informações podem 

abalar as pessoas emocionalmente e imaginar situações que não existam, ou seja, empresas 

com boas formas de comunicação conseguem melhor desempenho, pois seus funcionários 

não se sentem preocupados com situações que não existam. 
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Gráfico 2– Relacionamento com a chefia imediata (Diretor) Fonte: Autoria Própria. 

 

Pelo gráfico verificamos que as partes ficam divididas sobre a forma de relacionamento 

direto com o Diretor, destes podemos ver uma divisão quase clara entre regular e bom, sendo 

que ruim e ótimo não têm números tão expressivos, ou seja, a maior parte das colaboras 

acham que o relacionamento com a chefia é boa. 

 

 
Gráfico 3 – Relacionamento entre os colaboradores (colega de trabalho). Fonte: AutoriaPrópria. 

 

Na questão do relacionamento, 40% dizem que tem um bom relacionamento com outros 

colaboradores, 30% acham que é ótima, 13% regular e apenas 17% acham ruim. Se 

analisarmos a pesquisa como um todo verificamos que a maior parte se sente bem com os 

outros colaboradores. Segundo o site da Catho Online (2011) assim como a remuneração e os 

benefícios, o colaborador também leva em consideração a relação entre os colaboradores, 

pois estes afetam diretamente na harmonia e bem estar do ambiente corporativo, diz ainda 
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que trabalhar em um local agradável é fundamental, e podemos considerar esse um dos 

fatores para falta de desempenho e motivação dos colaboradores. 

 

 
Gráfico 4 – Acompanhamentos periódicos a saúde do trabalhador. Fonte: Autoria Própria. 

 

As funcionárias se sentem bem satisfeitas em relação aos exames de rotina sendo que 39% 

dizem que o acompanhamento é bom, 27% bom, 21% regular e apenas 13% ruim, a empresa 

encaminha corretamente suas funcionarias aos exames periódicos, o mesmo é feito a cada um 

ano, sendo feito exames de audiometria, visão e clínico. 

Os exames periódicos têm a função de detectar ou prevenir certas doenças do trabalho, a 

empresa além de manter todos os exames em dia conta também com uma profissional da área 

de ginastica laboral que vai a empresa 03 vezes por semana para ajudar a diminuição de 

doenças como ler/DORT, problemas causados pela má postura, entre outros. 

 

 
Gráfico 5 – Estimulo à participação dos colaboradores em ações sociais. Fonte: Autoria Própria. 
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Quanto ao trabalho voluntário 60% responderam que acha ruim, sendo que 26% regular e 

14% boa, hoje em dia a empresa não conta com nenhum estimulo desse nível para seus 

funcionários. 

Esses tipos de estimulo podem gerar nas pessoas um aumento motivacional, além de servir 

como ponte entre a empresa e a comunidade, segundo o Centro de voluntariado de São Paulo 

(2004) o incentivo ao trabalho voluntario pode ser um diferencial na empresa, além de 

fortalecer sua imagem institucional, pode gerar em seus colaboradores competências como 

liderança e espirito de equipe e também gerar na comunidade um espirito de transformação. 

 

 
Gráfico 6 – Condições do ambiente de trabalho (ruído, temperatura, iluminação e etc...). Fonte: AutoriaPrópria. 

 

Sobre as condições de trabalho foi a que mais atingiu descontentamento por parte das 

funcionárias, 60% delas informaram que as condições de trabalho são ruins, 26% regular e 

apenas 14% bom. 

Elas informam que as condições são boas por causa do uniforme que às vezes é muito quente, 

pela falta de ventilação no local de trabalho, porque a empresa não fornece almoço, e a pausa 

para o café da manhã é antes delas entrar para o serviço.  

Assim como qualquer outra questão as condições do local de trabalho também são de grande 

importância para analise, afinal de contas quando as condições não são boas é mais propicio a 

ter pessoas estressadas, cansadas e desmotivadas a trabalhar. 
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Gráfico 7 – Incentivo pra o desenvolvimento de novas competências para o crescimento profissional e pessoal. 

(Curso de Qualificação Ex: Costura). Fonte: AutoriaPrópria. 

 

Questionadas sobre o incentivo que a empresa oferece as funcionárias sobre o 

desenvolvimento de novas competências, 40% acham ruim, 39% regular e 21% bom, sendo 

que nenhum vê esse item como ótimo.  Realmente á uma grande falta de estimulo a novas 

aprendizagens na empresa e poucas vezes são oferecidas cursos as mesmas, a empresa não 

tem uma visão de remanejamento, ensinado as mesmas novas atividades, para depois 

contratar pessoas de fora, prefere fazer seleção externas a internas. 

O incentivo a novas aprendizagens servem de estímulo aos funcionários, motivando os a ter 

interesse de aprender novas áreas, tanto pelo conhecer o novo, quanto pela remuneração. 

Por isso é importante a empresa ter um bom plano de salários, descrição de cargos, 

treinamentos, para estar sempre motivando o funcionário a sempre melhorar seus 

conhecimentos. 

 

 

40% 

39% 

21% 

0% 

Desenvolvimento profissional e pessoal 

Ruim Regular Bom Ótimo



378 

 

 
Gráfico 8 – Satisfação em trabalhar na empresa Fonte: AutoriaPrópria 

 

Quanto à satisfação de trabalhar na empresa houve uma divisão entre o regular e bom, sendo 

35%, seguido de ruim com 26%, um funcionário satisfeito consegue atingir metas e ter 

melhor desempenho com mais facilidade. 

Segundo site Rua direta.com se a empresa lucra mais, ela pode investir mais, contratar mais e 

oferecer melhores benefícios, com isso o funcionário é recompensado e fica estimulado a 

trabalhar satisfeito e bate suas metas com facilidade, ou seja, há uma ligação clara entre 

produtividade e resultados. 

Outro fator importante é a própria pesquisa de satisfação ou de clima organizacional que 

ajuda a entender onde estão os pontos fortes e fracos da empresa, podendo esta através da 

pesquisa melhorar através das sugestões e dos resultados obtidos.  

A empresa não é nada sem os funcionários por isso é se suma importância estar atento ao que 

o funcionário pensa, pois é uma troca mutua, assim com os funcionários podem erguer a 

organização ele também pode derrubá-la levando a falência.  
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Gráfico 9 – Incentivos, reconhecimentos e salários. Fonte: AutoriaPrópria 

 

No caso dos incentivos, reconhecimentos e salários, 40% dizem que é ruim esse item na 

empresa, 34% regular e 26% bom. De fato a empresa hoje não conta com nenhum programa 

desse nível para com seus funcionários, e a gestão nesse sentido é pouco trabalhada, o que 

como em outros casos causa desmotivação dentro da empresa.  

Quando a questão é salários, reconhecimentos é o fator que mais se evidencia na questão de 

trabalhar ou não na empresa, de procurar um novo emprego ou se manter na mesma. 

Empresas com bons planos salariais tentem a manter seus funcionários bons grandes períodos 

com ela, quando o funcionário se sente satisfeito com aquilo que recebe por seus serviços ele 

cria raiz na empresa, e ao mesmo tempo faz a boa fama dela lá fora, fazendo com que novas 

pessoas sintam vontade de também trabalhar na empresa que este trabalha. 

 

Sugestões e melhorias: 

De sugestões e melhorias as que apareceram com maior frequências na pesquisa foram: 

 Revisão de tempo de produção das máquinas. A empresa faz uma medição do tempo 

que cada máquina demora em fazer determinado produto, está sugestão aparece com 

frequência, pois através dela que se é medido a eficiência de cada costureira.  

 Implantação de alguns benefícios tais como refeição, convênio médico. Hoje em dia a 

empresa disponibiliza benefícios como convênio com farmácia, convênio 

odontológico e papelaria e o ônibus fretado, além de servir café. 

 Melhoria no ambiente de trabalho sendo mais arejado 

 Melhor treinamento para liderança 

 Melhoria de salários 

 Mudança de uniformes 

 Incentivo a aprendizagem em outros setores 

 Curso de qualificação para os funcionários 

 Prêmio de frequência 

 Classificação das costureiras. Pedem para que seja implantando na empresa uma 

forma de remuneração por aquilo que desenvolvem, ou seja, aquela que tem um bom 

desempenho e desenvolve bem seu trabalho receberia um salário diferenciado das 

demais. Sendo que isso também aconteceria com aquelas funcionarias que tem muito 

tempo de empresa. Definem como uma qualificação na função. 

40% 

34% 

26% 

0% 

Incentivos, reconhecimentos e sálarios 

Ruim Regular Bom Ótimo



380 

 

Depois da aplicação da pesquisa ficou verificado que era importante trabalhar alguma 

forma de recompensa e de melhoria na empresa, para motivar as funcionárias. Então o 

primeiro passo foi implantação da avaliação de habilidades para assim conseguir, dar 

início a classificação das funcionárias, essa classificação deu se através da descrição das 

competências que cada uma poderia ter, conforme quadro abaixo: 

 

 
      Quadro 1– Descrição das habilidades, para avaliação de habilidades. Fonte: Empresa 
 

O quadro acima demonstra como o coordenador de produção irá avaliar as habilidades do 

colaborador e define qual é o critério de pontuação, deixa claro o que cada tópico busca no 

colaborador sendo assim aquele que não atingir boa desenvoltura em algum item, pode ser 

treinado para melhora, ou até mesmo para um feedback para que o colaborador saiba quais 

são os ponto fortes e fracos para uma melhoria voluntária. 

O Quadro 2 mostra o modelo de ficha preenchida pelo coordenador de produção para 

apuração de habilidades e critérios de avaliação. 

A pontuação vai de 1 a 5, é somada ao final e dividida pelo o número de pontuação máxima 

possível, depois disso é tirado uma média sobre o valor da pontuação, assim verifica-se se o 

colaborador é eficiente, eficaz, apto, necessita de atenção e não apto. Essa avaliação tem 

finalidade demonstra se o colaborador tem aptidões básicas para o desenvolvimento do 

serviço que lhe é proposto. 
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      Quadro 2– Ficha para avaliação de habilidades. Fonte: Empresa  
 

Depois de feita a avaliação com todas as costureiras num período de janeiro á junho 2013, 

partimos para o indicador de qualidade, que verificou que todas estavam acima da média 

estipulada que era de 70%, conforme mostra quadro 3, com melhor desempenho ficou a 

apresentação pessoal  (mostrar boa aparência ) 96%, adaptabilidade (facilidade de adequar-se 

a empresa) 96% seguido de atenção / exatidão nas tarefas com 88%. No quesito nível de 

satisfação o melhor desempenho foi em comunicação (capacidade de ouvir, processar o que 

está sendo pedido, capacidade de transmitir e receber informações) 97,50%, criatividade 

(inovar, novas idéias) 95,75% , espírito de equipe (colaboração, cooperação) 87%. 

Esse indicador tem como periodicidade semestral, e somou-se todos os ponto adquiridos 

mensalmente pelas avaliações de habilidade, o indicador foi controlado mensalmente para 

verificar se houve neste período melhora ou piora por parte das costureiras. 

Assim depois da verificação e fechado o indicador de qualidade – gestão de humanos, foi 

sugerido à inclusão de um programa de treinamento anual “Facilidade em aprendizado” para 

que o índice de avaliação de habilidade cresça no ano seguinte. 
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      Quadro 3-Indicador de qualidade gerador através da ficha de avaliação de habilidades. Fonte: Empresa 

 

Após colher todos os dados verificaram quem algum incentivo era importante para o melhor 

desempenho da produção, além do que já estava sendo feito, como as avaliações de 

habilidades e a aplicação do treinamento anual de facilidade ao aprendizado. 

O procedimento de treinamento de “Facilidades em aprendizado” tem como finalidade 

estabelecer uma metodologia para as atividades de Gestão de Pessoas com as seguintes 

ponderações: 

 

1- A identificação das necessidades de treinamento é feita pelo diretor ou gestor de cada 

área. 

Na identificação das necessidades de competência serão avaliadas fontes tais como: 

- Antecipação das necessidades de sucessões; 

- Alterações em processos e/ou equipamentos; 

- Avaliação da competência individual das pessoas para realizar atividades definidas; 

 

2- A eficácia dos treinamentos será avaliada somente pela Alta Direção e ou Gestores dos 

Processos Correspondentes. A Avaliação de Eficácia de cada treinamento correspondente 

deve ser realizada em um período adequado ao grau de complexidade de cada 

treinamento, onde deverá conter na Matriz de Competências em forma de comentário de 

que Treinamento foi Eficaz assim também como o responsável e data da avaliação. 
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A eficácia de treinamentos externos é realizada através de evidencia do certificado 

emitido pelo orgão ministrante e\ou acompanhamento de suas atividades, onde quando 

aplicável deve ser mantido registro pelo superior quanto à eficácia do treinamento. 

 

3- Verificar se é possível trocar funcionário de lugar; definir competências diferentes ou 

trocar de funcionário. 

 

4- O treinamento básico deverá ser feito a partir do momento da contratação de um novo 

funcionário e não necessita da diretoria para sua efetivação. Manter registro do 

treinamento na matriz de competências. 

 

5- Treinamento a ser realizado por novos funcionários.  

Devolver ao depto. de  RH o registro de treinamentos. 

A avaliação de habilidades pode ser feita em até três meses após a contratação. 

Obs.: As Avaliações de Habilidade dos colaboradores deverá ser executadas pelos 

gestores das áreas especificas para a função. 

(Avaliação anual) 

 

6- A matriz de competências é o programa de treinamento. 

 

Depois de todo processo de avaliações começou-se a acompanhar a eficiência e 

produtividade das costureiras para entender qual melhor forma de remuneração seria 

implantada, para que a produção melhorasse começou a ser pago um prêmio de produção, 

conforme quadro baixo: 

 

PORCENTAGEM VALOR PAGO  

80,00 a 85,00% R$  100,00 

85,01% a 90,00% R$ 150,00 

90,01% a 95,00% R$ 180,00 

95,01 a 100% ou maior R$ 250,00 
 Quadro 4 – Valor e porcentagens do prêmio de produção. Fonte: Empresa  

 

Ou seja, aquelas que atingissem a meta de 80% já receberiam um acréscimo salarial, porém 

essa implantação tem algumas ponderações, como o funcionário que faltar 2 vezes ao mês 

com atestado ou não perderia o direito de receber o prêmio, 1 falta sem justificativas perde-se 

50% do prêmio 1 falta com atestado perde-se 1/3. 

Verifica-se que depois da implantação do prêmio de produção, houve um aumento 

significativo da produtividade, tendo pico pouco acima da média no mês de maio e redução 

no mês de junho. Essa produtividade está relacionada diretamente com a implantação dos 
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controles de avaliação de habilidade, indicador de qualidade e prêmio de produção, pois foi 

através deles que conseguiu observar quem era melhor para desempenhar cada função, quem 

tem mais rapidez e agilidade. 

 

 

 
                      Gráfico 10 - Gráfico do indicador de produtividade anual. Fonte: Empresa   

 

Pode-se verificar que não são todas as costureiras que conseguem atingir a meta para que 

consiga receber o valor a mais no salário, assim percebemos que essa forma de remuneração 

ainda não é a mais eficaz para melhorar 100% da produtividade tanto total da empresa quanto 

individual. 

Desse ponto partiu para outra forma de remuneração, por competência e habilidades, sendo 

elas divididas níveis, onde cada nível depende do quanto de máquina a costureira sabe operar, 

assim desenvolver funcionários multifuncionais, que saibam operar mais máquinas com 

maior qualidade. Assim foi apresentada a gestão a seguinte quadro com a descrição dos 

níveis para contratação e reconhecimento profissional e salarial. 

NÍVEL A 

Pré-requisitos: 

- Admissão no cargo; 

- Possuir o perfil desejado para o cargo; 

- Saber operar, no mínimo, um tipo de máquina. 

NÍVEL B 

Pré-requisitos: 

- Ter cumprido o período de experiência (3 meses); 
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- Saber operar, no mínimo, três tipos de máquinas; 

- Apresentar bom desempenho no trabalho (Qualidade, Produtividade, 

Pontualidade, Cordialidade, Iniciativa e Relacionamento Interpessoal). 

NÍVEL C 

Pré-requisitos: 

- Ter permanecido no NÍVEL B por, no mínimo, 6 meses; 

- Saber operar, no mínimo, 5 tipos de máquinas; 

- Apresentar bom desempenho no trabalho (Qualidade, Produtividade, 

Pontualidade, Cordialidade, Iniciativa e Relacionamento Interpessoal). 

NÍVEL D 

Pré-requisitos: 

- Ter permanecido no NÍVEL C por, no mínimo, 12 meses; 

- Saber operar todos os tipos máquinas; 

- Ter condições e habilidade para orientar o trabalho de outras costureiras; 

- Apresentar bom desempenho no trabalho (Qualidade, Produtividade,   

Pontualidade, Cordialidade, Iniciativa e Relacionamento Interpessoal).  

 

E empresa presa uma forma de reter seus funcionários, além de querer o crescimento dos 

mesmos com novas capacidades, esse método foi proposto para que a cada habilidade 

alcançada ou quanto maior tempo de serviço dentro da empresa, maior também sua 

remuneração para uma motivação para seus colaboradores. Sendo assim as costureiras 

poderiam receber aumentos salariais das seguintes formas: 

 Por troca de nível: quando a costureira desenvolver uma nova habilidade ficando apta 

a mudar de nível. 

 Pelos reajustes salariais da categoria: que aquele que acontece por acordos coletivos 

entre sindicato da categoria e o sindicato patronal. 

 Por determinação do governo: quando ocorre de governo definir novas políticas 

salariais.  

Após desenvolver uma nova habilidade verifica-se a necessidade de comprovar a mesma para 

a mudança de nível, essa comprovação se daria através das avaliações de habilidades e 

também do coordenador de produção. É de suma importância deixar com que a costureira se 

sinta a vontade de dizer se adquiriu nova habilidade ou não e a mesma solicitar a avaliação de 

desempenho, caso não tenha sido realizada.  

Também é de grande importância a empresa manter sempre indicadores dizendo quais são 

seus objetivos o que esperam de seus funcionários, mantendo assim uma transparência na 
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comunicação para que assim consiga atingir seus objetivos perante o mercado além de 

melhoras para a própria organização e colaboradores.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O sistema de remuneração tradicional tem foco no cargo e não nos indivíduos, assim 

empresas que visam à aprendizagem do colaborador tem mais chances darem certo no 

mercado, pela transparência nas informações e exatidão no trabalho.  

Quando as empresas estimulam seus funcionários a desenvolver novas habilidades, ela está 

beneficiando a si mesma, podemos notar que após a implantação da remuneração por 

habilidades  e competência através da eficiência de cada uma, a empresa teve um aumento na 

produtividade. 

Quanto à classificação dos funcionários não conseguimos notar nenhuma diferença, pois a 

mesma não havia sido totalmente implantada até o fim desta pesquisa, porém sabemos que 

quanto mais satisfeito o funcionário melhor o rendimento dele dentro da empresa. 

Sabendo que ao desenvolver uma nova habilidade será recompensado as pessoas tendem a 

buscar sempre o melhor. O setor de costura é um dos que mais crescem e ao mesmo tempo se 

torna escasso pela falta de mão-de-obra no mercado, empregadores que tem a visão de reter 

talentos na organização, seja com formas de incentivos salariais, premiações e benefícios 

estarão bem amparados. 

Através do trabalho podemos concluir que a implantação de remuneração por competência e 

habilidades é uma ótima forma de se trabalhar, pois traz a empresa diversas vantagens, como 

tornar a política de remuneração mais justa, onde fica claro o porquê estão sendo 

remuneradas e o que falta para alcançar uma melhor remuneração. Com a implantação 

também é possível torná-las multifuncionais, trabalhando em qualquer máquina; supri as 

necessidades dos indivíduos, aumenta o comprometimento das costureiras, além de 

competitividade entre empresas do mesmo ramo da região.  
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ANEXO A  

 

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
1) Forma de comunicação das decisões da empresa (Avisos e Recados) 

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

 
2) Relacionamento com a chefia imediata (Diretor) 

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

 
3) Relacionamento entre os colaboradores (colega de trabalho). 

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

4) Acompanhamentos periódicos a saúde do trabalhador. 
(  ) Ruim           (  ) Regular            (  ) Bom             (  ) Ótimo 
 

5) Estimulo à participação dos colaboradores em ações sociais. 
(  ) Ruim           (  ) Regular            (  ) Bom             (  ) Ótimo 
 

6) Condições do ambiente de trabalho (ruído, temperatura, iluminação e etc...). 
(  ) Ruim           (  ) Regular            (  ) Bom             (  ) Ótimo 
 

7) Incentivo pra o desenvolvimento de novas competências para o crescimento profissional e pessoal. 

(Curso de Qualificação Ex: Costura). 
(  ) Ruim           (  ) Regular            (  ) Bom             (  ) Ótimo 
 

8) Satisfação em trabalhar na empresa 
(  ) Ruim           (  ) Regular            (  ) Bom             (  ) Ótimo 
 

9) Incentivos, reconhecimentos e salários. 
(  ) Ruim           (  ) Regular            (  ) Bom             (  ) Ótimo 
 

10) Sugestões e Melhorias: 
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GESTÃO DE ESTOQUES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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Resumo 
O presente estudo se baseia nas modernas práticas de gestão utilizadas nas corporações,dentre 

elas o Just in Time (JIT), orientações do PMI – Project Management Institute, do Council of 

Supply Chain Management.Neste escopo, a Administração Pública,deve incorporarem suas 

ações afilosofiadabusca pela melhoria contínua. Atender aos anseios sociais,com a prestação 

de serviçoscom qualidade, respeito com o dinheiro público e transparência nas ações, se 

tornou a mola propulsora para o desenvolvimento da questão social. Sem metas não há 

gestão. Convém destacar que foram observadas diferenças entre a Administração Privada e a 

Pública. Dentre elas, a Lei 8.666/93, que versa sobre Licitações e Contratos,regulamentam 

todas as formas de aquisições e contratações públicas. É, sem sombra de dúvidas, um ponto a 

ser superado. Diante ao exposto, buscou-se confrontar a visão teórica do problema com os 

dados da realidade, obtidos através dediversos procedimentos para a coleta e análise de 

dados. Os resultadose discussões são apresentados a fim de proporcionar uma base de estudo, 

que não esgota o assunto e teve como motivação, diminuir paradas por quebras não 

programadase, por conseguinte, maximizar os meios disponíveis para aumentar a efetividade 

do serviço junto à comunidade: Nosso Cliente. 

 

Palavras-chave: Administração Pública. Melhoria contínua. Gestão de Estoques.  

 

Abstract 

This study is based on modern management practices used in corporations, among them the 

Just in Time (JIT), guidelines PMI - Project Management Institute, the Council of Supply 

Chain Management. In this scope, the Government, should incorporate into their actions 

philosophy the search for continuous improvement. Meet social expectations, to the provision 

of quality services, respect for public money and transparency in actions, became the 

springboard for the development of the social question. Without goals there is no 

management. It should be noted that differences were observed between the Private and 

Public Administration. Among them, the Law 8.666/93, which deals Bids and Contracts 

regulates all forms of procurement and contracting. It is, without a doubt, a point to be 

overcome. Given the above, we sought to confront the theoretical view of the problem with 

the real data, obtained through different procedures for collecting and analyzing data. The 

results and discussions are presented in order to provide a basis for the study, which is not 

exhaustive and was motivated, reduce unscheduled stops for breaks and therefore maximize 

the resources available to increase the effectiveness of service to the community: our Client. 

 

Key words: Public Administration. Continuous improvement. Inventory Management. 
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1. Introdução 

 

Com advento da competitividade global entre as corporações, o acirramento da 

concorrência, a busca pela melhoria contínua e questões relacionadas com Responsabilidade 

Social fez com que todos os partícipes do tecido social, inclusive a Administração Pública, 

incorpore em seus sistemas o dever de buscar, implantar e aprimorar políticas que aumente 

consideravelmente sua eficiência. Tais ações visam alinhar o setor público com a iniciativa 

privada, a qual tem como fundamento estratégico alcançar sua razão de existência, ou seja, 

obter lucro. O setor público, por sua vez visa à melhoria da sua imagem junto à sociedade 

pagadora de tributos. 

 Atender aos anseios sociais através dos serviços prestados com qualidade, respeito 

no trato com o dinheiro público e transparência nas ações, deve ser a mola propulsora para o 

desenvolvimento na área pública. Sem metas não há gestão. 

 Inovações também são necessárias nesta mudança filosófica e estrutural. 

Metodologias utilizadas pela iniciativa privada podem e devem ser adaptadas para a realidade 

do serviço público a fim de modernizar e acelerar processos. 

O mecanismo e a filosofia de organização do fluxo de produção conhecido como 

Just in Time (JIT) tem por objetivo fundamental a melhoria continua do processo produtivo, 

através da boa gestão de materiais. No que diz respeito à gestão de estoques, a determinação 

de ciclos próximos aos ideais para o consumo e a reposição, por meio do LEC – Lote 

Econômico de Compra. 

 A cadeia de suprimentos é uma sequência de processos e fluxos que acontecem 

dentro e entre diferentes estágios, que se combinam, para atender às necessidades de um 

cliente por um produto. 

 A importância da logística é expressa em termos de tempo e lugar, pois custos são 

significativos e entender as linhas de suprimento é uma importante ferramenta estratégica. 

 Prever níveis de demanda é vital para qualquer organização, pois esse sincronismo é 

que permite sua existência. O reconhecimento da importância de tarefas que maximizem os 

processos logísticos e a forma eficaz para controlá-las, paradigma a ser quebrado, não é tão 

complexo como se parece.  

Outro quesito a ser discutido é que as organizações públicas ainda carecem de uma 

profissionalização em seus quadros de pessoal e uma gestão de projetos que se diferencie de 

uma atividade rotineira. A capacitação constante dos colaboradores que atuam neste 

segmento, a fim de prover o abastecimento de materiais no lugar certo, na hora certa e na 

quantidade certa requer uma dose de planejamento alinhado aos parâmetros legais e culturais 

vivenciados nas organizações públicas. 

Diante deste cenário, a Lei 8.666/93, que versa sobre Licitações e Contratos, que 

regulamenta todas as formas de aquisições e contratações públicas, é sem sombra de dúvidas 

a que causa maior impacto em virtude de sua aplicabilidade correta. Entretanto, devido aos 

avanços da tecnologia, ferramentas como o Pregão Eletrônico e o Sistema de Registro de 

Preços, reduzem significativamente o tempo nas operações de compras, trazem ganhos e não 

deixam de evidenciar a transparência necessária aos processos. A adoção destes sistemas 

torna os processos mais eficazes e proporcionam vantagens em relação aos utilizados até 

então. 

Diante deste aspecto, a Logística, pouco tempo atrás vista como um simples centro 

gerador de custos e despesas passa a ter papel de fundamental importância também na 

administração pública, torna-se estrategicamente, um centro gerador de resultados. Os 

benefícios de uma adequada gestão na cadeia de suprimentos serão sentidos por toda a 

organização, pois fornecem ferramentas indispensáveis para planejar as necessidades futuras, 

reagir de forma eficaz quando algo inesperado ocorrer e auxiliar nas tomadas de decisão. 

Essa melhoria também será sentida pela comunidade, para quem toda a instituição trabalha. O 
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resultado esperado deste estudo fundamenta-se na melhoria da manutenção preventiva como 

forma de diminuir paradas por quebras não programadas destes veículos, consequentemente, 

maximizar os meios disponíveis para aumentar a efetividade do serviço policial junto à 

comunidade. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

 

A necessidade em inovar, ou seja, criar “valor” aos produtos ou serviços prestados, 

tendência desta época contemporânea, envolve todas as organizações, sejam elas privadas ou 

públicas. A busca pela eficiência e eficácia em suas ações, otimizar recursos, cada vez mais 

escassos, torna-se o desafio dos atuais gestores.  

A inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo qual eles 

exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente ou um serviço 

diferente. (DRUCKER, 2005.) 

Ela pode ser bem apresentada como uma disciplina, ser aprendida e ser praticada. Os 

empreendedores precisam buscar, com propósito deliberado, as fontes de inovação, as 

mudanças e seus sintomas que indicam oportunidades para que uma inovação tenha êxito. 

(DRUCKER, 2005.) 

E os empreendedores precisam conhecer e colocar em prática os princípios da 

inovação bem sucedida. Isto demonstra que toda prática se baseia na teoria, mesmo que 

aquele que a pratica não se de conta disso. 

Um antigo adágio diz: “A necessidade é a mãe da invenção”, é justamente esta 

necessidade do processo que gera inovação. Existem, porém, alguns cuidados importantes: 

1- A necessidade precisa ser compreendida. Não basta que seja “sentida”. Caso 

contrário, não se pode definir as especificações para a solução. 

2- Podemos até mesmo entender um processo e ainda assim não possuir o 

conhecimento para fazer o trabalho. 

3- A solução precisa se adequar à maneira como as pessoas fazem o trabalho e 

querem fazê-lo. (DRUCKER, 2005.) 

Tais ações visam alinhar o setor público com a iniciativa privada, a qual tem como 

fundamento estratégico o alcance de seus objetivos. Essa adequação, entretanto, ainda é vista 

como forma de melhorar primeiramente a imagem daqueles que estão investidos pelo poder, 

ocupantes de cargos públicos.  

Atender aos anseios sociais através dos serviços prestados com qualidade, respeito 

no trato com o dinheiro público e transparência nas ações, devem ser a mola propulsora para 

o desenvolvimento na área pública. (DRUCKER, 2005.) 

A finalidade desta postura visa fortalecer a imagem da Administração Pública e 

satisfazer os anseios de seus clientes, neste caso específico, contribuintes pagadores de 

tributos que formam a sociedade. Essa exigência social por prestação de serviços com melhor 

qualidade, transparência, rapidez e confiabilidade, exige sua modernização e a abertura de 

sua “caixa preta”. 

Sem metas não há gestão. (DRUCKER, 2005.) 

Inovações também são necessárias nesta mudança filosófica e estrutural. 

Metodologias utilizadas pela iniciativa privada podem e devem ser adaptadas para a realidade 

do serviço público a fim de modernizar e acelerar processos. 

 As instituições de serviço público precisam embutir em suas diretrizes e práticas, a 

busca constante de oportunidade inovadora. Elas precisam ver as mudanças como 

oportunidades e não como ameaças. (DRUCKER, 2005.) 

O Just in Time (JIT), surgiu no Japão, nos meados da década de 70, sendo sua ideia 

básica e seu desenvolvimento, creditados à Toyota Motor Company, a qual buscava um 

sistema de administração que pudesse coordenar a produção com a demanda específica. 
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(CORRÊA, 1993.) 

Contudo, o JIT- Just in time - é muito mais do que uma técnica ou um conjunto 

delas. É considerado como uma completa “filosofia”, a qual inclui aspectos de administração 

de materiais, gestão da qualidade, estoques, organização do trabalho e recursos humanos. 

(CORRÊA, 1993.)  

Composta de práticas gerenciais, esta filosofia pode ser aplicada em qualquer 

organização. Algumas expressões são geralmente usadas para traduzir seus: eliminação de 

desperdícios, esforço contínuo na resolução de problemas e melhoria contínua. 

O sistema JIT tem como objetivo fundamental a melhoria contínua do processo 

produtivo. A perseguição destes objetivos dá-se, através de um mecanismo de monitoramento 

dos estoques. Os estoques têm sido utilizados para evitar descontinuidades do processo, 

dentre eles, os problemas por quebra. Como se vê, o estoque funciona como um investimento 

necessário, útil por proteger o sistema de problemas que podem causar a interrupção do 

processo ou da prestação de serviço. (CORRÊA, 1993.) 

Um dos principais pilares deste sistema é uma boa gestão de materiais determinados 

pelo correto balanceamento entre aquisição e demanda. Um exemplo simples deste balanço é 

dado pela determinação do lote econômico de compra – LEC. No caso de compra de 

materiais, algumas medidas podem ser tomadas visando reduzir custos com a burocracia dos 

pedidos e dar celeridade nestes procedimentos. 

Serão consideradas duas teorias existentes, o LEC (Lote Econômico de Compra) e 

PP (Ponto de Pedido), onde o estoque em estudo será de peças automotivas destinadas à 

manutenção preventivas de veículos quatro rodas destinadas ao policiamento no Estado de 

São Paulo. 

Existem também extensões lógicas destes princípios necessários para uma 

implementação de sucesso. Estes elementos são: lotes de fornecimento reduzidos, 

recebimentos frequentes e confiáveis, lead time de fornecimentos reduzidos e altos níveis de 

qualidade. Ao final enfatiza a cooperação e a crescente integração entre os atores da cadeia 

de suprimentos. (CORRÊA, 1993.)  

A cadeia de suprimentos é uma sequência de processos e fluxos que acontecem 

dentro e entre diferentes estágios, que se combinam, para atender a necessidades de um 

cliente por um produto. A importância da logística é expressa em termos de tempo e lugar, 

pois custos são significativos e entender as linhas de suprimento é uma importante ferramenta 

estratégica. Prever níveis de demanda é vital para qualquer organização, pois esse 

sincronismo é que permite sua existência. O reconhecimento da importância de tarefas que 

maximizem os processos logísticos e a forma eficaz para controlá-las, paradigma a ser 

quebrado, não é tão complexo como se parece. A operacionalidade, o conhecimento e a 

tecnologia estão à disposição.  

Segundo o CouncilofSupply Chain Management (Conselho de Gerenciamento da 

Cadeia de Suprimentos) , Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento 

que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de 

matérias primas, materiais semi acabados e produtos acabados, bem como as informações a 

eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender 

às exigências dos processos existentes. 

Conforme relata (BALLOU, 2001.), se a demanda para produtos de uma empresa 

fosse conhecida com certeza e os produtos pudessem ser fornecidos imediatamente para 

satisfazê-la, teoricamente a estocagem não seria necessária uma vez que nenhum estoque 

seria mantido. Entretanto, não é prático nem econômico administrar uma empresa desta 

maneira, pois em geral, a demanda não pode ser prevista com exatidão.  

Estes estoques podem ser categorizados em formas distintas, dentre eles, o de 

segurança, determinado pelos procedimentos estatísticos que tratam da natureza aleatória das 

variabilidades envolvidas. (BALLOU, 2001.) 
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De acordo com (CHOPPRA, 2003.), uma política de ressuprimento consiste em 

decisões do momento de refazer um pedido e da quantidade necessária neste pedido. O 

estoque de segurança existe porque as previsões de demanda são inexatas e pode haver falta 

de produto caso a demanda real ultrapasse o volume previsto. 

Outro quesito a ser discutido é que as organizações públicas ainda carecem de uma 

profissionalização em seus quadros de pessoal e uma gestão de projetos que se diferencie de 

uma atividade rotineira. A capacitação constante dos colaboradores que atuam neste 

segmento, a fim de prover o abastecimento de materiais no lugar certo, na hora certa e na 

quantidade certa requer uma dose de planejamento alinhado aos parâmetros legais e culturais 

vivenciados nas organizações públicas. 

Afinal de contas, o que é um projeto? 

Segundo a definição do PMI – Project Management Institute – organismo 

internacional que atua como orientador e normatizador nessa área de conhecimento apud 

(MENEZES, 2008.), “um empreendimento único que deve apresentar um início e um fim 

claramente definidos e que, conduzido por pessoas possa atingir seus objetivos respeitando os 

parâmetros de prazo, custo e qualidade”. 

A definição clara de seu objetivo é fundamental para que todos os participantes 

possam ”olhar para o mesmo norte”, para a mesma referência e somar esforços numa única 

direção e sentido. (MENEZES, 2008) 

O reconhecimento da importância de tarefas que maximizem os processos logísticos 

e a forma eficaz para controlá-las, paradigma a ser quebrado no setor público, não é tão 

complexo como se parece. A operacionalidade, o conhecimento e a tecnologia estão à 

disposição. 

O trabalho em equipe será fundamental para o sucesso do empreendimento. As 

organizações geralmente organizam-se em pirâmides que por ora refletem o “poder” e por ora 

refletem “o conhecimento” de seus participantes. (MENEZES, 2008) 

A camada da Alta Administração é, normalmente, responsável pela identificação de 

estratégias e por emanar políticas para o restante da organização. Em contra ponto a Média 

Gerência é a responsável por transformar as estratégias em planos que permitam que elas 

sejam implementadas e transformadas em realidade. 

A camada dos Supervisores faz toda a programação dos trabalhos, por meio de 

mecanismos e ferramentas existentes na organização. A última camada – dos Trabalhadores – 

é a responsável pela execução das tarefas. 

Desta forma projetos tendem a ser atrasados, porque todas as aprovações que são 

necessárias em seu transcurso demandam muito tempo para percorrer a pirâmide de 

comando. 

A aplicação de conceitos utilizados pela iniciativa privada em seus modelos de 

gestão podem ser adaptados pelas organizações públicas, sem contudo, promover danos em 

sua macroestrutura, na hierarquia e na disciplina. Descentralizar essas funções pode resultar 

em ganhos competitivos, celeridade nos processos e uma maior facilidade na resolução de 

problemas. 

Paralelamente a isso, identificar irregularidades observadas bem como imputar 

responsabilidades naqueles que estiverem em desacordo com a conduta esperada, torna-se 

uma ação facilmente aplicável.Destarte, mas nem por isso menos importante, as atribuições 

típicas dos especialistas, ou seja, aqueles que executam de fato as tarefas técnicas essenciais 

do projeto devem ser valorizados como parte do ativo da organização. (MENEZES, 2008) 

Segundo Herbert Simon, Prêmio Nobel de Economia em 1978, por sua “Teoria da 

Racionalidade Limitada” ou “Teoria da Decisão” o planejamento é o processo intelectual que 

visa às relações entre necessidades e meios. Embora seja tratado em diferentes níveis e 

expresso em variadas metodologias e técnicas, sua essência permanece imutável, ou seja: 

controlar os fatores que influenciam as relações entre necessidades e meios. 
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O planejamento consolidou-se como um processo racional para definir objetivos e 

determinar meios para alcançá-los. Portanto, o planejamento teria duas funções básicas 

dentro das organizações:  

1- selecionar de modo racional as alternativas para a ação em harmonia com os 

meios disponíveis; e 

2- ser um processo seletivo de objetivos para a ação. 

A expressão “Planejamento de Governo” designa um processo que se inicia pela 

análise da realidade, pela reflexão e pela proposição de objetivos. Ao longo desse processo, 

torna-se necessário tomar decisões que induzam os diversos agentes de mudança a se 

comportarem com eficiência e criatividade, tendo em vista o alcance das metas propostas. 

Para tanto, o planejamento contempla a coleta e análise de informações, elaboração e 

avaliação de alternativas de ações futuras e a realimentação de todo o processo, por meio da 

avaliação da eficácia das ações provenientes das decisões tomadas. 

O processo de planejamento viabiliza e subsidia, assim, as políticas públicas. 

(MARINHO, 2002.) 

Num sentido mais amplo, o planejamento de governo é o processo permanente de 

racionalização de decisões, visando ao alcance de determinados objetivos e fins estabelecidos 

para a sociedade. Como técnica, pressupõe a definição da política de desenvolvimento 

adotada e apresenta alternativas de estratégia para a melhor utilização de recursos. Temos 

então que o propósito principal do planejamento é estabelecer, com base de políticas públicas 

predefinidas, a forma pela qual se deve adequar a oferta à demanda por serviços públicos em 

um horizonte de tempo determinado, fixando- se os objetivos e metas a serem cumpridos e, 

para tal, dimensionando-se recursos físicos, humanos e financeiros para a consecução dos 

mesmos. 

Planejar é função de importância fundamental para a racionalização de qualquer 

gestão. O ato de planejar é o exercício de adequar os recursos aos objetivos da gestão, 

mediada pelos princípios que orientam uma equipe de governo. (MARINHO, 2002.) 

Os princípios fundamentais que permeiam a gestão por programas para uma gestão 

pública focada em resultados são: 

1. Simplificação 

Resolver o problema é o foco relevante do planejamento. É um conceito de muito 

fácil compreensão, pois o problema é palpável, não tem nada de abstrato, não havendo 

necessidade de nenhum conhecimento prévio para detectá-lo. Com isso, o próprio público, 

através de programas bem implantados e estruturados, consegue avaliar e responder aos 

resultados; entende-se que o conceito mais abrangente pode ser também uma oportunidade a 

ser aproveitada com resultados definidos. 

2. Descentralização 

O modelo pressupõe que a atuação do governo se dará por meio dos programas, e 

esses geridos por gerentes. Além disso, o programa acontece perto do público, que carece 

daquela intervenção do governo, havendo, portanto uma descentralização na atuação e na 

avaliação dos resultados. (MARINHO, 2002.) 

Hoje, devido aos avanços da tecnologia, ferramentas como o Pregão Eletrônico, o 

Sistema de Registro de Preços, entre outros, reduzem significativamente o tempo nas 

operações de compras, trazem ganhos e não deixam de evidenciar a transparência necessária 

aos processos. A adoção destes sistemas e processos mais eficazes proporciona vantagens em 

relação aos utilizados até então. 

Diante deste aspecto, a Logística, pouco tempo atrás vista como um simples centro 

gerador de custos e despesas passa a ter papel de fundamental importância também na 

administração privada. Torna-se estrategicamente um centro gerador de resultados.  

Na Administração Pública, a área de Logística tem como missão promover a 

“produção”, no sentido de fornecer os materiais e serviços para a consecução das atividades 
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institucionais de cada órgão ou entidade. 

O mote principal da gestão de logística é dar suporte paraque os serviços prestados 

sejam desenvolvidos com elevado padrãode qualidade, garantindo níveis de desempenho 

compatíveiscom a estratégia Institucional. (GESPOL, 2010.) 

Desta forma, a I-15 PM, Instruções para Transportes Motorizados da Polícia Militar 

versa que: o Controle de Custo com Manutenção deverá ser elaborado de modo a atender ao 

Órgão de Transportes Internos do Estado, bem como com base na codificação de despesas 

estabelecida pela Diretoria de Finanças. Cópia de ambos deve ser encaminhada ao Dirigente 

da Frota, via 4ª EM/PM. (PMESP, 2006.) 

Na visão de (TREVISAN, 2000.) não é possível globalizar o setor privado e 

sustentar que gastos públicos, notoriamente desnecessários, não possam ser modificados 

apenas porque estão baseados em lei. Que se faça outra lei. 

Vamos começar a resolver os problemas do cidadão atacando-os um a um, por mais 

simples que possam parecer, por exemplo, negociando padrões de qualidade e indicadores 

utilizados por Grandes Corporações privadas a fim de proporcionar melhoria nos serviços 

policiais. 

Os custos invisíveis de um processo não estão ligados somente à imperícia e ao 

despreparo de quem está na operação. Estão representados significativamente pela energia 

consumida em processos ou atividades que não agregam valor ao produto comercializado ou 

ao serviço prestado. (TREVISAN, 2000.) 

Quando um cidadão busca um serviço público, ele tem o direito de ser bem atendido, 

por não esta recebendo nenhum favor. Ele pagou por tudo – e muito bem pago - através dos 

impostos em tudo o que produz ou consome. 

Direito este, inclusive previsto no Código de Direito do Consumidor, Lei nº 8.078, 

de 11 de setembro de 1990,  em seu Artigo 3° “Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços. 

Eis o nosso público alvo: o cidadão. 

 

3.Metodologia 

 

O sistema conceitual da pesquisa visa estabelecer uma visão teórica do problema e 

baseia-se no “método hipotético-dedutivo”, aplicado de acordo com o esquema proposto por 

(GALTUNG, 1969.), ou seja, deduzir qual das duas hipóteses é válida, estabelecendo um 

teorema acerca do problema levantado e confirmar se a hipótese considerada válida também é 

sustentável, estabelecendo uma proposição para a resolução do problema.  

O método hipotético-dedutivo permite a construção de um modelo lógico de 

investigação. (GIL, 1994.) 

Para (KAPLAN,1997) sua utilização favorece a observação cuidadosa e permite 

alcançar o conjunto de postulados que regem o fenômeno ou objeto estudado. 

Esta pesquisa servirá para confrontar a visão teórica do problema com os dados da 

realidade e compreendeu os seguintes procedimentos para a coleta e análise de dados:  

Pesquisa Bibliográfica através da exploração e análise de livros, revistas científicas e 

técnicas, boletins, teses, relatórios de pesquisa etc.;  

Estudo de Caso: investigação sistemática e bibliográfica da estrutura e do 

funcionamento do modelo atual de Gestão de Frota e de sua adequação aos moldesutilizados 

no segmento privado, com ênfase na Gestão de Estoques. 

O levantamento das informações sobre os processos foi obtido através da consulta de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
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documentos, procedimentos, formulários e relatórios de indicadores.  

Além das fontes citadas acima, foram colhidas informações por meio de entrevistas 

com os gestores operacionais a fim de colher relatos sobre o desenvolvimento operacional 

dos processos, práticas internas, características e dificuldades, tanto operacionais, quanto na 

implementação destas práticas. 

 

3.1. Diagnóstico Preliminar 

 

Em se tratando de Gestão da Frota, o que se observou é que não havia um método 

padrão neste ambiente amostral. Optou-se então por uma ferramenta de qualidade a fim de 

mensurar as necessidades que justificassem ou não a implantação de uma política de 

implantação da gestão de estoques.  

A Matriz GUT – Gravidade-Urgência-Tendência é uma maneira de se tratar 

problemas com o objetivo de priorizá-los. Leva em conta a gravidade, a urgência e a 

tendência de cada problema. 

Gravidade: impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou 

organizações e efeitos que surgirão em longo prazo, caso o problema não seja resolvido. 

Urgência: relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema. 

Tendência: potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de 

crescimento, redução ou desaparecimento do problema. 

A pontuação de 1 a 5, para cada dimensão da matriz, permite classificar em ordem 

decrescente de pontos os problemas a serem atacados na melhoria do processo. 

Após, atribuída a pontuação, deve-se multiplicar GxUxT e achar o resultado, 

priorizando de acordo com os pontos obtidos. 

A Matriz GUT, contribui de forma positiva neste estudo, conforme se observa na 

figura 1: 

 

Figura 1: Estruturação da Matriz GUT. 

Autoria própria. 

 

  

 

Problemas 

Relacionados  Problema 
Gravidade Urgência Tendência Total 

Prioridade 

 
G U T GxUxT 

1 Processo Mecânica 5 5 5 125 47% 

2 Processo Elétrica 3 2 2 12 5% 

3 Processo Acidente 5 5 5 125 47% 

4 Processo Documentação 1 1 1 1 0% 

5 Processo Outros 1 1 1 1 0% 

Diante dos dados obtidos, conclui-se que a implantação de estudos para 

aperfeiçoamento dos métodos utilizados, no tocante a manutenção da frota veicular de forma 

preventiva, pode contribuir para a queda das incidências de baixas mecânicas, elétricas e 

inclusive nos casos de acidente, uma vez que, tais ocorrências podem ter relação direta com o 

desgaste natural de peças automotivas, e neste escopo, uma Gestão de Estoques têm 

fundamental importância para minimizar paradas não programadas, colaborar na diminuição 

de acidentes por falhas mecânicas, consequentemente preservar a vida e a integridade físicas 

das pessoas. 

Tais conclusões são mais claramente visíveis com o auxílio da figura 2: 
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Figura 2: Demonstração gráfica dos resultados. 

Autoria própria. 

 

 

 

Atualmente, a frota total é de 107 (cento e sete) de veículos 04 (quatro) rodas, 

distribuídos em 04 (quatro) cidades: Sumaré, Nova Odessa, Hortolândia e Monte Mor, sendo 

que a responsabilidade pela gestão e manutenção de centralizada na sede em Sumaré.  

Neste contexto, com base nas mais relevantes incidências, são apresentados os dados 

referentes à evolução da condição da frota existente, no que diz respeito às paradas por baixas 

mecânicas e em virtude de acidentes, ao longo do 1º Semestre de 2013, conforme se observa 

nas figuras 3 e 4, respectivamente: 

 

Figura 3: Gráfico de incidência de Baixas mecânicas 

Autoria própria. 

 

 
Observa-se que ocorreram 125 (cento e vinte e cinco) paradas não programadas em 

decorrência de problemas mecânicos, aproximadamente 21 (vinte e uma) ao mês, ou seja, 

quase 01 (uma) ao dia. 

Em relação às paradas decorrentes de acidentes de trânsito, estas somaram 18 

(dezoito) ocorrências, média de 3 (três) ao mês, conforme demonstra a Figura 4: 

 

Figura 4: Gráfico de incidência de Baixas decorrentes de Acidentes de trânsito. 

Autoria própria. 
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Desta forma, se observa que, do total geral de veículos disponíveis no 1º Semestre de 

2013, acima de 22% da frota existente se encontrava parada, mensalmente, para manutenção 

corretiva ou em virtude de envolvimento em acidentes de trânsito. 

Neste período foi consumido um investimento aproximado de R$ 572.000,00 

(quinhentos e setenta e dois mil reais) na recuperação da frota. 

 

3.2. Proposta apresentada 

 

Em virtude da burocracia apresentado na área pública, diferentemente da área 

privada, há alguns paradigmas e legislações que devem ser superadas a fim de melhora a 

eficiência. 

Entretanto há medidas simples que não demandam de complexidade, basta um pouco 

de comprometimento e participação de todos os envolvidos neste segmento a fim maximizar 

os meios disponíveis a serviço da sociedade. 

Assim sendo, apresentou-se um modelo inicial de check-list (Anexo 1), para 

preenchimento obrigatório, a partir de 2º Semestre de 2013, por todos os motoristas que 

fizerem uso da frota. 

Desta forma, ainda que de forma simples e preventiva,propicia um monitoramento 

constante das condições de uso e do desgaste da frota. 

Tal ação visa subsidiar estudos futuros, no que diz respeito à possibilidade da 

implantação de uma Gestão de Estoques a fim de se estabelecer um Estoque de Segurança 

para aprimorar a manutenção preventiva e consequentemente minimizar o tempo de parada 

para manutenção corretiva. 

Modernizar a atuação do setor público, ainda é encarado como um paradigma a ser 

superado. 

 

 

4. Resultados e discussões 

 

Este fato demonstrou um avanço significativo em relação aos métodos anteriormente 

utilizados, bem como gerou um maior comprometimento do capital humano e economia 

financeira. 

Observa-se que a partir de então houve uma diminuição significativa das baixas 

apresentadas em aproximadamente 50% nos meses subsequentes de Julho, Agosto e 

Setembro do corrente ano, pois houve neste período a ocorrência de 33 (trinta e três) baixas 

mecânicas, ou seja, 11 (onze) ao mês, 01 (uma) a cada três dias. 

No tocante às baixas decorrentes de envolvimento em Acidentes de Trânsito, tais 
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eventosreduziram a média mensal, que antes era de 03 (três) ao mês, para menos que 1 (uma) 

ocorrência, uma redução percentual de 222%, conforme demonstra a Figura 5: 

 

Figura 5: Diminuição das Baixas por problemas mecânicos e acidentes de trânsito. 

Autoria própria 

 

 
 

Em relação ao montante gasto no 1º Semestre de 2013, aproximadamente de R$ 

572.000,00 (quinhentos e setenta e dois mil reais), se dividirmos o referido valor pelo número 

de veículos consertados, ou seja, 125 (cento e vinte e cinco) paradas não programadas em 

decorrência de problemas mecânicos mais 18 (dezoito) decorrentes de acidentes de trânsito 

obteremos o valor aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) destinados a cada veículo. 

Paralelamente, tal redução percentual obtida através da aplicação de um check-list 

(Anexo 1) contribuiu de forma eficiente também na diminuição dos investimentos 

necessários à recuperação decorrentes de paradas não programadas. 

Desta forma, o presente estudo buscou subsidiar de forma concreta para que, de fato, 

a Administração Pública reavalia sua postura e, internalize a filosofia da manutenção 

preventiva e da implantação de uma Gestão de Estoque, adequado à realidade 

contemporânea, como forma de aumentar sua efetividade junto à comunidade.  

 

5. Considerações finais 

 

Por ser tal assunto extenso, o presente estudo não tem a pretensão de esgotar a 

questão analisada, tão somente se busca apresentar possíveis caminhos a serem trilhados 

pelos administradores públicos em conformidade com o que é desenvolvido pelas empresas 

que são referência no cenário atual. 

Conclui-se que a temática em estudo é complexa, entretanto de suma importância na 

atual conjuntura, pois a operacionalização da frota é ponto de partida para tratar de forma 

contumaz a problemática da social referente ao combate à criminalidade, daí a necessidade de 

se implantar uma gestão de estoques, a fim de suprir de forma eficaz a demanda apresentada 

e minimizar as paradas não programadas, consequentemente melhorar o atendimento público, 

respeito ao emprego financeiro do dinheiro obtido através dos tributos e melhoria da imagem 

da Corporação junto à comunidade, seu principal cliente. 

Por fim, acredita-se que tais mecanismos são perfeitamente possíveis e aplicáveis na 

esfera Pública, uma vez que sua implantação proporcionará uma melhoria na sensação de 

segurança e otimizar recursos e ofertando sempre o máximo dos meios disponíveis em 

condições satisfatórias, bem como diminuir o tempo-resposta nos atendimentos. 

 

0

5

10

15

20

Julho Agosto Setembro Julho Agosto Setembro

2º Semestre de 2013

Baixas Mecânicas e decorrentes de Acidentes de Trânsito



400 

 

6. Referências 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Citação: NBR-10520/ago/2002. 

Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 

______. Elaboração de trabalhos técnico-científicos: NBR-14724/ago. 2002. Rio de Janeiro: 

ABNT, 2002. 

______. Referencias: NBR-6023/ago. 2002. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 

 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, 

organização e logística empresarial / Ronald H. Baloou; trad. Elias Pereira. - 4ª ed. – Porto 

Alegre: Bookmam, 2001. 

 

CHOPPRA, SunilGerenciamento da cadeia de suprimentos / SunilChoppra, Peter Meindl ; 

tradução Claudia Freire ; revisão técnica Paulo Roberto Leite. – São Paulo : Prentice hall, 

2003. 

 

Código de Defesa do Consumidor. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm, acesso em 28/05/13. 

CORRÊA, Henrique L. Just in time, MRP II e OPT: um enfoque estratégico.- 2ª ed. – São 

Paulo; Atlas, 1993. 

 

CouncilofLogistics Management. Disponível em <http://www.clm1.org.br>, acesso em 

28/05/13. 

 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovacão e Espirito Empreendedor.  (entrepreneurship); 

tradução de Carlos Malferrari. - 1ª ed. – São Paulo; Pioneira Thomson Learning, 2005. 

 

GALTUNG, Johan. Theory and methods of social research. New York: Columbia 

University Press, 1969.  

 

GESPOL- Sistema de Gestão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 2ª ed. – São 

Paulo: 2010. 

 

GIL, Antônio C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1994. 
 

Governo do Estado de São Paulo - Programa de Desenvolvimento Gerencial – Educação 

Continuada; Fundação do Desenvolvimento Administrativo – 

Fundap<http://www.fundap.sp.gov.br, acesso em 28/05/13. 

 

KAPLAN, Robert S. e NORTON, David P.Aestratégiaemação: balanced scorecard (Título 

original - The balanced scorecard: translating strategy into action). 22ª ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 1997.  

 

MARINHO, Sandra Lúcia F. “Gestão por programas — uma nova concepção de 

orçamento” Cadernos Fundap, n. 22, 1º semestre 2002. 

MENEZES,Luís Cesar de Moura. Gestão de Projetos. - 2ª ed. – 7. reimpr. – São Paulo; 

Atlas, 2008.  

 

Polícia Militar do Estado de São Paulo. I-15-PM - Instruções para Transportes 

motorizados da Polícia Militar, publicadas no BoletimGeral PM nº 43, de 6 de março de 

2006. 



401 

 

 

Matriz GUT.  

Disponível em <http://www.plurivalor.com/site/pub/marins/matriz_gut.pdf. acesso em 13 de 

setembro de 2013. 

 

TREVISAN, Antoninho Marmo. Empresários do futuro: cimo os jovens vão conquistar o 

mundo dos negócios. 3ª ed. – São Paulo; Infinito, 2000 

 

Anexo 1 

 

http://www.plurivalor.com/site/pub/marins/matriz_gut.pdf


402 

 

Fiscalização - KM :
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EXTINTOR (Validade e Lacre)

TRIÂNGULO

ÓLEO DE FREIO
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MOTOR

NÍVEL DE ÓLEO

VAZAMENTO EM GERAL

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

COMBUSTÍVEL

SISTEMA ELÉTRICO

LÂMPADAS E FARÓIS

BUZINA

SISTEMA ACÚSTICO E VISUAL

SISTEMA HIDRÁULICO
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo mostrar as dificuldades que os portadores de 

deficiência sofrem para ser incluso na sociedade e no mercado de trabalho, como as empresas 

e as pessoas estão lidando com essas inclusões. Em um país onde temos aproximadamente 27 

milhões de pessoas portadoras de necessidades especiais, é importante que se analisem a 

origem da deficiência, assim como a dificuldades por eles enfrentadas e os programas de 

inclusão social existentes, além de leis legais vigente sobre o tema. Foi levantado desde o 

começo da era o tratamento de descriminação que essas pessoas sofriam, a evolução das 

mesmas e por fim feito uma pesquisa de campo em empresas situadas na região 

metropolitana de Campinas, visando mostrar a integração e preparação dessas organizações 

para com os PPD’s (Profissionais portadores de deficiências). 

 

Palavras Chaves: Inclusão, dificuldade, deficiência. 

 

 

Abstract 

The present study aims to show the difficulties the people with disabilities suffer to be 

included in society and in the job market, how companies and people are dealing with these 

inclusions. In a country where we have approximately 27 million people with disabilities, it is 

important to analyze the origin of disability, as well the difficulties they face and the existing 

programs of social inclusion, also the laws about the subject. Been studied since the 

beginning of the era the treatment of discrimination that these people suffered, their 

evolution and finally made a research in companies in the metropolitan region of Campinas, 

in order to show the integration and preparation of these organizations with the PWD's 

(professionals with disabilities) 

 

Key-words: Inclusion, difficulty, disability. 
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1-Introdução 

O direito de ir e vir, o de trabalhar, de estudar, da inclusão social é um feito para 

qualquercidadão. Infelizmente as coisas para os deficientes não são assim tão fáceis, a falta 

de entendimento entre os seres humanos, torna a vida na sociedade difícil e exclusa, expondo 

nesse trabalho a dificuldade de inclusão, vamos mostrar que na história da humanidade a 

aceitação das pessoas com deficiência demonstram ameaças em suas vidas.Vamos focar 

também nas inclusões feitas nas organizações e nas dificuldades de adaptação, não só por 

parte do funcionário deficiente, mas também na adaptação da empresa nas mudanças que 

precisam ser feitas e a forma de agir, pois tudo muda com inclusão de uma pessoa especial, e 

também as mudanças que precisam ser feitas nas plantas, adaptações nos ambientes e nos 

próprios colegas de trabalhos, pois quando se toma a atitude de incluir um funcionário 

deficiente, é preciso que saibam lidar com  uma pessoa que por ventura precisará de auxílio. 

A pessoa com deficiência, que tem algum tipo de limitação física, mental, sensorial ou 

múltipla, é incapacitado de fazer atividades normais da vida e que compromete sua inclusão 

social  

Nos dias atuais, muitas empresas querem ter em seu quadro funcional pessoas com 

deficiência, porém vale lembrar que cada uma delas precisará de investimentos diferentes, 

antes de ter um rótulo de empresa responsável socialmente, a organização tem que oferecer 

um ambiente de trabalho digno para o funcionário especial. 

 

2-Deficiência na Humanidade 

Segundo Misès [1], os relatos históricos a seguir, vem de uma pesquisa que revela as 

tais evidências. 
Os registros históricos afirmam dizendo que a aceitação dos deficientes na vida social vem de 

longos tempos, na Grécia Antiga onde a perfeição era cultuada, os portadores de deficiências 

eram sacrificados ou escondidos, como relata texto de Platão: 

“ Quantos aos filhos de sujeitos sem valor e aos que foram mal constituídos de nascença, as 

autoridades os esconderam, como convém, num lugar secreto que não deve ser 

divulgado”(República). 

A trajetória histórica, mostra que a pessoa com algum tipo de deficiência sempre foi 

marginalizada sendo vítima da própria deficiência e da exclusão proporcionada pela 

sociedade. 

Na idade média os portadores de deficiência eram considerados “possuídos pelos 

demônios”, faziam parte da categoria: a dos excluídos. De acordo com os conhecimentos de 

cada época da  história, os deficientes eram tratados de cada maneira, sabendo que a 

humanidade transmite suas culturas para as gerações seguintes. 

Com o passar do tempo as convicções começam a mudar. São Tomás de Aquino 

propõe outras explicações para a deficiência, dizia ele que a deficiência era uma espécie de 

demência natural, e não absolutamente um pecado, como diziam. 

A fase do Renascimento, na Idade Média, trouxe mais expectativas humanísticas.Os 

deficientes passaram a serem vistos de uma forma mais natural, porém não mais aceitável, 

passou a ser explicada como um prisma de causalidades naturais. Sem esquecer dos nazistas 

que sacrificaram todos, em razão da possibilidade de gerarem outros em iguais condições. 

Segundo o site Escola governo [2], em 1948, a Declaração Universal dos Direitos dos 

Homens adotada pela ONU (Organizações das Nações Unidas), declarou o princípio de que 

todos tinham o direito de nascerem livres iguais em dignidades e direitos. 

 

2.1- Atualidades da Deficiência 

Vivemos ainda em uma fase de assistência, os deficientes ainda são vistos como 

pessoas que precisam de ajuda, são identificadas e rotuladas.  

O desconhecimento e falta de informações mesmo nos dias atuais, geram visões destorcidas 
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sobre o assunto deficiência. Muitos ainda isolam pelo fato de acreditarem em mitos e 

crendices que dizem ser castigo divino, confundindo-se com histórias folclóricas. 

De acordo com RIBAS [3], em geral na sociedade em que vivemos, estamos muito 

voltados para nosso grupo social, do qual fazem parte apenas pessoas escolhidas. Acontece 

que os membros dessa nossa sociedade são diferentes entre si. 

O preconceito ainda prevalece, dissociar mito e científico vai durar um longo tempo 

ainda, mesmo estando no século XXI, ainda esta inserido na sociedade a discriminação e o 

preconceito. 

Procuramos nos dias atuais maneiras de designarem o preconceito, dando a 

possibilidade aos deficientes escolherem a forma de serem tratada, por ser este um dos seus 

direitos. 

Segundo Andrea Schwarz [4], uma sociedade como a brasileira, com tantos resgates 

sociais a fazer, inúmeras pontes devem ser construídas, unindo mundos que ainda não 

conseguem se enxergar plenamente. Um desses caminhos a construir é o que liga o emprego 

ao conjunto de 24 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência; um milhão e meio 

deles vivendo na cidade de São Paulo. Segundo dados do Censo 2000, mais de 52% 

considerados inativos e mais de 78% não ultrapassaram sete anos de educação formal. 

Alguns estudiosos da área da Educação Especial, analisando a sua história em países 

da Europa e América do Norte, identificam quatro estágios no desenvolvimento do 

atendimento às pessoas que apresentam deficiências[5]. 

A primeira fase foi na era pré-cristã, havendo total negligência e falta de 

entendimento, como foi dito a cima, outro estágio foi no sec. XVIII  meados de XIX,  foi a 

fase de institucionalização, em que os deficientes eram protegidos em instituições 

residenciais. No final do sec. XIX meados de XX, entra o terceiro estágio, onde foi 

desenvolvido escolas e/ou classes especiais em escolas públicas oferecendo uma educação a 

parte. E por fim o último, final do sec. XX  por volta da década de 70, observa-se um 

movimento de integração socialdosdeficientes,objetivo de integrá-los em ambientes escolares 

o mais próximo possível daqueles oferecidos à pessoa normal. 

Foi na Década de 80 que a integração social deu impulso, reflexo dos movimentos de luta 

pelos direitos dos deficientes. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208,estabelece a integração escolar 

enquanto preceito constitucional, preconizando o atendimento aos indivíduos que apresentam 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. As instituições de ensino público, 

estão caóticas, e não tem a mínima condição de desenvolver atividades que realmente 

preparem indivíduos portadores de deficiência, para omercado de trabalho. 

Segundo Bueno[6], é mínimo acesso à escola de pessoas que representam deficiência 

mental, com o agravante desse acesso servir mais a legitimação da marginalidade sozil, do 

que à ampliação das oportunidades educacionais para essa população. 

Segundo a Lei de Diretrizes a Bases da Educação n° 9.394/96 a LDB: Entende-se por 

educação especial, para os efeitos desta lei a modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino para educar portadores de necessidades 

especiais. 

 

1° Haverá, quando necessário serviços de apoio especializados na escola regular para 

atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 

2° O atendimento educacional será feito em classe, escola e serviços especializados, 

sempre que em função das condições especificas dos alunos, não for possível a sua integração 

nas classes comuns de ensino regular. 

3° A oferta de educação especial, dever constitucional do estado, tem como inicio na 

faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil(Cap.V, art 58) 

Educação inclusiva segundo Sassaki [7], é um processo no qual se amplia a 
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participação de todas as pessoas com deficiência na educação. Trata-se de uma reestruturação 

da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas escolas de modo que estas respondam à 

diversidade de alunos como um diretos de todos. 

 

2.2 Deficiência nas organizações 

O processo de inclusão de deficientes no mundo empresarial é muito recente, portanto 

vamos mostrar nessa fase do trabalho, algumas leis que foram criadas para que houvesse 

mais oportunidades para os portadores de deficiência. 

Em 24 de Julho de 1991 foi criado a lei n° 8.213, lei de contratação de deficientes nas 

empresas, conhecida como Lei de Cotas onde  dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência e dá outras providências a contratação de portadores de necessidades especiais. 

Art. 93 - a empresa com cem ou mais funcionários está obrigada a preencher de dois a cinco 

por cento dos seus cargos com beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras de 

deficiência, na seguinte proporção: 

-até 200 funcionários.................. 2% 

-de 201 a 500 funcionários........... 3% 

-de501 a 1000 funcionários......... 4% 

- de 1001 em diante funcionários... 5% 

Porém o Brasil aplicou realmente a Lei em 1999, motivado pelo Decreto Federal n° 3.298/99. 

A partir dessas datas o assunto vem sendo cada vez mais comentado e presente na sociedade. 

A Lei de Cotas veio como dispositivo de oferta de oportunidade para uma parcela da 

população, que foi recebida com entusiasmo, pois o intuito era garantir trabalho digno às 

pessoas com deficiência. 

É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes 

categorias: 

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

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

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

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

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

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

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

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

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 

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

0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da 

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

simultânea de quaisquer das condições anteriores.  

IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

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

habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utilização dos recursos da comunidade;  

e) saúde e segurança; 

f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer; e 

h) trabalho; 

As empresas encontram dificuldades para promover a inserção do deficiente no 

mercado de trabalho, vez que a mão de obra não é qualificada e a legislação diz que não se 
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pode exigir experiência e nem qualificação profissional. Quando esta for realmente 

necessária, deverá dar a oportunidade para que a pessoa adquira internamente as habilidades 

e conhecimentos exigidos, não podem determinar um setor específico, pois esta posição pode 

ser interpretada como discriminação. Essa postura deve ser atendida dentro do possível, pois 

em certos setores não poderiam alocar um deficiente, isso deverá ser entendido como 

protecionista e não discriminatório. 

As medidas para inclusão no mercado de trabalho devem ter o esforço da empresa, 

dos colaboradores e até mesmo do deficiente. Para que essa transformação aconteça com 

sucesso é preciso uma conscientização da alta liderança, essa atitude deve ser encarada como 

profunda transformação cultural, revisando conceitos. É preciso promover informações de 

qualidades aos gestores e colaboradores. Precisamos tratar dessas inclusões com 

responsabilidade e consciência. 

A mudança proativa é mudar os conceitos desses profissionais, procurar envolver 

significativamente e estrategicamente pessoas para esta inclusão, isso poderá ocorrer quando 

as informações atingirem a maioria das pessoas. 

De Acordo com Robbins[8], uma das descobertas mais bem documentadas nas 

pesquisas sobre comportamento organizacional e individual é que tanto as organizações como 

seus membros resistem à mudança. Em certo sentido, trata-se de algo positivo, ao oferecer 

estabilidade e previsibilidade ao comportamento. Se não houvesse resistência, o 

comportamento organizacional se revestiria de uma aleatoriedade caótica. A resistência 

também pode ser fonte de conflitos funcionais. Entretanto, existe uma desvantagem 

inequívoca na resistência: ela dificulta a adaptação e o progresso. 

É importante que as empresas façam um trabalho de base, para sensibilizar os 

colaboradores, para que esteja bom para ambas as partes. Por falta de informação, os patrões 

só conseguem ver os problemas que irão enfrentar com cumprimento das Leis de cotas, entre 

alguns problemas podemos destacar o aumento de gastos para fazer as adaptações, 

treinamento necessários entre outros. 

Mas como dizia Clemente[9], as empresas podem aproveitar muito as pessoas com 

diferença no meio de trabalho. Essas pessoas terão necessidade de apoio e também darão um 

retorno a toda ajuda recebida. Com isso, os trabalhadores que estão à sua volta passarão a se 

sentir mais úteis. 

Este preconceito pode ser modificado, removendo barreiras impostas pela sociedade, 

a pessoa deixa de ser deficiente assim que  a sociedade proporciona condições adequadas, 

com grandes barreiras as oportunidades são pequenas afastando de uma vida comum e 

dificultando o seu crescimento. 

Segundo Chiavenato[10],mudança é a transição de uma situação para outra diferente 

ou passagem de um estado para outro diferente. Mudança implica ruptura, transformação, 

perturbação, interrupção. O mundo atual se caracteriza por um ambiente dinâmico em 

constante mudança e que exige das organizações uma elevada capacidade de adaptação, 

como condição básica de sobrevivência. Adaptação, renovação e revitalização significam 

mudança. Lidar com mudanças envolve atitudes, comportamentos e sentimentos, a empresa 

não deve abster-se desse fato ao abordar a inserção do portador de deficiência. 

Ainda por Chiavenato [10], se pretendemos modernizar as nossas empresas, devemos 

começar pelas pessoas que nelas trabalham. A modernização passa antes pela cabeça das 

pessoas e pela sua competência para chegar posteriormente às máquinas, aos equipamentos, 

aos métodos, aos processos, aos produtos e aos serviços. O começo das mudanças seria com 

as organizações  agirem de forma proativa, efetuando mudanças e gerando movimentos 

positivos no que se refere na inclusão de portadores de deficiências. 

Foi feito uma pesquisa no ministério do trabalho no ano de 2009/2010, mostrando as 

taxas de empregabilidade e desemprego. 

Quadro 1   -  Boletim de Indicadores do Mercado de Trabalho – Pessoas com 
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Deficiência  1° Quadrimestre de 2010 

Meses 

1° Quad 

2009 

1° Quad 

2010 

Saldo de empregos em Janeiro -1.793 -531 

Saldo de empregos em Fevereiro -1.217 17 

Saldo de empregos em Março -732 360 

Saldo de empregos em Abril  -288 796 

Saldo de empregos em 1° Quadrimestre -4.030 642 

Fonte: Ministério de trabalho e emprego 

Segundo dados da CAGED [11], a geração recorde de postos de trabalho no primeiro 

quadrimestre de 2010 refletiu positivamente para os trabalhadores que possuem algum tipo 

de deficiência. No referido quadrimestre, 642 postos de trabalho foram ocupados pelo 

segmento, resultado considerado muito positivo frente ao apresentado no 

mesmo período de 2009, no qual foram destruídos 4 mil postos de trabalho ocupados por 

esses trabalhadores. 

Quadro 2 – Empregos por tipo de deficiência 

SALDO DE EMPREGOS POR TIPO DE DEFICIÊNCIA 

Física  Auditiva Visual  Mental  Múltipla Reabilitado  Total 

935 -191 456 498 44 -1.100 642 

Fonte: Ministério de trabalho e emprego 

Considerando os tipos de deficiência, verifica-se que a maioria dos postos de trabalho 

foram ocupados por trabalhadores com deficiência física, seguido dos trabalhadores com 

deficiência mental 

Quadro 3 – Empregabilidade por Gêneros  

SALDO DE EMPREGOS POR GENERO 

Masculino Feminino Total 

-791 1433 642 

Fonte: Ministério de trabalho e emprego 

Tendo em vista o recorte por gênero, verifica-se que o número de postos ocupados por 

mulheres foi amplamente superior aos ocupados pelos homens. Ressalta-se que os três  

primeiros meses do ano apresentaram perdas de postos de trabalho para os trabalhadores  

deficientes do sexo masculino, contudo, o mês de abril apresentou saldo positivo 

Quadro 4 – Empregabilidade por Faixa Etária  
SALDO DE EMPREGOS POR FAIXA ETÁRIA  

Até 17 anos  309 

18 a 24 anos 1.516 

25 a 29 anos  239 

30 a 39 anos  -377 

40 a 49 anos -332 

50 a 64 anos  -619 

65 ou mais  -94 

TOTAL  642 

Fonte: Ministério de trabalho e emprego 
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Considerando o recorte por faixa etária, verifica-se que, do total de postos ocupados 

por trabalhadores com deficiência no referido quadrimestre, os jovens de 18 a 24 anos foram 

os mais absorvidos pelo mercado de trabalho. 

Quadro 6- Boletim de Indicadores do Mercado de Trabalho – Pessoas com Deficiência 

2° Quadrimestre de 2010 
MESES 2º Quad 2009 2º Quad 2010 

Saldo de Empregos em maio 10 727 

Saldo de Empregos em Junho -180 484 

Saldo de Empregos em Julho 148 104 

Saldo de Empregos em Agosto 732 854 

Saldo de Empregos no 2º Quadrimestre 710 2169 

Fonte: Ministério de trabalho e emprego 

Na pesquisa  CAGED [11] mostra a inserção de pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho, no 2º  quadrimestre de 2010, continua apresentando resultados positivos. Neste 

período, foram ocupados praticamente o triplo dos postos de  trabalho ocupados no mesmo 

quadrimestre do ano anterior. Ressaltasse que, em 2009, o mercado de trabalho estava se 

recuperando dos  efeitos da crise financeira internacional. Frente ao 1º quadrimestre de 2010 

(642 postos de trabalho), registrou-se um incremento de mais  

de 300% no nº de postos ocupados por pessoas com deficiência. 

Quadro 7- Empregabilidade 2° Quadrimestre por tipo de Deficiência 
SALDO DE EMPREGOS POR TIPO DE DEFICIÊNCIA 

Física Auditiva Visual Mental  Multipla Reabilitado  total 

1.272 222 575 712 13 -625 2.169 

Fonte: Ministério de trabalho e emprego 

Considerando os tipos de deficiência, verifica-se que a maioria dos postos de trabalho 

foram ocupados por trabalhadores com deficiência física, seguido dos trabalhadores com 

deficiência mental, visual, auditiva e múltipla. Na situação de trabalhadores reabilitados 

houve redução deste contingente. Em relação ao quadrimestre anterior, verificou-se, em 

números absolutos, uma maior inserção dos trabalhadores classificados com deficiência física 

(+337 trabalhadores). 

Quadro 8- Empregabilidade 2° Quadrimestre por Gênero 
SALDO DE EMPREGOS POR GÊNERO 

Masculino Feminino Total 

965 (44,5%)  1.204 (55,5%) 2.169 (100%)  

Fonte: Ministério de trabalho e emprego 

Tendo em vista o recorte por gênero, verifica-se que do total de postos de trabalho 

ocupados por pessoas com deficiência no 2º quadrimestre de 2010, 55,5% foram ocupados 

por mulheres 

Quadro 9 -Empregabilidade 2° Quadrimestre por Faixa Etária 
SALDO DE EMPREGOS POR FAIXA ETÁRIA  

Até 17 anos  306 

18 a 24 anos 2.260 

25 a 29 anos  517 

30 a 39 anos  220 

40 a 49 anos -241 
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50 a 64 anos  -755 

65 ou mais  -138 

TOTAL  2169 

Fonte: Ministério de trabalho e emprego 

Considerando o recorte por faixa etária, verifica-se que, do total de postos ocupados 

por trabalhadores com deficiência no referido quadrimestre, os jovens de 18 a 24 anos foram 

os mais absorvidos pelo mercado de trabalho. Cabe destacar o aumento da participação de 

trabalhadores na faixa etária de 30 a 39 anos, a qual apresentou redução de postos de trabalho 

(-377) no quadrimestre anterior. 

Quadro- 11 Boletim de Indicadores do Mercado de Trabalho – Pessoas com Deficiência 

3° Quadrimestre de 2010 
MESES 3º Quad 2009 3º Quad 2010 

Saldo de Empregos em Setembro 1.295 729 

Saldo de Empregos em Outubro 897 848 

Saldo de Empregos em Novembro 985 409 

Saldo de Empregos em Dezembro -1.143 -776 

Saldo de Empregos no 3º Quadrimestre 2.034 1.210 

Fonte: Ministério de trabalho e emprego 

Em relação ao último quadrimestre de 2010, o mês de dezembro foi o único a 

apresentar redução do número de  pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Ainda  

assim, o saldo para o quadrimestre ficou positivo em  1.210 admissões. Para o ano de 2010, 

verificou-se um  saldo de 4.021 deficientes empregados, representando  uma expansão de 

1,39%. O resultado ficou bem acima  saldo de 2009, que fechou em -1.286 empregos. 

Quadro 12- Empregabilidade  3° Quadrimestre por tipo de Deficiência 
SALDO DE EMPREGOS POR TIPO DE DEFICIÊNCIA 

Física Auditiva Visual Mental  Multipla Reabilitado  total 

2.866 335 1.314 1.850 70 -2.414 4.021 

Fonte: Ministério de trabalho e emprego 

No ano de 2010, a deficiência do tipo física foi a que apresentou maior participação, 

chegando a um saldo de 2.866 vagas, seguida por 1.850 vagas de portadores de deficiência 

mental. No entanto, o saldo positivo de 4.021 vagas foi impactado pelas 2.414 demissões de 

reabilitados. No total do ano foram 73.274 contratações, sendo 54,8% (40.712) somente de 

deficientes físicos. 

Quadro 13- Empregabilidade 3° Quadrimestre por Gênero 
SALDO DE EMPREGOS POR GÊNERO 

Masculino Feminino Total 

131 3.890 4.021 

Fonte: Ministério de trabalho e emprego 

Em relação ao gênero, houve uma discrepância enorme a favor do gênero feminino: 

dos 4.021 empregos gerados, 96,7% corresponderam ao emprego feminino, enquanto 

somente 3,3% a homens. 

Quadro 14 -Empregabilidade 3° Quadrimestre por Faixa Etária 
SALDO DE EMPREGOS POR FAIXA ETÁRIA  

Até 17 anos  915 
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18 a 24 anos 5.575 

25 a 29 anos  1.059 

30 a 39 anos  -173 

40 a 49 anos -834 

50 a 64 anos  -2.142 

65 ou mais  -379 

TOTAL  4.021 

Fonte: Ministério de trabalho e emprego 

A geração de emprego em relação à faixa etária foi particularmente interessante em 

2010. Percebe-se que a geração de emprego ocorreu na faixa etária até 29 anos, enquanto as 

faixas superiores apresentaram redução da quantidade de deficientes empregados. No 

primeiro caso foram admitidas 7.549 pessoas a mais que as demitidas. Já no segundo, o 

número de deficientes demitidos foi superior em 3.528 vagas. 

Segundo Ethos [12], a inclusão no mercado de trabalho e de consumo é parte de um 

resgate maior: o da cidadania. As pessoas com deficiência passam a ter, além das suas 

necessidades especiais, desejos, vontades, necessidades de consumo que, quando confinadas 

em casa não existiam. Mais que do isso, descobrem que muitas atividades que 

realizavam isoladamente podem ser feitas em grupo 

. 

3-Metodologia  

O método utilizado nesse artigo foi pesquisa bibliográfica buscando mostrar as 

dificuldades dos portadores de deficiência desde a pré-história e atualmente na sociedade e 

nas organizações. 

Com o propósito de mostrar as reais dificuldades e habilidades, optou-se a fazer 

comparativos em livros, revistas, sites de internet e pesquisa de campo ou seja qualquer 

informação relacionada com o tema. Desvendando as dificuldades dos portadores de 

necessidades especiais que são incluídas na sociedade. Foi feito também uma pesquisa de 

campo em três empresas localizadas na Região Metropolitana de Campinas, onde a proposta 

do trabalho é conhecer práticas e iniciativas das empresas na área da inclusão de profissionais 

com algum tipo de deficiência. Espero que este estudo traga aporte significativos para o 

processo da  inclusão no trabalho. 

Através da entrevista esperamos mostrar e estimular outros trabalhos de inclusão. 

 

1 Quais os tipos de deficiência  contém e quantos são? 

2 O que os levou a contratar profissionais com deficiência? 

3 Há projetos de capacitação destes profissionais dentro da empresa?  

4 

A empresa necessitou fazer adaptações para receber estes funcionários: acesso físico ou uso 

de tecnologias especiais?  

5 As pessoas com deficiência compartilham os mesmos espaços das pessoas sem deficiência?  

6 Quais são as principais dificuldades encontradas neste trabalho?  

Fonte: Autoria própria 

Neste trabalho, referimo-nos ao resultado da pesquisa especificamente para abordar a 
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necessidade de sensibilização de  todos os envolvidos na inclusão do portadores de 

deficiências e que essa sensibilização significa mudança no comportamento humano 

organizacional. O resultado foi analisado levando-se em consideração a questão 

comportamento humano organizacional diante da inclusão do portador de deficiência física. 

 

4 –Resultados e discussões   

Este Trabalho abordou o tema de inclusão de profissionais com deficiências, fazendo 

com que a “Lei de Cotas”, seja um fator relevante, pois se as empresas não cumprir a Lei 

receberá multa, muitas organizações vêem o deficiente como um funcionário  que não precisa 

atingir metas, necessita de um tratamento diferenciado, que não é cobrado por suas 

responsabilidades profissionais, e só esta lá para cumprimento da lei, o intuito deste trabalho 

é mostrar que essas atitudes deve ser repensadas. Vamos mostrar os índices da pesquisas 

feitas, tentando analisar as reais dificuldades tanto das organizações quanto dos funcionários 

levando em consideração que as empresas variam entre 100 á 120 colaboradores. 

Relacionado as empresas pesquisadas  discutiu-se o resultado pelos índices de respostas. 

Empresa A, possuem 2 funcionários surdo-mudo, Empresa B não possuem 

PPD(Profissional Portador de Deficiência), Empresa C 3 funcionários 1 surdo-mudo e 2 

deficientes físicos. 

Os gestor da empresa A  alegou que só foram contratados os funcionários por que 

sentiram-se pressionado com a lei de cotas, porém a outra não contratou ainda, não foram 

procurados para que fosse cumprida a lei. Empresa C  não se sentiu somente na obrigação 

pela lei de cotas, mas sim pela responsabilidade social que a cultura da empresa segue. 

O processo de inclusão dos PPD, torna-se a eles um beneficio social e  passa a 

influenciar na vida desse funcionários, nos familiares e na comunidade em que a empresa está 

inserida. Sendo assim, as empresas em questão vêem a Lei de Cotas como uma lei social de 

inclusão, que demonstra a responsabilidade social. 

Além da motivação ética, a empresa que adota essa política traz prestígio para a 

mesma. 

A terceira pergunta feita para os gestores foi se haviam projetos de capacitação, 

porém as resposta foram que a empresa A  não precisou de projetos pois os dois funcionários 

vieram de outras organizações e não teve necessidade de capacitá-los, Empresa B somente 

procurará escolas especiais como APAE se forem procurados para cumprir a lei. Terceira 

empresa mostra-se já com vínculos com escolas especiais.  

Percebe-se que as empresas estudadas não possuem programa de capacitação, 

somente a empresa C mostrou-se interessado em auxiliar na formação profissional. Na 

medida que os PPD  forem incluídos nas organizações, deverão ser alocados em funções que 

serão executadas com competência, assim como qualquer funcionário deverá ser avaliado 

para suas reais condições, baseado nesse conceito foi feito a quarta pergunta. 

As respostas foram que, a primeira empresa não precisou de mudanças pois os seus 

funcionários vieram de outra organizações e já sabiam o que fazer, a segunda empresa nem 

cogitou esse pensamento ainda e a terceira disse que as mudanças foram feitas no layout da 

organização, pois um de seus deficientes é cadeirante, foi necessário mudanças nos 

banheiros, portas e mesas. 

Foi questionado aos gestores as relações de seus outros funcionários em questão aos 

profissionais portadores de deficiências , todos alegaram que trabalham juntos e com 

harmonia, somente a empresa B que não possuem PPD. 

Percebe-se em primeiro instante que os funcionários não são excluídos pelos colegas, 

existindo entrosamento. No ato de uma admissão especial, a empresa em geral tem que estar 

comprometida com a inclusão, evitando qualquer manifestação de preconceito, mostrando ao 

PPD acolhimento, existem diversas reações e comportamentos das pessoas, a empresa 



413 

 

entretanto tem o dever de orientar para que não ocorra constrangimentos. 

No final da entrevista concluiu-se com a pergunta de qual a maior dificuldade para 

incluir um profissional portador de deficiência, todos alegaram as mesmas resposta e 

conceitos, buscar no mercado profissionais com deficiência capacitados com nível de 

escolaridade, a adaptação de todos com esse profissional, a maneira de como agir com ele, de 

como falar não só por parte dos colegas de trabalho mas também dos seus gestores, para que 

seja feito a inclusão todos tem que passar por um estágio de aprendizado, no qual irão se 

adaptar aos novos colaboradores. 

A infra-estrutura da empresa também foi algo citado nas dificuldades, é importante 

que a empresa ofereça condições necessárias ao PPD. 

 

5- Considerações Finais 

Baseados nas pesquisas desse trabalho e a analise das legislações em vigor, podemos 

afirmar que as oportunidades aos portadores de deficiências aumentaram respeitosamente, 

mas detectou-se também a  dificuldade de se cumprir a lei de cotas exigida na legislação. 

Apesar de a Lei ser clara, muitas vezes é descumprida pelas organizações que 

alegaram ter dificuldades seja por não encontrar o deficiente, ou não estar adaptada, ou ate 

mesmo por preconceito. As ações mais corretivas nem sempre ocorrem com freqüência pelo 

governo, com o objetivo de valer as leis existentes de amparo ao PPD, o que acaba por 

contribuir com a proliferação da discriminação, mesmo que de maneira velada.Essa 

diversidade deve ser e recusar o acesso aos PPD’s à participação social é desvalorizar o que 

caracterizam a própria sociedade como possuidora de uma diversidade social, onde as 

diferenças individuais são retratos significativos de uma unidade maior. 

A concepção de que a população PPD, merecem oportunidades profissionais e sociais 

é compartilhada por um número grande de pessoas e gestores, porém na hora da prática, um 

turbilhão de barreiras surgem. A simples prescrição de leis para a defesa dos PDD’s , não 

mudará a realidade, se os elementos que dificultam a inserção não forem apontados e 

discutidos por uma ação conjunta entre os indivíduos, a família, a sociedade e o governo. 

A sociedade inclusiva, necessita de envolvimento de vários segmentos da sociedade, 

implementação de práticas não excludentes para a construção de uma cultura inclusiva. 

Uma atenção maior dos gestores, e maior abertura para a contratação de PPDs, poderia 

resolver o problema que as empresas vivenciam. 

Devem analisar o clima organizacional, observando o grau de motivação dos 

colaboradores portadores de deficiência e a proporção da satisfação de suas necessidades 

pessoais. Recomenda-se o desenvolvimento de atividades e palestras de educação das 

empresas; educação das entidades reabilitadoras e habilitadoras e educação da sociedade 

como um todo, mostrando que as pessoas portadoras de deficiência têm um grande potencial 

a ser explorado pelo mercado de trabalho. 

Como foi visto na pesquisa acima, segundo dados da CAGED[11]  2010, a geração 

recorde de postos de trabalho no primeiro quadrimestre de 2010 refletiu  positivamente para 

os trabalhadores que possuem algum tipo de deficiência, mostrando que todos são capazes de 

fazer dar certo. 

O panorama atual da sociedade brasileira, esta associado a desigualdade de caráter 

social, econômico, política e também racial. Trata-se de atos que excluem e nisso promovem 

a marginalização de algumas classes sociais, a desigualdade de renda, a descriminação, entre 

outros. Os gestores já perceberam que a inserção de PPD’s  promovem o enriquecimentos de 

todos com as trocas de experiências, está fazendo parte de renovações, porém ainda com 

limitações, pois as empresas precisam estar adaptadas fisicamente para essa inclusão, ou seja 

a estrutura da organização deve se adequar com as necessidades do funcionário e preparadas 

humanamente, eles devem estar prontos para receber este grupo. 

A pesquisa buscou saber das três empresas entrevistadas se elas tinham 
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conhecimentos na leis de cotas, todas mostram saber da lei, porém duas delas as cumpriam. 

A terceira empresa dizia-se incapacitada para essa inclusão especial, não se sentiam prontos 

para essa adaptação, tanto financeiramente quanto psicologicamente. Porém o gestor se 

mostrou interessado em fazer as mudanças. 

Podemos concluir com esse trabalho de que mesmo com o sofrimento vindo de 

muitos anos, já vividos pelos deficientes, as situações estão mudando. Encontramos ainda 

dificuldades na inserção dessas pessoas, porém sentimos a sensibilidade de mudanças. 

Sendo assim, pode-se construir um caminho de cidadania, de inclusão das 

diversidades, da superação dos preconceitos e das garantias das condições justas aos PPD’s, 

vencendo os desafios  e promovendo a inclusão social. 
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Resumo 

O desenvolvimento nos estoques de modo em que a empresa consiga ter uma evolução com 

único objetivo melhorias no processo de produção, produzir de forma eficiente para alcançar 

as expectativas dos clientes. No caso da empresa citada nesse trabalho precisa-se se uma 

estrutura nos estoques, pois o objetivo será a estocagem dos Pneus Crus. Com objetivo de 

vulcanizador trabalho operando prensas que tem como atividades principais, check de 

temperatura e pressão, lançamento da produção do dia e inventário manual de pneus cru.Na 

inspeção atuando como inspetor realiza atividades fundamentais para garantir que o produto 

seja entregue ao cliente com qualidade, inspeção visual, manual e check de todos os tipos de 

pneu sendo a 1ª carga.Como o classificador trabalha direto com os monitores e técnicos de 

processo, fechamento de produção e monitor da ferramenta Kanban. Os resultados serão 

obtidos a pesquisa e a implantação do método Kanban serão analisadas e discutidas nesse 

trabalho. 

 

Palavra chave: controle, mudança, estoque, Pneus Crus. 

 

Abstract 

The development in theinventorysothatthecompanycanhaveanevolutionwith sole 

objectiveimprovements in theproductionprocess, 

producesefficientlytoachievecustomerexpectations. In the case ofthecompanymentioned in 

thisworkneedstobe a structure in inventoriessincethegoalwillbethestorageof tires Crus. 

Aimingtovulcanizingpressesoperatingworkthathas as mainactivities, 

checktemperatureandpressure, productionlaunchdayand manual inventoryofraw tires. 

Inspection as actinginspectorconducts fundamental 

toensurethattheproductisdeliveredtothecustomerwithquality, visual inspection, and manual 

andcheckall tire typeswiththe 1st load. As 

theclassifierworksdirectlywiththemonitorsandprocesstechnicians, 

closingproductionkanbanand monitor tool. The 

researchresultswillbeobtainedandtheimplementationofKanbanmethodwillbeanalyzedanddiscu

ssed in thiswork. 

 

Key-Words: control, change, stock,TiresCrus. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pode-se observar aprender e entender um pouco do trabalho no 

departamento, a importância da união das pessoas no processo produtivo, com um único 

objetivo, produzir bem de forma que alcance as expectativas dos clientes.Contudo, o objetivo 

desse trabalho é entender a importância dos vários processos, tanto na teoria quanto na 

prática e quais as vantagens e importância que eles ocupam dentro da organização. Com 

melhoria o departamento de programação e planejamento de produção tem como função 

direcionar o fluxo de produção, atentando-se a manutenção preventiva, atividades de 

treinamento, aumento nas vendas, programação de férias.Os planejadores interagem com os 

supervisores das áreas e buscam adequar a realidade das áreas de produção às necessidades 

de produção da unidade. 

Tendo como foco principal a estocagem de Pneus Crus, a fim de substituir antigo 

controle manual de estoque (inventário) pelo sistema informatizado, trabalho realizado no 

departamento de Vulcanização, divisão B2-TNCV, que em tempo real trás informações sobre 

cobertura de produção e necessidades especificas, a fim de atender o ticket esperado para o 

dia, semana, mês, e assim por diante. 

 

 

2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O estudo aborda aprender e entender um pouco do tema desenvolvido, está ligado ao 

departamento de Vulcanização, divisão B2-TNCV, a importância da união das pessoas no 

processo produtivo, com um único objetivo, produzir bem de forma que alcance as 

expectativas dos clientes. 

O objetivo é entender a importância dos vários processos, produtivos, estocagem de 

produtos, tanto na teoria quanto na prática e quais as vantagens e importância que eles 

ocupam dentro da organização. Tendo como foco principal a estocagem de Pneus Crus. 

Conforme CHING (2001), e importantíssimo que desde já definamos o eu vem a 

serem recursos. Assim um item de estoque é um recurso, pois, agregado a um produto em 

processo, irá constituir-se em um produto acabado.  

Administração de matérias tem uma preocupação constate em procurar medidas de 

seu desempenho. Com a globalização crescente, estamos no limiar de uma troca de 

paradigmas, já que o modelo do século XX quer em relação das estruturas empresarias, ao 

relacionamento de emprego, á gestão de informação, à gestão de produção e a organização do 

trabalho. 

Segundo RODRIGUES (2002), manter estoques todo material necessário para 

produção pode ser ineficiente. Se algum das matérias tiver alto valor individual e puder ser 

utilizado apenas num número limitado de modelos e produtos, encomendá-lo diretamente 

para atenderás necessidades de produção.  

O core business (principal negócio) da Empresa do Brasil é fabricar diversos modelos 

de pneus com a mais alta qualidade, incorporando as mais avançadas tecnologias.  

São pneus radiais e convencionais para automóveis, camionetas, caminhões, ônibus, 

tratores e máquinas agrícolas, aeronaves, equipamentos para construção pesada, 

terraplanagem e mineração. Completam a sua linha de produtos para recauchutagem de pneus 

bandas pré-cruzadas, camelback, borrachas especiais e Cola-cimento. 

Os pneus destinam-se a três mercados principais montadoras de veículos (como 

equipamento original). Reposição e exportação. Para apoiar suas vendas aos consumidores 

brasileiros, conta com uma rede de 150 revendedores oficiais de pneus, com mais de 900 

pontos de vendas. As exportaçõesdo Brasil atingem 90 países em todos os continentes. 



417 

 

A concepção logística de agrupar conjuntamente as atividades relacionadas ao fluxo 

de produtos e serviços para administrá-las de forma coletiva, diz BALLOU, RONALDO H. 

(2007) e uma evolução natural do pensamento administrativo. Hoje as empresas devem 

realizar essas mesmas atividades como uma parte essencial de seus negócios, a fim de 

promover seus clientes com os bens e serviços que eles desejam. 

Uma boa administração de materiais significa coordenar a movimentação de 

suprimentos com as exigências de operação. Isto significa aplicar o conceito de custo total ás 

atividades de suprimentos de modo a tirar vantagem da oposição das curvas de custo. Por isso 

deve – se prover material certo, no local de operação certo, no instante correto e em condição 

utilizável ao custo mínimo. 

Qualquer que seja a razão para manter estoque, ela pode ser eliminada mediante um 

trabalho inteligente e técnico. Assim o ideal de desempenho uma empresa é manter estoque 

zero. O problema é que o custo para manter estoque zero pode ser maior do que o custo de 

manutenção de estoque e, embora o ideal de desempenho de uma empresa deve procurar os 

seus estoques no nível, mas baixo possível. 

Segundo FRANCISCHINI, PAULINO, (2008) são programas de melhoria de produtividade 

baseados na filosofia just-in-time, ensinam que a empresa não deve pensar em estoques como 

um mal necessário, pois manter estoques é um efeito que encobre ineficiência do produtor ou 

do fornecedor, de modo que como todo efeito tem suas causas, e elas devem ser identificadas, 

analisadas e eliminadas. 

 

2.1Tipo e Porte da Empresa 

 

Empresa pneumática, multinacional de grande porte, com aproximadamente cerca de 

2000 funcionários sendo uma das mais modernas instalações da empresa no mundo, entrou 

em operação em 1973. Ao longo dos últimos anos passou por diversos processos de expansão 

e modernização, que resultaram em crescimento significativo da produção e produtividade, 

redução de desperdícios e incorporação das mais avançadas tecnologias. Considerada uma 

fábrica modelo, parte de sua produção é exportada para países como Estados Unidos, Japão e 

outros. 

 

 

2.2Atividades Principais 

 

A empresa tem como atividade principal a produção de pneus e comercialização, são 

pneus radiais e convencionais para automóveis, camionetas, caminhões, ônibus, tratores e 

máquinas agrícolas, aeronaves, equipamentos para construção pesada, terraplanagem e 

mineração. 

 

 

2.3Principais Clientes 

 

A empresa conta com clientes espalhados por todo o mundo, entre os principais estão as 

montadoras (Mercedes Benz, Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, GM Motors, Catterpillar) 

equipa ainda frotas de ônibus, tratores, caminhões e Vans de diversas empresas como: 

Venetur, Gontijo e Contato. 

Conta com uma rede de 150 revendedores oficiais de pneus, com mais de 900 pontos 

de vendas. As exportações da Goodyear do Brasil atingem 90 países em todos os continentes 

Outro cliente dos mais importantes e sem duvida questão de orgulho para a 

EMPRESA é ser a fornecedora oficial da categoria automobilística a Stock Car.  
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3    Metodologia 

 

 

Este trabalho será apresentado com base nas pesquisas elaboradas e estudo de 

ferramentas administrativas que possam auxiliar na eficiência e desenvolvimento dos 

processos, tais como Kanban, ajudando no crescimento da empresa. 

Conjunto de ideias e proposições logicamente encadeadas, mediante as quais o autor 

demostra sua posição ou tese. Estabelecer o raciocínio de uma unidade de leitura é o mesmo 

que reconstruir o processo lógico, segundo qual o texto deve ter sido estruturado, com efeito, 

e lógica. 

Para levantar tais ideias, basta ler o texto perguntando se a unidade ainda é questão de 

outros assuntos. 

Empresa pneumática, multinacional de grande porte, com aproximadamente cerca de 

2000 funcionários sendo uma das mais modernas instalações da empresa no mundo, entrou 

em operação em 1973. Ao longo dos últimos anos passou por diversos processos de expansão 

e modernização, que resultaram em crescimento significativo da produção e produtividade, 

redução de desperdícios e incorporação das mais avançadas tecnologias. Considerada uma 

fábrica modelo, parte de sua produção é exportada para países como Estados Unidos, Japão e 

outros. 

 

3.1Principais processos do negócio 

 

Recebimento: neste departamento são recebidas todas as matérias-primas para a 

fabricação dos pneus. São vários tipos de borracha sintéticas e naturais, pó preto, óleo, agente 

vulcanizador, enxofre, aderente e outros pigmentos que são misturados nos Bamburys e 

começam a fazer parte do que futuramente será um pneu ao final do processo. 

Bambury: são seis ao todo, é um local onde as matérias-primas são misturadas de 

acordo com a especificação pedida para cada caso, podemos entender que eles são como uma 

batedeira gigante que depois de misturar os ingredientes, produz uma massa (manta de 

borracha) que é analisada pelo laboratório e sendo aprovada, é utilizada nas Calandras, 

Entubadoras e Isoladoras dando seqüência ao processo de fabricação do pneu. 

Calandra: ela recebe a manta produzida pelo Banbury que servirá para revestir um 

tecido previamente preparado. Esse tecido recebe uma camada de borracha em cada lado, 

após este processo é chamado de tratamento e será transformado em lona. Após ser 

trabalhado na calandra, o tratamento é cortado em ângulo e largura, de acordo com a 

especificação de cada pneu. 

Entubadora: ela conjuga vários compostos, ou seja, agrega vários compostos 

diferentes em apenas um, que são os componentes para a construção do pneu. De acordo com 

seu formato e sua formação de compostos, cada um desses recebe um nome diferente, por 

exemplo: banda de rodagem (parte do pneu que tem contato com o solo), costado (parte 

lateral do pneu) e outros que não conseguimos perceber após o pneu estar pronto. 

Isoladora: é uma máquina que fabrica o talão do pneu conforme a especificação, o 

talão é basicamente um conjunto de fios de aço que são emborrachados e enrolados em 

diâmetros específicos, dando origem ao aro da roda ou talão. Nas próximas divisões, todos os 
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componentes preparados farão parte da construção do pneu. 

 

3.2Construções Pneu Passageiro e Camioneta (Divisão B1). 

 

Na divisão da construção B1, são construídos os pneus passageiros (carro), Wrangler 

e Taw (Pick-ups e Camionetas). Todos os componentes que foram preparados de acordo com 

as especificações na divisão A, serão usados agora para compor o pneu. 

Construção: tem exatamente esta finalidade, os construtores de pneus trabalham em 

máquinas denominadas “Nesting” que quer dizer ninho são elas: 1 R1, 1 R2, 1 R3 que 

constroem o pneu. Nesta área os componentes serão agrupados um a um, entre elas, cintas 

estabilizadoras, talões, tiras de borda, bandas de rodagem e costado. Ainda não temos o pneu 

pronto e sim o formato de pneu que chamamos de pneu cru, faltando apenas uma etapa que é 

a vulcanização. 

Vulcanização: essa área finalizará o processo de fabricação do pneu. A vulcanização 

do pneu acontece nas prensas, cada uma vulcaniza 2 pneus por vez. Dentro dela há um molde 

com o desenho do pneu, essa etapa do processo demora em média de 8 a 10 minutos para que 

o pneu cru seja vulcanizado, dependendo do tamanho do pneu e da temperatura em que é 

vulcanizado. 

Após vulcanizado, o pneu já é um produto final que vemos nos carros, porém antes de 

ser enviado para o armazém, o pneu sai das prensas, é transportado pelas esteiras passando 

pela leitora de código de barras, onde serão direcionadas através de seus códigos para as 

baias até as mesas de inspeção conforme abaixo: 

Micro Poise: faz o balanceamento estático ou dinâmico do pneu. 

Inspeção: é realizada pelos operadores com o objetivo de detectar possíveis defeitos 

do pneu através do tato e inspeção visual. 

FVM: mede a uniformidade do pneu, ou seja, força radial, lateral, harmônica e 

conicidade. 

Raio-X: tira uma fotografia interna do pneu, qualquer defeito nas cintas de aço, 

espaçamento de lonas, emenda aberta, pode ser visto através deste equipamento. Após as 

verificações, os pneus são armazenados e de acordo com a programação de carregamento, são 

destinados a expedição. 

 

3.3Construções de Pneu Radial para Caminhões (Divisão B2) 

  

Na divisão B2 o processo é bastante parecido com o processo da divisão B1, porém 

leva um tempo maior porque o produto tem uma construção diferente. Neles são fabricados 

os pneus de caminhão, pneus para vans, e Removedor que são pneus para mineradoras. O 

processo demanda mais tempo porque são utilizados mais componentes na construção e o 

tempo de vulcanização é maior. 

Preparação: nesta área são produzidas as lonas, os amortecedores e os talões, tanto 

para a divisão B1 como para a divisão B2. 

Calandra Z: várias bobinas contendo fios de aço, banhados por cobre com diâmetro 

específico recebem uma camada de borracha de cada lado, depois que recebem a camada de 

borracha é denominado tratamento de aço, são acondicionados vários metros em spools e 

depois serão direcionados para as cortadeiras. 

Cortadeiras: as cortadeiras recebem o tratamento de aço que serão cortados em 

largura e ângulo específicos, daí passam a serem chamados de amortecedores (cintas 

estabilizadoras), também é cortado o reforço de aço que é mais um componente do pneu. 

PlyCutter: também recebe o tratamento da Calandra Z, corta e transforma em lonas de 

aço que serão utilizadas somente na divisão B2, na construção de pneus radiais de caminhão. 

Isoladoras: é uma máquina que fabrica o talão do pneu conforme a especificação, o 
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talão é basicamente um conjunto de fios de aço que são emborrachados e enrolados em 

diâmetros específicos dando origem ao aro ou talão. 

Construção: como na divisão B1, os diversos materiais irão compor o pneu. Depois 

de construído, o pneu cru pesa em média 60 quilos, o tempo de construção deste pneu é 

maior devido a ter mais componentes com especificações diferentes, é isso que também o 

deixa tão pesado em comparação com o pneu passageiro. 

Vulcanização: para vulcanizar um pneu de caminhão, o processo é exatamente o 

mesmo que o pneu passageiro, a diferença é que neste caso ele dura em média 41 a 43 

minutos para ficar pronto, depois de vulcanizado, o processo continua igual ao da divisão B1. 

Removedor: os pneus removedores são produzidos em uma área específica da divisão 

B2, situado em um prédio externo que é como uma fábrica devido a estes pneus serem 

construídos de forma artesanal e ter características diferentes. O pneu cru chega a pesar entre 

1000 a 2700 quilos, e sua vulcanização leva até 13 horas. Esses pneus são usados em 

mineradoras, máquinas de terraplanagem, motos niveladoras e outras que tem capacidade 

para transportar até 280 toneladas. 

 

 

Principais Fornecedores 

 

Borracha natural nacional Diversos e produção própria 

Borracha natural importada Malásia e Indonésia 

Borracha Sintética SBR Petrolex 

Borracha Sintética PBD negro-

fumo  

Degussa 

Arame de Aço (carcaça) Belgo Mineira Bekaert 

Arame de Aço (talão) Belgo Bekaert Arames 

Nylon Rhodia / Kordsa 

Poliéster Cobafi / Kordsa 

Produtos Químicos Exxon / Rhodia 

 
Quadro 1: Principais Fornecedores de Matéria Prima 

Fonte: Empresa Pesquisada 
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Toda matéria-prima que entra na fábrica é armazenada no recebimento antes de serem 

direcionadas e liberadas para a fabricação de pneus. Primeiro ela passa pelo laboratório de 

análises onde são feitos todos os tipos de testes para garantir a qualidade do produto 

adquirido. Após aprovação, são liberados e direcionados para as áreas de preparação dos 

componentes dos pneus, caso a matéria-prima não for aprovada dentro dos parâmetros 

estabelecidos, os fornecedores são contatados para possíveis soluções e até mesmo a 

devolução do produto. 

 

A área de Final-Finish e Vulcanização- B2 conta com 76 funcionários. 

1 Supervisor de Operações; 

1 Especialista de Produtos; 

1 Técnico de Processos; 

1 Labor Trainer; 

1 Operador Rotate; 

1 Escriturário; 

4 Inspetores de Processos; 

8 Operadores Coordenadores de produção; 

48 Associados, que trabalham em: 
80 prensas vulcanizadoras, quatro mesas de inspeção de pneus vulcanizados, 

Figura 1: 2 Raio-X, 3 Balanceadoras,1 Xerografia. 

Fonte: Empresa Pesquisada 

 

. 

 

Tem como atividades principais, check de temperatura e pressão, lançamento da 

produção do dia e inventário manual de pneus cru. Atividades fundamentais para garantir que 

o produto seja entregue ao cliente com qualidade, inspeção visual manual e check de todos os 

tipos de pneu sendo a 1ª carga. 
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Fluxograma de fabricação dos pneus. 

 

 
 

 
Figura 2: Fluxograma setor de trabalho 

Fonte: Empresa Pesquisada 

 

Implantação do sistema informatizado para controle de estoque(Supermercado – 

Kanban). Trabalho a ser realizado:  

 

 Treinamentos; 

 Testes integrados; 

 Sugestões de alterações ao sistema (melhor adaptação); 

 Instalação de etiquetas identificadoras em equipamentos e carros para 

transporte de pneus cru; 

 Formação dos usuários do sistema (colaboradores); 

 Acompanhamento no início do uso do sistema; 

 Acompanhamento diário (relatórios) da integridade do sistema; 
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 Aplicação prática de alterações no sistema; 

 Apresentação dos resultados ao time responsável pelo projeto. 

 

Finalidade da atividade (Objetivo). 

Substituir antigo controle manual de estoque (inventário) pelo sistema informatizado, 

que em tempo real trás informações sobre cobertura de produção e necessidade especificas, a 

fim de atender o ticket esperado para o dia, semana, mês, e assim por diante. 

 

 

Equipamentos manipulados para a execução da atividade. 

Para tanto dispõe de microcomputadores e impressoras ligados em rede, ainda faz uso 

de coletores portáteis conectados à rede de informações pelo sistema Wireless (Transmissão 

de dados sem fios). Além de veículos industriais que possibilita o rápido acesso a toda área 

de cobertura do sistema. 

Fluxograma após a implantação. 

 

 
 

 
Figura 3: Fluxograma após implantação do sistema Kanban. 

Fonte: Empresa Pesquisada. 

 

 

 

 

Estoque

Pneu Construído

Cadastrado

Acabamento
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4. Resultados e discussões 

 

Os dados obtidos através dessa pesquisa formam feitas mudanças no departamento 

dos Pneus Crus com objetivo de mudança nos estoques e facilidades aos clientes, formas 

implantadas treinamentos, testes, aplicação de pratica, tudo pra que os funcionários ficassem 

adidos para essa nossa mudança dentro do setor. 

 

4.1 Considerações Finais 

Diante do estudo sobre a organização, podem-se compreender os processos, a 

aplicação da matéria conceitual sobre os processos e sua utilização.O trabalho apresentado 

mostra a cultura e modelo da organização, sendo que cada empresa tem seus valores e cultura 

diferentes, mas com um objetivo único de sucesso estabilidade no mercado.Foram 

apresentadas as formas de crescimento no mercado a partir de alianças e parcerias com outros 

fornecedores ou mesmo clientes, as diversas estratégias para estar em constante 

competitividade e não perder mercado. 

 

Bibliografia 

 

[1] CHING, Y. Hong. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada, pág 18. – 

Supplychain, 2. ed. – São Paulo: Atlas, 2001. 

 

[2] RODRIGUES, P. R. A. Introdução aos Sistemas de Transporte no Brasil e Logística 

Internacional. São Paulo: Aduaneiras, 2002. 

[3] BALLOU, RONALD H.Logística Empresarial, pág. 111, São Paulo vol. 03 2007 

[4] FRANCISCHINI, PAULINO G. Administração de Materiais e do Patrimônio, vol.08, São 

Paulo, 2008. 

[5] Acesso ao site www.mundogoodyear.com.br em 2013. 

[6] Goodyear do Brasil – Informações obtidas através de pesquisa com funcionário na área de 

recebimento de matéria-prima em 2013. 

[7] Goodyear do Brasil – Informações obtidas através de entrevista com funcionário de 

diversas áreas da organização em 2013. 

http://www.mundogoodyear.com.br/


425 

 

GESTÃO DE ESTOQUE E ALTERAÇÃO DE LAYOUT NO 

WAREHOUSE 

 
 Andressa Mara de Godoy Salgado 

(1) 

Rodrigo Lopes 
(2) 

 

 

Resumo 
O presente artigo tem por finalidade o estudo sobre a gestão de estoque em uma empresa de 

autopeças na região metropolitana de campinas, com o intuito de diagnosticar as atuais 

condições de estoque. Realizou-se o confronto do inventário geral dos anos anteriores e 

verificou uma melhor maneira de ter um gerenciamento de estoque e armazenagem, assim 

programou-se a alteração de layout, onde saímos de um estoque aberto e agora estamos 

trabalhando com um estoque fechado. Dentre vários fatores, analisamos a importância de 

alteração de layout para um melhor gerenciamento do estoque.  

 

Palavras Chaves: Estoque, Gerenciamento, Layout. 

 

Abstract 

The present article aims at the study of inventory management at a company auto parts 

stores in the metropolitan region of Campinas, with the intention of diagnosing the current 

stock conditions. The confrontation took place the General inventory of previous years and 

found a better way to have an inventory management and storage, so programmed if the 

layout change, where we left an open stock and now we are working with a stock closed. 

Among several factors, we analyze the importance of layout change for better inventory 

management. 

 

Key-words: Stock, Management, Layout. 
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1. Introdução 
O estoque de uma empresa é todo bem físico produzido ou em fase de produção direta 

ou indiretamente, que são armazenados por um determinado espaço de tempo. 

O estudo explorou-se o tema de mudança de layout no estoque de uma empresa 

multinacional da região metropolitana de Campinas. Tal projeto foi elaborado porque em 

anos anteriores houve muitos ajustes de estoque desnecessários e a falta de movimentação 

correta no sistema. 

Uns dos maiores problemas são as constantes paradas de linha de produção por falta 

de peças, assim podemos analisar uma má gestão de estoque. Os problemas encontrados no 

desenvolvimento deste trabalho foram o espaço físico do estoque e a qualidade de 

armazenamento. 

O projeto consistiu em fechar o estoque, sem que perdêssemos posições de estocagem 

e com a implantação de flowrack ganharíamos na facilidade de abastecimento das linhas de 

produção. 

A hipótese do projeto é: aplicação ou não aplicação da mudança do layout no 

warehouse. 

A melhorar a qualidade de estocagem dos produtos; evitar os ajustes desnecessários 

de estoque e até mesmo manter um acesso restrito de pessoas no estoque, assim garantindo 

um melhor gerenciamento. 

            O não controle de estoques ocasiona dentre outros problemas: reflexos na cadeia 

produtiva, o aumento de custos, assim gerando uma despesa elevada.  

 

 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Administrações de Materiais 

 A administração de materiais não se relaciona exclusivamente com o controle de 

estoque, envolve um amplo campo de relação tanto material como financeira que precisam 

ser bem administradas para reduzir custos e evitar desperdícios.  

 Na década de setenta, as empresas não davam muita atenção para as compras de 

matéria-prima e sua administração. Tinham  valores relativamente baixos, considerando  todo 

o processo industrial, sendo assim eles achavam que não tinham tanta importância. A compra 

de matéria-prima é um principio fundamental para se ter uma administração de materiais bem 

sucedida. A compra, primeiro é realizada uma seleção de fornecedor de acordo com o que 

melhor atendem a necessidade da empresa na relação financeira e de materiais e depois é 

analisado o custo beneficio da matéria prima, a execução da compra é feita em cima da 

demanda da empresa onde se te a entrega programa para que os estoques não se acumulem, 

para que não haja necessidade de termos um grande espaço para armazenagem. 

Podemos classificar os recursos de materiais como uma demanda dependente ou 

independente. Segundo Martins (2003) caracteriza como material, componente, parte de 

peças como demanda independente são itens cuja demanda decorre, em sua maioria, dos 

pedidos dos clientes externos como, por exemplo, os produtos acabados, que a empresa 

vende diretamente a seus clientes externos. Já a demanda dependente é quando a quantidade a 

ser utilizada depende da demanda de um item de demanda independente. 

  

2.2 Estoques 

 Segundo Tubino (2004) estoque é a composição de materiais em processo, matéria 

prima, materiais semi-acabados, materiais acabados, que em um determinado tempo não é 

utilizado pela empresa, mas que precisamos ter para futuras necessidades. Assim, 

identificamos estoque como todo material que a empresa possui e utiliza em seu processo de 

produção. 
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            A importância do controle dos estoques não é importante apenas para as empresas 

industriais, e sim para todo e qualquer tipo de empresa.  

 

2.2.1. Tipos de Estoque 

           Como o estoque consiste em uma parcela considerável dos ativos da empresa é 

classificação em cinco categorias de estoque, sendo eles: 
Estoque de matéria – prima: São todos os itens utilizados nos processos de 

transformação em produtos acabados. Todos os materiais armazenados que a 

empresa compra para usar no processo produtivo fazem parte do estoque de 

matéria-prima, independentemente de serem materiais diretos, que incorporam aos 

produtos finais, ou indiretos que não se incorporam ao produto final. 

Estoque de produtos em processos: correspondem a todos os itens que já entraram 

no processo produtivo, mas que ainda são produtos acabados. São os materiais que 

começaram a sofrer alterações, sem, contudo, estar finalizados. Muitas pessoas 

usam a expressão “produtos que estão no meio da fábrica” para designá-los 

Estoques de produtos acabados: são todos os itens que já estão prontos para ser 

entregues ao consumidor final. São produtos finais da empresa. Os produtos 

acabados são bem conhecidos por nós em nosso dia-a-dia, e itens como os de 

revenda enquadram-se nessa categoria. 

Estoques em trânsito: correspondem a todos os itens que já foram despachados de 

uma unidade fabril para outra, normalmente da mesma empresa, e que ainda não 

chegaram a seu destino final. (Um dos estoques em trânsitos mais lembrados são os 

estoques de importação.) 

Estoques em consignação: são os materiais que continuam sendo propriedade do 

fornecedor até que sejam vendidos. Em caso contrário, são devolvidos sem ônus. 

De acordo com Martins (2003). 

 

Segundo Martins (2003) os materiais recebem diversas denominações, mas 

utilizaremos as denominações como materiais diretos que são os materiais produtivos ou 

matérias primas, ao qual se agregam ao produto final e materiais indiretos são considerados 

materiais não produtivos ou materiais auxiliares, são aqueles que não agregam ao produto 

final. 

 

 

2.2.2. Custo do Estoque 

O estoque significa “dinheiro parado”. Deve ser racionalmente dimensionado. Não 

deve ser muito grande e nem muito pequeno, apenas o necessário, para que a empresa não 

fique sem seu estoque de segurança, assim comprometendo suas necessidades de produção.                                          

Os japoneses inventaram e utiliza o Just in Time segundo Corrêa (1993) o Just in Time (JIT) 

buscava um sistema de administração que pudesse coordenar a produção com a demanda 

específica de diferentes itens de produção com o mínimo de atraso. 

      De acordo com Tubino (2004), os estoques não agregam valor ao produto, então quanto 

menor for o nosso e estoque e ainda conseguirmos trabalhar sem haver nenhum problema, 

mais eficiente nosso sistema será. Também não pode ser muito pequeno de maneira que não 

supra adequadamente as necessidades de matéria-prima e material da empresa, podendo 

inclusive prejudicar a cadeia produtiva de determinado produto e/ou serviço.  

 

2.2.3. Gestão de Estoque 

A gestão de estoque constitui em uma série de fatores que permitem ao administrador 

verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, em relação aos setores que utilizam o 

material e sendo feito o devido controle. Existem vários indicadores ao qual podemos utilizar 

para analisar a gestão de estoque. 

 Segundo Correa (2004), uma das razões que influenciam o surgimento de estoque é a 

necessidade de produção.  



428 

 

 Hoje em dia as empresas trabalham com estoques de diferentes tipos de materiais ao 

qual necessitam de administração, de acordo com Martins (2003), o estoque tem a função de 

reguladores do fluxo de produção, onde verificamos a quantidade de mercadoria recebida 

com a quantidade utilizada em produção. Percebemos que quando a velocidade de entrada 

dos itens é maior que a de saída, o nível de estoque aumenta, se ao contrário, mais itens saem, 

o estoque diminui. Se a quantidade que é recebida é igual à quantidade que utilizamos o 

estoque se mantém constante. 

  

 

2.2.3.1. Inventário Físico 

 De acordo com Martins (2003), inventário físico consiste na contagem física dos itens 

de estoque. Caso haja diferenças entre inventário físico e os registros do controle de estoques, 

devem ser feitos os ajustes necessários conforme recomendações contábeis e tributárias. 

O inventario é efetuado de dois modos: 

O inventário rotativo é quando realizamos constantemente a contagem dos itens de 

estoque, assim fazemos uma programação de trabalho de tal forma que todos os itens sejam 

controlados pelo menos uma vez dentro do período fiscal (mês). 

O inventario periódico é quando realizamos a contagem dos itens do estoque em 

determinados períodos, normalmente é realizado no encerramento do exercício fiscal, ou duas 

vezes por ano. Nessa ocasião é realizada uma força tarefa exclusivamente para esse fim, já 

que a contagem deve ser realizada no menor espaço de tempo possível, geralmente de 1 a 3 

dias. 

 

 

 

 

 

2.2.3.2. Acurácia de Estoques 
 Uma vez terminado o inventário, podemos calcular a acurácia desse tipo de controle, 

onde medimos o percentual de itens corretos, tanto em quantidade, quanto em valor. 

Lembramos que acuracidade de estoque é um indicador de qualidade e confiabilidade das 

informações existentes no sistema, sendo eles contábeis ou não. Podemos calcular a 

acuracidade através da formula abaixo: Figura 1. 

 

 
Figura1: Formula de Acuracidade  

Fonte: http://www.slideshare.net/guest3d59/apostila-de-acuracidade-de-estoques-v6-presentation 

 

2.2.3.3. Divergência 
 A importância do calculo das divergências é para identificar se os erros de estoque 

têm grande relevância em relação aos saldos controlados pelo sistema ou se as diferenças são 

residuais, sendo assim resultados de pequenos erros de contagem. 

 As divergências podem em alguns casos, não serem consideradas como erros de 

inventários quando o item inventariado está sujeito a apresentar erros pelo próprio processo 

de contagem. Esta tolerância é muito comum ser definida para itens cujas unidades de medida 

são baseadas em peso ou quando, apesar da unidade de medida ser unidade inteira, o método 

de conferência quantitativa ser feito através de pesagem, em virtude das peças serem de 

http://www.slideshare.net/guest3d59/apostila-de-acuracidade-de-estoques-v6-presentation
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muito pequeno tamanho (contagem por balança conta-peça). A tolerância é o grau de 

aceitação do erro, isto é, da divergência conceituada no item anterior, sem que este desvio 

seja ajustado. Itens típicos de serem tratados com tolerância de medição são os itens 

higroscópicos, que sofrem influência do grau de umidade do ambiente, aumentando ou 

diminuindo seu peso e, portanto, sofrendo diferenças quantitativas quando pesados. Assim, 

sendo calculado conforme abaixo Figura 2. 

 
Figura 2: Formula de Divergência 

Fonte: http://www.slideshare.net/guest3d59/apostila-de-acuracidade-de-estoques-v6-presentation 

 

 

 Segundo Martins (2003), giro de estoque mede quantas vezes, por unidade de tempo, 

o estoque se renovou ou girou. 

 

 

2.2.3.4. Curva ABC 
A curva ABC é um importante instrumento para se examinar estoques, permitindo a 

identificação daqueles itens que justificam atenção e tratamento adequados quanto à sua 

administração. Ela consiste na verificação, em certo espaço de tempo (normalmente 6 meses 

ou 1 ano), do consumo em valor monetário, ou quantidade dos itens de estoque, para que eles 

possam ser classificados em ordem decrescente de importância.  

Aos itens mais importantes de todos, segundo a ótica do valor, ou da quantidade, dá-se a 

denominação de itens da classe A, aos intermediários, itens da classe B, e aos menos 

importantes, itens da classe C. 

Segundo Dias (1997), não deve prever somente o fluxo diário de entrada e saída de 

materiais, mais adotar um instrumento que permita identificar itens de justificam atenção e 

tratamento adequados quanto a sua administração. Assim, o instrumento que permite essa 

identificação é a classificação ABC, ou curva ABC. 

 De acordo com Tubino (2004), classifica o estoque em três classes de itens. Os itens 

de classe A que correspondem àqueles produtos de grandes valores e em geral, pequenas 

quantidades físicas. Os itens de classe C que correspondem aqueles de pequenos valores e 

grandes quantidades físicas. O item de classe B que correspondem àqueles valores e 

quantidades intermediaria aos itens de classe A e C. Assim proporcionando uma economia no 

custo dos materiais. 

 De acordo com Dias (1997), Tubino (2004), a classificação da curva ABC é definida 

da seguinte maneira: 

 Classe A: É classificado como o grupo de itens mais importantes que devem 

ser tratados com uma atenção especial, quase diária pela administração de 

estoques; 

 Classe B: É o grupo de item em situação intermediaria entre a classe A e C; 

 Classe C: São os itens de menos rotatividade, ou seja, tem menor saída. Não 

precisam de um acompanhamento especial. 

A organização da curva ABC obedece a um critério de bom senso, uma vez que temos 

variações de caso a caso de acordo com as diferentes necessidades. Assim, é importante que a 

organização estabeleça procedimentos da gestão de estoque. 

De acordo com Moura (2004), uma gestão eficiente é fazer os ajustes eficazes em seu 

processo, resultante em redução de custo e economia nas aquisições. O estoque tem um 

http://www.slideshare.net/guest3d59/apostila-de-acuracidade-de-estoques-v6-presentation
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grande efeito impactante nas empresas. Um dos motivos é o alto volume de dinheiro 

envolvido no processo de transporte e estocagem. 

 

2.3. Armazenagem 

 A armazenagem de matérias numa organização obedece a cuidados especiais, que 

devem ser definidos no sistema de instalação e no layout adotado, proporcionando condições 

físicas que preservem a qualidade dos materiais. 

Moura (2004), classifica estoque como um conjunto de bens armazenados, com 

características próprias, que atendem a necessidade da produção/ empresa. 

 Assim, podemos dizer que todo item armazenado em um depósito, almoxarifado, 

prateleira, gaveta ou armário que seja utilizado pela empresa em suas atividades produtivas é 

considerado um item de estoque. Além de estabelecermos o nível de estoques e sua 

localização, o gestor deve monitorar os custos de manter um estoque bem adequado, assim 

planejando um estoque mínimo e que reduza os custos. Portanto é importante que a empresa 

mapeie com exatidão o fornecimento de cada fornecedor, conhecendo seu tempo necessário 

para processar o pedido 

 

2.4. Layout 

 

De acordo com Francischini e Gurgel (2002), toda organização tem uma equipe de 

profissionais treinados para estudar o layout. É o caso das indústrias que, por causa de sua 

atividade, antecipam as mudanças periódicas no processo ou no produto. Para casos mais 

específicos, firmas especializadas trabalham na implantação ou modificação de um layout.s 

Segundo Cury (2006), Viana (2002), layout é ser considerado como a organização que 

uma empresa pode usar para sua arrumação e, por conseguinte ajudar em solucionar 

problemas de produção, posicionamento de máquinas, equipamentos e pessoal envolvido em 

todo o processo produtivo. Dias (1993), completa usar um bom layout para melhor utilização 

do espaço disponível deve refletir não só na estrutura física das organizações, mas também na 

melhoria dos processos e na diminuição de tempo gasto para tais. 

No quadro abaixo se apresenta alguns dos conceitos de layout aprontados por Cury 

(2006), Viana (2002) e Dias (1993) para certificar a definição acima: Quadro 1. 

 

 

 
Quadro 1: Conceitos de Layout 

Fonte: Adaptado de Cury (2006), Viana(2002) e Dias (1993) 
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3. Metodologia 

 

 O presente artigo foi desenvolvido em quatro etapas, sendo elas:  

 A primeira etapa se refere á introdução sobre o trabalho realizado, mostrando o tema 

ao qual foi escolhido, sendo ele a mudança de layout em um estoque de uma empresa 

multinacional da região metropolitana de Campinas, e conseqüentemente com essa alteração 

houve uma maior gestão de estoque. Foi apresentada a pergunta problema testada, o objetivo 

ao qual estamos tratando neste trabalho que é evitar as paradas de linha constante por falta de 

material, assim mantendo um acesso restrito de pessoas no estoque. 

 A segunda etapa se refere à revisão literária sobre gestão de estoque, desenvolvida a 

partir de consulta a livros, dissertações e artigos publicados. 

 A terceira etapa compreende os passos operacionais para o desenvolvimento da 

aplicação prática. Inicialmente, foram coletados os dados relacionados ao inventário 

referentes há anos anteriores, com base nesses dados, foi feito o projeto de alteração de layout 

e gerenciamento de estoque. Comparamos os custos referentes à acuracidade de estoque com 

o almoxarifado aberto e depois de implantado comparamos com o mesmo fechado. 

 Na quarta etapa, são elaboradas as conclusões do trabalho e sugestões para 

desenvolvimento futuros. 

 

3.1. Caracterização da Pesquisa 

 

 A presente pesquisa classifica-se como uma pesquisa de campo, realizada através da 

aplicação de instrumentos de coleta de dados e fundamentada por pesquisas bibliográficas em 

uma empresa do ramo de autopeças. 

 A pesquisa realizada como qualitativa, utilizando o estudo documental, conceitos 

pesquisados. 

 

3.2. Problematização 

 

 As organizações hoje em dia tentam cada vez mais inovar e supri suas necessidades 

no mercado. O controle de estoque e armazenamento são partes essenciais de uma 

organização, pois são estocados todos os produtos, devemos ter um maior cuidado nesta área, 

colocando pessoas especificas para trabalhar na mesma e informatizar os procedimentos para 

que ocorra a diminuição dos prejuízos e os trabalhos realizados ali ficando mais eficientes e 

eficazes. 

 A questão que fundamentou a pesquisa foi à seguinte: Quais os benefícios em ter um 

estoque fechado e aumentar a gestão de estoque e como são realizados o controle de estoque 

e o processo de armazenagem dessa empresa? 

 

3.3. Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral deste trabalho é verificar a possibilidade de alteração de estoque e 

diminuir os ajustes no sistema (SAP) assim, tendo uma melhor acuracidade. 

 Conforme figura 3 abaixo observou que atualmente estamos com um estoque aberto, 

onde todas as pessoas têm livre acesso ao nosso estoque, tendo grandes chances de não 

termos a devida movimentação, perca de material entre outros fatores. 
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Figura 3:Layout antigo 

Fonte: Empresa em estudo 

 

De acordo com a figura 1 o estoque tem uma capacidade de armazenagem para 804 cestos. 

  

4. Resultados 

 

 A empresa em foco do estudo de caso é uma empresa do segmento de autopeças da 

região Metropolitana de Campinas, instalada em Sumaré na década de 1980.  

 Todo o processo usado pela empresa foi definido pela equipe montada internamente 

que procurou estabelecer uma série de reuniões com o coordenador da área ao qual seria 

realizada a nova mudança de layout. Várias informações sobre experiências internas no 

layout antigo foram avaliadas no intuito de estabelecer as prioridades e novas estratégias para 

a nova planta do estoque. 

 

 

 A tabela 1, abaixo mostra o porquê devemos executar esse projeto. 

 

Área Objetivo  

E
S T O Q U E
 

Pré- requisito para melhorar a 

acuracidade dos estoques 
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Redução de estoque 

Hoje todos têm acesso livre ao (não é 

uma área restrita). Assim não temos 

garantia que todos os itens são 

movimentadores corretamente no 

SAP. 

Há um índice bem relevante sobre a 

perda de acuracidade de estoques 

Na atual condição não á 

possibilidades de gerenciar 

corretamente o inventário. 
Tabela 1: Objetivo de Execução 

Fonte: Empresa em estudo 

 

 Após todo o processo de avaliação, foram realizadas várias plantas piloto a fim de 

promover a simulação de como iria ficar o estoque após a mudança.  

 Depois de verificarmos a necessidade de continuarmos com um número de posições 

de estocagem próximo ao qual tínhamos na figura anterior foi estabelecido um projeto de 

layout piloto mais próximo do que precisaríamos. Em sequencia foi realizado vários 

orçamentos para a definição de equipamentos/fornecedor estabelecido um custo-benefício 

adequado. 

 O fechamento do estoque será realizado da seguinte maneira, hoje temos o corredor 

principal para a fábrica, como corredor de movimentação de empilhadeira. Com a proposta o 

corredor principal não terá mais acesso ao warehouse, sendo o acesso do warehouse será a 

lateral próxima à parede. O isolamento dos corredores será feito pelo próprio, porta palets 

que fecharão os corredores do warehouse em relação ao corredor principal. 

 O custo para executarmos este projeto será a realocação de todas as prateleiras, os 

portões necessários, e grades de proteção na parte traseiras dos porta cestos (evitando risco de 

queda de pequenas caixas) Tabela 2. 

 

CUSTO DE FECHAMENTO 

WAREHOUSE 
REALOCAÇÃO 

PRATELEIRAS 

           

10.500  

PORTÕES 

             

4.000  

GRADES 

             

6.000  

TOTAL R$ 

           

20.500  
Tabela 2: Custo de Fechamento 

Fonte: Empresa em estudo 

O estoque é uma das áreas de maior cuidado e planejamento em uma empresa. A 

adequação de um novo layout, foi o mais indicado para atender a necessidade da empresa e a 

demanda atual e futura, foi feito a alteração e o resultado nos mostra através da figura 4, esse 

novo layout esta composto de 739 posições para cesto e 20 flowrack. 
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Figura 4:Layout escolhido 

Fonte: Empresa em estudo 

 

  

De acordo com Bowersox e Closs (2001), os projetos de depósitos devem também 

permitir a movimentação de produtos em linha reta, quer eles estejam armazenados, para que 

esta atividade ocorra de maneira rápida e fácil. Isso significa que os produtos devem ser 

recebidos numa ponta do edifício, armazenados no meio e despachados pela outra ponta. 

Este layout apresentado para o novo estoque segue as características para um bom 

arranjo do espaço físico em armazéns, projetado para funcionar em linha reta, ordenado e 

seqüencial conforme a obrigatoriedade da disposição das mercadorias por lotes e tipos de 

produto com maior rotatividade. 

Caso a nova estrutura não comporte a demanda, é recomendado um novo projeto para um 

CD (Centro de Distribuição). 

 

 

5. Conclusão 

 

 O principal objetivo deste estudo consistiu em um melhor aproveitamento do seu 

espaço físico disponível para estocagem de mercadorias, através de um novo layout. 

Enfatizando os conceitos teóricos sobre Estoque, layout, armazenagem, logística e 

centro de distribuição, este estudo contou com as afirmações de diversas bibliografias e 

autores especializados no tema.  

 O gerenciamento de estoque abrange as atividades de planejamento, organização e 

controle que focam o fluxo de materiais e estoque na organização. Muitas decisões 

enquadram-se no gerenciamento de estoque.  

 Quanto ao objetivo deste artigo, conclui-se que, de acordo com o estudo de caso feito 

na empresa exemplo, o gerenciamento de estoques desta empresa precisava ser melhorado, 
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pois havia muitas pessoas com acesso ao estoque, assim não garantindo a transferência 

correta de peças, ou até mesmo o armazenamento correto, para ser melhorado houve uma 

mudança de layout do estoque, assim diminuindo e deixando um acesso restrito ao estoque, 

sendo que hoje é garantido que 100% das peças sejam transferidos para o seu devido local. 
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Resumo 
Nos últimos anos a empresa familiar tem resistido e convivido bem com todas as formas de 

modernização. Mas é considerada complexa, pois o que na maioria das vezes o que dificulta 

sua administração é a relação familiar dentro do negócio. Este trabalho vai abordar conceitos 

e aspectos importantes de como as empresas familiares pode utilizar para melhorar a sua 

administração e obter vantagens competitivas. As empresas familiares são hoje predominante 

na nossa economia e aquelas que souberem se manter no mundo globalizado, terão enormes 

possibilidades de crescimento e ocupação seja ele de mercado ou geográficos. Portanto, 

conclui-se que com esse crescimento constante de mercado juntamente com a globalização, 

vem gerando essa competição acirrada entre os administradores, e a empresa familiar passa 

necessitar de padrões eficientes para se vencer as dificuldades e aproveitar oportunidades 

oferecidas por suas características. 

 

Palavras-Chave: Conflitos, Família, Empresa, Gestão. 

Abstract 

Lately the family business has been through many difficulties in a modern world, but is 

considered complex becuase waht makes the administration harder is the relationship within 

the member of the family businesses. This issue leads to a review of important concepts an 

aspects of how family businesses can improve their management and competitive advantages. 

Nowadays, family businesses are prevalent in our economy and the ones who know how to be 

updated in the globalized world will have enormous potential to grow widely and to occupy 

the market. Therefore, this constant growth market with the globalization have generated 

fierce competition between the managers and the familiar companies need efficient patterns 

to overcome the challenges and increase opportunities offered by their charactheristics. 

 

Key Words: Conflicts, Family, Business, Management. 
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6. INTRODUÇÃO 

 

 
Esse estudo tem como objetivo analisar os aspectos negativos que dificultam uma 

boa gestão e a garantia de bons resultados de uma empresa familiar.Definir os principais 

fatores que geram conflitos numa empresa familiar e definir os métodos que a empresa possa 

utilizar para se vencer as dificuldades, melhorar sua administração e obter vantagens 

competitivas. 

Segundo Najjar, Estatísticas apontam o alto grau de mortalidade das empresas 

familiares: em todo o mundo, somente 15 % das famílias empresarias conseguem passar o 

patrimônio para a terceira geração- um número preocupante, principalmente quando 

verificamos que a razão predominante desse índice são os conflitos familiares que, em geral, 

não são resolvidos adequadamente. [1] 

Também a empresa familiar tem suas vantagens, pois por seus integrantes serem 

da mesma da família que estão na direção, em alguns casos acaba todos em busca dos 

mesmos interesses, onde a empresa familiar se sai na frente das demais, por já terem o 

objetivo da empresa que querem seguir. 

Em contrapartida esse tipo de organização, enfrenta diversos desafios onde se 

também apresenta suas desvantagens, quando não se sabe como enfrentá-los acaba trazendo o 

encerramento da organização. 

Assim sendo são diversos os motivos que preocupa o administrador de uma 

empresa familiar, e a raiz que maior preocupa é os conflitos decorrentes do comportamento 

dos membros da família na empresa. 

 Este artigo será apresentado buscando uma melhor compreensão das principais 

questões citadas Quais os desafios?  E quais os conflitos que ameaça a sobrevivência da 

empresa familiar? 

Através deste estudo tem se como objetivo ajudar os futuros empreendedores, 

apresentando meios para diminuir ou evitar os principais problemas e orientar os caminhos a 

serem seguidos. E será apresentado um estudo de caso, de uma empresa familiar localizada 

na região da cidade de Nova Odessa. 

 

 

7. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 Quem é o Empreendedor? 

 

No mundo gerencial, o empreendedor tem o papel fundamental dentro da 

organização, portanto de acordo com Chiavenato, o empreendedor é a pessoa que inicia e/ou 

opera um negocio para realizar uma ideia ou projeto pessoal assumindo riscos e 

responsabilidades e inovando continuamente. Essa definição envolve não apenas os 

fundadores de empresas, mas os membros da segunda ou terceira geração de empresas 

familiares e os gerentes- proprietários, que compram empresas já existentes de seus 

fundadores. [2] 

Na empresa familiar, quem esta a frente como empreendedor tem que sempre 

inovar, sendo que com o mercado em ótimo desenvolvimento, a empresa familiar esta se 

deparando com a necessidade de atualização de quem está na governança. É comum, em 

empresas familiares que uma pessoa desempenhe a função de direção, apenas por ser 

integrante da família e não por estar qualificada para determinada função. Este estudo tem 

como objetivos principais apresentar pontos que possam servir de melhoria para as empresas 

familiares. Outro ponto a ser discutido são os conflitos familiares que na maioria das vezes 
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são trazidos para dentro da organização, sendo não resolvidos adequadamente acarretando a 

mortalidade da empresa.  

E conforme é seu nível de qualidade na relação e convivência entre os 

familiares a organização terá ou não chances de crescimento dia a dia. 

 

 
2.2Conceitos de Empresa Familiar 

 
Na pesquisa bibliográfica, na visão de Adachi a empresa familiar é conceituada 

como, uma organização com personalidade jurídica própria, com cultura própria e 

independente de seus proprietários e administradores, com objetivo definido, que, atuando 

como um sistema interage com variáveis do ambiente interno e externo no qual atua. [3] 

Empresas familiares são organizações dirigidas por uma ou mais famílias e sua 

sucessão do poder é hereditário, de geração em geração. [8] 

 

 

 

Quadro comparativo: Empresas familiares e empresas não familiares. 

 

Empresa familiar Empresa não familiar 

O objetivo é a continuidade. O objetivo é maximização do valor das ações, 

em curto prazo. 

A meta é a conservação dos ativos e do 

prestigio da família controladora. 

A meta é a satisfação das expectativas dos 

acionistas 

A crença fundamental é de que é prioridade 

proteger a empresa dos riscos. 

A crença fundamental é de que um risco maior 

promete rendimentos maiores. 

A orientação estratégica é a adaptação. A orientação estratégica é o crescimento 

constante. 

Os interessados mais importantes são os 

clientes e os funcionários. 

Os interessados mais importantes são os 

acionistas e os gestores. 

A empresa enxerga-se como uma instituição 

social. 

A empresa enxerga-se como um ativo 

descartável. 

A liderança é a administração. A liderança é o carisma pessoal. 
 
Fonte: Empresa Familiar, Construindo equipes vencedoras na família empresaria. 

 

No quadro comparativo acima se compara as diferenças entre as empresas 

familiares e as não familiares. Algumas delas, quando não respeitadas, são as prováveis 

causas do índice de mortalidade das empresas, uma vez que as questões familiares podem 

atrapalhar o crescimento e o fortalecimento de uma empresa. [1] 

 

2.3 Características  

 
Logo quando se pensa em uma empresa familiar, o que vem em mente é que é 

uma empresa pequena que nunca se evoluirá no mercado porque têm suas tomadas de 

decisões conflituosas, devido que na administração está os membros da família. 
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Fonte: Família S.A Gestão de empresa familiar e solução de conflito. 
 

Na tabela acima, há comparações de como muda sua gestão de geração para 

geração, quando a empresa é de um só dono, quando a empresa é de irmãos sócios e quando a 

empresa é de parentes, a maior dificuldade é de se manter os objetivos comuns. 

O processo sucessório na empresa familiar na maioria dos casos, as crises e 

conflitos durante esse processo também pode vir trazer o encerramento de muitas delas. 

Devido a isso o empreendedor deve planejar o futuro da empresa, por menor que seja a 

empresa é importante planejar a sucessão na empresa familiar. 

O diálogo entre os membros da família é fundamental nesse processo ajudando 

assim a desvendar todos os conflitos já existentes ou os que possam vir surgir após a 

sucessão.  

 

2.4 Características Positivas 

 
A empresa familiar consegue por sua vez uma equipe que luta pelos mesmos 

ideais por serem da mesma família, conseguindo assim vantagens sobre as demais empresas. 

Têm facilidades na passagem de informação, confiança mutua e autoridade 

definida pelo membro da família. E tem projetos em longo prazo de passar a empresa de 
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geração para geração. 

E na maioria das vezes tem a disposição dos familiares que colabora com 

investimento do seu próprio recurso para levantar o negócio.  

 

2.5 Características Negativas 

 

Nem todos que estão na administração da empresa, de fato querem ver a empresa 

crescer, devido que são os próprios membros da família que gerencia. 
Muitos familiares que estão ali no negocio estão somente pelo dinheiro e não pelo 

comprometimento, de contribuir para o crescimento da empresa. Outras Características: 

 Uso indevido dos recursos da empresa: Acaba não tendo controle financeiros, 

tornando o uso do dinheiro da empresa com gastos pessoais da família, gerando total 

descontrole. O empresário acaba retirando recursos para seu sustento e o da família muitas 

vezes em quantias muito superiores, e no momento de dificuldade da empresa acaba não 

tendo o dinheiro novamente para repor, que no decorrer do tempo só acaba contribuindo a 

mortalidade do negócio.  

 Conflitos de interesses entre família e empresa 

 Falta de planejamento financeiro. 

 Resistência à modernização de marketing. 

 Emprego e promoção somente de parentes: Sempre as oportunidades somente 

são para os membros da família, onde os demais funcionários da empresa percebe 

não conseguir outro cargo, gerando assim a desmotivação dos mesmos. 

 Abaixo segue alguns paradigmas que devem ser quebrados dentro da empresa, que só 

contribui trazendo barreiras para dentro da organização. 

 

"Todos os membros da família devem trabalhar no negócio, pois esta é a única 

forma de conhecer o que se tem” (frase de um fundador). 

 

"Um dia, tudo isto será seu! Somente você poderá sentar na cadeira que eu 

ocupo hoje!" (frase de pai para filho). 

 

"Eu só trabalho com recursos próprios. Empréstimo representa o fim da 

empresa" (Frase do Fundador) 

 

"Tudo o que eu construo é para meus filhos!” (frase do fundador) 

 

"Eu saio cedo de casa e retorno muito tarde, quase não vejo minha família, e 

acabo passando mais tempo com os funcionários da minha empresa do que 

com meus filhos. Mas isso é para o bem da minha família!" (frase do fundador) 

 

"Educação dos filhos é tarefa exclusiva da mãe" (frase do empresário) 

 

"Minha empresa é uma continuidade da minha casa. Tudo é a mesma coisa!” 

(frase de empresário). 

"A última palavra sempre é minha, não importa o assunto" (frase do fundador) 
Fonte: Família S.A Gestão de empresa familiar e solução de conflito. 

 
 

 

Outros aspectos importantes a serem citados, que também contribui para elevada 

taxa de mortalidade das pequenas empresas, são a Carga Fiscal muito elevada, que acaba 

Paradigmas nas empresas familiares 
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contribuindo com a informalidade dos empreendedores. É devido para empresa pagar taxas e 

impostos sobre todas as suas atividades. 

De acordo com as altas taxas de juros do Brasil que impede o crescimento das 

organizações, MACHADO concretiza que, outro grave problema é que apesar das altíssimas 

taxas de juros, os empresários têm dificuldades em acessar as linhas de créditos disponíveis, 

que por não poderem apresentar as garantias exigidas, que por desconhecimento técnico 

dessas operações. Muitas vezes, esses empresários procuram fontes alternativas de recursos, 

com taxas ainda mais altas, o que é outro fator que contribui para a mortalidade. [4]. 

 

 

     2.6 Desafios 

 

 Manter- se competitiva; 

 Mesclar aspectos familiares com profissionalismo; 

 Manter o controle familiar do negócio; 

 Perpetuar o sucesso da família ao longo das gerações; 

 Fazer a transição na gestão e na sociedade. [1] 

 

 

    2.7 Conflitos 

 

As situações de conflitos podem ser resultado da concorrência de respostas 

incompatíveis, ou seja, um choque de motivos ou informações desencontradas. [1] 

O conflito de ideias e opiniões é saudável na relação entre as pessoas, na 

família e na empresa. Porem deixa de ser saudável quando as pessoas envolvidas fazem 

dele uma arma para tentar destruir o outro. Infelizmente é comum verificar esse tipo de 

conflito nas famílias empresarias. 

Engana-se quem pensa que o conflito surge apenas nas grandes questões, 

normalmente é das pequenas diferenças de posicionamento pessoal ou enganos de 

interpretação de situações que não representam uma grande ofensa ou um modo de 

pensar. 

Na empresa familiar é importante que os membros estejam dispostos a 

enfrentar o processo de diagnostico e também estejam dispostos há encontrar uma 

solução dos conflitos que eventualmente surjam entre eles. [1] 

 

 

3. METODOLOGIA 

 
Para elaboração deste artigo se apresenta, a pesquisa científica que proporcionara 

uma resposta para o problema e um estudo de caso qualitativo. 

Segundo Barros e Lehfeld “A pesquisa cientifica é a exploração é a inquisição e é 

o procedimento sistemático e intensivo que tem por objetivo descobrir, explicar e 

compreender os fatos que estão inseridos ou que compõem uma determinada realidade”. [7] 

O estudo de caso contribui para compreendermos melhor os fenômenos 

individuais, os processos organizacionais e políticos da sociedade. É uma ferramenta 

utilizada para entendermos a forma e os motivos que levaram a determinada decisão. 

Conforme Yin (2001) o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um 

método que abrange tudo em abordagens especificas de coletas e analise de dados. [6] 

E Segundo Flick (2004) a pesquisa qualitativa é orientada para analise de casos 

concretos em sua particularidade temporal e local, partindo das expressões e atividades das 

pessoas em seus contextos locais. [5] 

http://www.infoescola.com/sociedade/estudo-de-caso/
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No estudo de caso como objetivo de estudo foi levantado os fatos e conflitos de 

uma empresa familiar no ramo de prestação de serviços automotivos, localizada na região da 

cidade de Nova Odessa. 

Os dados foram obtidos através dos seguintes fatos: 

  Por ser colaboradora durante cinco anos da empresa, vivenciando de perto dia a dia 

seus conflitos e desafios; 

   Conversa com funcionários, observando como eles avaliavam o ambiente de 

trabalho quando se envolvia os conflitos dos familiares em meio ao trabalho; 

  E também os dados obtidos pela convivência diretamente com, o dono, sua esposa e 

filhos no qual todos eles estavam ligados diretamente na gestão da empresa. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Infelizmente a empresa familiar localizada na região da cidade de Nova Odessa 

acabou se acomodando, os gestores por serem irmãos fazendo parte da segunda geração 

deixaram de lado o aperfeiçoamento profissional, seguindo somente a administração aplicada 

desde o início da empresa. 

E como resultados da falta de planejamento, foram surgindo diversas dificuldades 

tais como: 

 

 Falta de controle das contas a pagar e receber; 

 

 

 Problemas com fornecedor, devido ao atraso nos pagamentos devido ao mau 

gerenciamento; 

 

 O descontrole da retirada do dinheiro da empresa para uso pessoal da família. 

 

 Queda do faturamento, quando a empresa tinha condições de manter o financeiro da 

família e, de uma hora para outra isso não se era mais possível, começou gerar a seguinte 

desconfiança entre os próprios membros da família: “Provavelmente tem alguém 

roubando”;  

 

 Alta rotatividade de funcionários insatisfeitos, desmotivados por presenciar as brigas dos 

familiares constantes no ambiente de trabalho, afetando assim o clima organizacional; 

 

 Perda de clientes, insatisfeitos com o péssimo atendimento prestado pelos gestores da 

empresa, devido à falta de qualificação e atualização de mercado; 

 

 Despreparo da empresa para o futuro, uma vez que a empresa não aceita opiniões de 

outros sem serem pessoas da própria família; 

 

 Problemas com a sucessão, o pai (fundador) não fez um planejamento antes de passar a 

empresa para os filhos, e o despreparo dos filhos ao assumir a direção fez com que a 

empresa só viesse a se decair dia a dia na sua qualidade na gestão. 

 

Percebe se que a empresa do caso estudada, necessita passar por varias mudanças 

para alcançar sua sobrevivência. Uma delas é executar o planejamento estratégico que é de 

extrema importância para qualquer tipo de organização, pois visa prever o futuro da empresa 

em longo prazo. 
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 De uma forma genérica, consiste em saber o que deve ser executado e de que 

maneira deve ser executado. Este é crucial para o sucesso da organização, e a 

responsabilidade deste planejamento assenta, sobretudo nos gestores de topo, dado o nível de 

decisões que é necessário tomarem.[9] 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do estudo de caso observou-se que fatores internos existem devido à falta 

de planejamento tanto financeira, quanto administrativa. A falta de conhecimento do 

empresário, com relação ao mercado onde atua também é um fator que contribui para sua 

desvantagem diante de seus concorrentes. 

O primeiro passo para que o negócio seja administrado de forma adequada e 

alcance o sucesso, é o administrador sempre estar informado sobre os reais números do 

negócio. 

Para obter as informações de forma clara, é preciso que a atividade da empresa e 

a vida pessoal dos membros da família sejam tratadas de forma diferentes e transformadas 

periodicamente em relatórios que venha dar suporte às decisões tomadas da família dentro da 

empresa. E que os conflitos não sejam trazidos para o ambiente de trabalho para que seja 

mantido um clima organizacional saudável, não transparecendo assim aos funcionários e 

clientes. 

De fato analisou os desafios e conflitos que a empresa familiar enfrenta para se 

manter sobrevivente. O mesmo pode se comparar em relação à empresa familiar do estudo de 

caso, que precisa de um processo de profissionalização entendidocomo determinante para sua 

sobrevivência em longo prazo diante ao ambiente de competitividade crescente e de 

constantes mudanças vigentes no mundo atual. 

Este trabalho teve como objetivo colaborar para o conhecimento dos 

empreendedores atuais e futuro dos pequenos negócios que é possível à empresa sobreviver e 

passar de geração em geração o principio é organizar a família e entender o sistema da 

empresa familiar. É preciso estar alinhado à família da propriedade e do negócio. 
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A POSSIBILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE UM PLANO DE 

NEGÓCIO ELABORADO A PARTIR DE PESQUISA REALIZADA 

COM OS CONSUMIDORES 
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Resumo  
Este artigo teve por objetivo abordar como uma empresa existente há dez anos no mercado, 

pôde colocar-se à disposição para adequar-se a um plano de negócio elaborado a partir de 

pesquisa realizada com os clientes. A justificativa para a escolha deste tema surgiu a partir de 

observação das constantes mudanças repentinas do cenário econômico atual. Com a 

globalização e dinamicidade do mercado, mesmo as pequenas empresas devem atentar-se a 

concorrência, aos serviços ofertados, inovação, ao seu público alvo ou ao público que 

desejam atingir. É importante que todas as organizações observem minuciosamente sua área 

de atuação, pois diariamente surgem empresas do mesmo ramo, tornando o mercado mais 

competitivo, deixando espaço para os que estiverem preparados. Esclarecidos o objetivo e 

justificativa, surge a situação problema: como elaborar um plano de negócio evitando que ele 

seja esquecido em uma gaveta? Em resposta, foi realizada uma pesquisa descritiva com base 

nas preferências dos clientes, fazendo com que o plano de negócio guiasse os passos e a 

sequência das ações para alcançar os objetivos da empresa. Um plano de negócio estruturado 

deve trazer missão, visão e valores claros para todos, tornando o ciclo de planejar, praticar, 

checar e agir parte da rotina da organização.  

 

Palavras-chave: clientes, serviços, sócios, objetivos;  

 
Abstract  
This article aims to address how an existing business for ten years in the market , could make 

himself available to suit a business plan developed from research conducted with customers. 

The rationale for the choice of this theme came from constant observation of sudden changes 

in the current economic scenario . With globalization and dynamics of the market, even small 

businesses should pay attention to competition , the services offered, innovation, your target 

audience or the audience they want to reach . It is important that all organizations observe 

carefully its area of operation , daily arise because companies in the same industry , making 

the market more competitive , leaving room for those who are prepared . Clarified the 

purpose and justification , the problem situation arises : how to prepare a business plan 

avoiding to be forgotten in a drawer ? In response , we conducted a descriptive study based 

on customer preferences , making the business plan would guide the steps and sequence of 

actions to achieve the company's goals . A business plan should bring structured mission, 

vision and values clear to everyone, making the cycle of planning , practicing , check and act 

a routine part of the organization .  

 

Key words: clients, services, members, goal;  
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1 Introdução  
O salão popular de cabeleireiros Pretinho e Companhia foi aberto pelos sócios Amarildo Pedro de 

Oliveira, cabeleireiro, Neuza Fugimori, cabeleireira, e Isabel Cristina Moreira, manicure, em 23 

de fevereiro de 2003. O primeiro local escolhido e utilizado pelos sócios para a abertura da 

pequena empresa foi um salão alugado próximo à rodoviária da cidade de Sumaré, por 

acreditarem que havia um fluxo constante de pessoas, na rua Antônio Jorge Chebab, n° 1629 no 

Centro da cidade. Em janeiro de 2007 a sócia Isabel Cristina Moreira deixou o negócio e em 

janeiro de 2008, os sócios remanescentes realocaram-se em um novo endereço, novamente em 

um salão alugado na rua Máximo Biondo, n° 120, Centro, ainda próximo à rodoviária da mesma 

cidade. Os sócios conheceram-se na escola de cabeleireiros onde trabalhavam, desde 2001. Além 

de compartilharem a necessidade de trabalhar, juntos amadureceram a ideia de tornarem-se donos 

de um negócio próprio, decidiram unir forças e arriscar-se em novo empreendimento.  

Todos os sócios buscaram qualificar-se em sua área de atuação no ramo de beleza e estética antes 

de entrarem no mercado e sempre que possível faziam cursos novos ou de atualização nas suas 

respectivas áreas. Apesar da vontade e esforço da equipe de sócios, não houve planejamento para 

traçar adequadamente a compra de equipamentos, divisão de despesas, de tarefas ou 

investimentos. Dessa forma, também não tinham qualquer planilha de controle sobre gastos ou 

separação de contas pessoais com as contas da empresa, o que poderia ter acarretado sérios 

prejuízos, e como consequência em casos mais graves, até a falência da empresa.  

Segundo o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas) (2011), todos 

os estudos no Brasil e no mundo mostram que os dois primeiros anos de atividade de uma nova 

empresa são os mais difíceis, o que torna esse período o mais importante. [1]  

Atualmente, a empresa funciona da seguinte forma: as despesas como aluguel, água, luz e compra 

de produtos de limpeza são dividas igualmente entre eles. Já o suprimento de produtos utilizados 

para a mão de obra e os equipamentos de trabalho são comprados separadamente, pois em alguns 

casos, os serviços prestados são diferentes.  

Após levantamento e análise de dados importantes sobre a empresa, teve-se por objetivo montar 

um plano de negócio, com base nas informações encontradas em pesquisa realizada com a 

clientela de forma que atendesse as necessidades da empresa em funcionamento no mercado para 

reforçar sua permanência.  

 

2 Revisão bibliográfica  
Para que uma empresa passe a fazer parte do mercado, seja ela grande ou pequena, antes de tudo 

é necessário que uma ou mais pessoas tenham tido a iniciativa de abrir o seu próprio negócio, 

seja pela necessidade de trabalhar, seja por ter tido uma grande ideia ou por ter encontrado uma 

oportunidade no mercado. Dado esse primeiro passo, não menos importante do que as próximas 

etapas, os sócios devem atentar-se à composição, funções e principais objetivos desde a abertura 

da empresa para não perderem o foco.  

Segundo Chiavenato (2004), a composição de uma empresa tem em sua base indivíduos que 

trabalhem em prol do mesmo objetivo. As pessoas (ou clientes) interagem com as empresas para 

suprir sua necessidade de produtos e serviços em sua forma mais abrangente, através de compra 

ou contratação nas áreas de alimentação, diversão, entre outros. São estabelecidos como objetivos 

diretos de uma empresa produzir e vender, e como indiretos ter lucro e satisfazer o cliente. [2]  
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Mesmo que alguns empresários passem por vários obstáculos sem o preparo necessário para 

garantir uma posição no mercado, e não levem em consideração os fatores de grande importância 

para a abertura de um novo negócio, pode-se observar atualmente um número crescente de 

pessoas que decidem por comandar a sua própria empresa de pequeno porte. Não menos 

importante que as grandes empresas, as micro, pequenas e médias empresas oferecem a sua 

parcela de contribuição à economia do país, gerando emprego e renda atingindo todas as classes 

econômicas.  

Conforme destaca Machado (2005), é relevante a existência de pequenas e médias empresas no 

âmbito econômico, social e político dos países. Machado afirma ainda que o desenvolvimento da 

economia no Brasil deve-se à sustentação das micro, pequenas e médias empresas, eficientes na 

continuidade da mão de obra e no auxílio de uma distribuição de renda mais igualitária. [3]  

Destacados os objetivos e funções de uma empresa e sua importância para a economia do país, o 

empresariado também precisa interar-se sobre o mercado em que vai atuar e sobre a concorrência. 

As habilidades e pontos fortes da empresa podem facilitar a entrada no mercado, porém, é 

necessário considerar o ambiente externo para garantir a sua permanência. Portanto, os donos de 

um novo negócio que almejam conquistar uma fatia do mercado, devem definir exatamente o 

perfil do cliente para o qual desejam trabalhar. Da mesma forma que detalha-se o mercado 

consumidor, deve-se fazer uma pesquisa minuciosa sobre a concorrência, priorizando quais os 

preços praticados, os tipos de produtos e serviços oferecidos, seus pontos fortes e fracos.  

De acordo com Machado (2005), qualquer novo negócio não pode ser visto apenas internamente, 

pois para acertar nas decisões e firmar a longevidade da empresa é preciso saber em que contexto 

ela se insere. [3]  

Os fornecedores tornam-se parceiros importantes na abertura de um novo negócio e por isso, os 

empresários que não querem contar com surpresas na hora de obter o material essencial para a 

produção, devem selecionar os principais fornecedores por critérios que garantem um serviço de 

qualidade. Machado (2005), explica que é ideal analisar os parceiros e escolher aqueles que 

possam oferecer maior vantagem ao suprir as necessidades de matéria-prima, máquinas, peças, 

enfim, qualquer material imprescindível às atividades da empresa. [3]  

Após analisar o mercado que engloba a concorrência e principalmente o cliente, chega-se ao 

produto ou serviço ideal voltado para atender o público definido. Chiavenato (2004), menciona 

que por produto ou serviço, entende-se o resultado final, a entrega do que a empresa produz ou 

faz. [2] Pensando no cliente o mesmo autor ressalta que o trabalho da empresa que deseja firmar 

o seu negócio deve voltar-se totalmente para o cliente atentando-se para suas necessidades e 

valores. A observação mais importante a ser feita é externa, do cliente para a empresa, e não 

internamente, fazendo com que o cliente adapte-se ao produto. [2] Essa afirmação de Chiavenato 

vai ao encontro da ideia de Machado (2005), esclarecendo que não importa qual seja o tipo de 

negócio, o consumidor é o agente mais importante. [3]  

Estabelecidas as etapas relevantes do processo de montagem e abertura de um novo negócio, o 

empresário depara-se com um elemento crítico inerente a esta operação: a análise dos custos e a 

viabilidade financeira do negócio. É nesse momento que muitas pessoas desistem de sua ideia ou 

de seu projeto, pois nem sempre lidar com as finanças empresariais é tarefa fácil para todos.  

Todos os gastos de uma empresa são divididos em custos e despesas. Machado (2005), classifica 

os custos como todos os gastos efetuados pela empresa no processo de produção. As despesas são 

os gastos contraídos após o processo de produção ou que não dependem do produto. [3] Os custos 

são separados em duas categorias: os variáveis, que mudam conforme a quantidade produzida e 

as vendas, e os fixos que não se alteram diante dessa situação. Se o administrador do novo 

negócio souber ou estiver disposto a lidar com o controle desses gastos, as chances de sucesso da 

empresa tornam-se cada vez mais próximas da realidade. A viabilidade financeira do negócio, 

segundo Chiavenato (2004), baseia-se nas escolhas feitas pelos empresários antes de iniciar o 

negócio, através da observação do mercado, das ameaças nele encontradas e da criação de valores 

para o cliente. [2]  

Tomando conhecimento dos tipos de custos e em que subdivisões eles classificam-se, o 

empresário tem a oportunidade de calcular o ponto de equilíbrio, onde a empresa não tem lucro 
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nem prejuízo. Para Machado (2005), o ponto de equilíbrio mostra o volume de vendas que faz 

com que o total de receita e de custos equiparem-se, chegando ao lucro zero. [3] A partir desse 

cálculo as empresas podem chegar à quantidade de vendas que deseja efetuar para alcançar o 

lucro esperado.  

As empresas podem adequar-se de várias formas à legislação de acordo com o seu perfil, sendo 

como pessoa física ou jurídica, sendo composta de sócios ou ser de um dono individualmente. 

Segundo Chiavenato (2004), pessoa física é o indivíduo ou pessoa individual que tem seus 

direitos e obrigações perante o Estado. A pessoa jurídica consta da associação de duas pessoas ou 

mais, com direitos e obrigações próprios diferentes daqueles que a compõe. Segundo ele, as 

empresas podem ter formatos e tamanhos variados, e as sociedades apresentam-se em duas 

formas básicas: o empresário como proprietário único e a sociedade, que constitui-se da 

associação de duas ou mais pessoas. [2]  

De acordo com SEBRAE sociedade empresária é aquela em que duas ou mais pessoas exercem 

atividade econômica em estabelecimento adequado para a produção ou circulação de bens ou de 

serviços, constituindo elemento de empresa. A Sociedade Empresária poderá ainda ser limitada. 

Nesta forma de sociedade os sócios não respondem com seus bens pessoais caso a empresa não 

possua bens suficientes para honrar seus compromissos. [4]  

Outra forma de associação destacada por Chiavenato (2004), comum atualmente são as 

cooperativas, com o objetivo de atender o interesse dos associados, que conta com algumas 

vantagens como, por exemplo, dispensa de capital social, mínimo de sócios para compor a 

associação sem número máximo de indivíduo, entre outras. [2]  

 

2.1 A relevância de um plano de negócio para a empresa  
Um plano de negócios auxilia o empresário a procurar e encontrar as condições mais favoráveis 

para a abertura de sua empresa. O seu roteiro traça os caminhos indispensáveis a serem 

percorridos por aqueles que pretendem estruturar o negócio antes de abrir as suas portas, evitando 

cometer erros comumente encontrados em empresas que iniciaram suas atividades sem qualquer 

planejamento ou estudo da área de atuação.  

De acordo com Chiavenato (2004), o planejamento resulta imediatamente em um plano. Esses 

planos tem o propósito de prever, programar e coordenar uma sequência lógica de eventos. Caso 

obtenha-se uma resposta positiva diante desta situação, estabelecer-se-ão meios de alcance do 

objetivo. [2]  

O plano de negócio é sem dúvida uma ferramenta de extrema importância para aqueles que 

desejam abrir um negócio, mas segui-lo sem medir seus resultados não garante o sucesso e a 

sobrevivência da empresa no mercado. O empresário deve sempre checar e agir conforme o plano 

ou mudá-lo, caso não esteja chegando ao resultado esperado. No entanto, todas as etapas do 

planejamento devem ser respeitadas, a fim de reunir o maior material possível para contribuir 

com o planejamento adequado para a empresa.  

Segundo Machado (2005), as razões por vezes encontradas por consultores e pesquisadores que 

contribuem para o insucesso das empresas de pequeno porte são: carga fiscal elevada, falta de 

experiência administrativa, dificuldade de separar a vida financeira daempresa com a vida 

pessoal, desconhecimento dos fatores externos da empresa, desperdícios, entre outros. [3]  

Para que uma empresa possa elaborar um plano de negócio que mantenha o insucesso afastado do 

caminho a ser percorrido, é ideal que todos os elementos característicos da nova empresa sejam 

levados em consideração. Quanto mais detalhes possuir o plano, maior é a possibilidade de 

adequação. Chiavenato (2004), menciona que no plano de negócios deve constar a descrição do 

setor, natureza jurídica, estrutura organizacional, relatório financeiro, plano estratégico e 

operacional. [2]  

Tão importante quanto montar um plano de negócio que se encaixe perfeitamente com o perfil e 

os objetivos da empresa, também deve ser a definição da missão, visão e valores. Se essas 

ferramentas forem estabelecidas em sintonia com o plano, os sócios e colaboradores conseguem 

seguir uma linha lógica que permeia entre trabalhar de acordo com as principais funções e 
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objetivos da empresa e ter maiores chances de êxito. Conforme declara Chiavenato (2004), esses 

conceitos são fundamentais para nortear os rumos do negócio. [2]  

Munidos de informações substanciais para entrar no mercado com pontos fortes que ajudem a 

equiparar-se à concorrência, é importante que após a definição do plano de negócio os 

empresários possam buscar uma vantagem competitiva, visando alcançar um lugar de destaque 

no mercado. Conforme Carlos Alberto de Faria do site Merkatus, vantagem competitiva é um 

conjunto de características que permitem a uma empresa diferenciar-se, por entregar mais valor 

aos seus clientes, em relação à concorrência e sob o ponto de vista dos clientes. [5]  

Após alguns esclarecimentos sobre como inicia-se uma pequena empresa, quais são suas 

principais funções e objetivos, sua contribuição no âmbito econômico de um país, sobre o 

mercado, a concorrência, os clientes, entre outros fatores de grande relevância, chega-se a uma 

visão geral do que o empresário precisa reunir para preparar-se antes de entrar no mercado. Em 

seguida, destaca-se a importância de colocar esse conhecimento em forma de plano para 

estabelecer em que ordem e de que forma os esforços serão voltados para o alcance dos objetivos 

da empresa.  

Logo, a empresa encontra-se diante do momento em que deve definir a estratégia para mais uma 

vez, tentar alcançar seus objetivos sem perder o foco do que estabeleceu no planejamento, 

norteando-se pela missão, visão e valores escolhidos para seguir. Zaccarelli (2003), relata que 

estratégia é um guia para decisões sobre como a empresa pode interagir com a concorrência e 

como poderá obter vantagem nessas operações. [6] Já para Oliveira (2005) estratégia é o meio 

adequado de usar os recursos tecnológicos, físicos, financeiros e humanos a fim de diminuir os 

problemas e aumentar as oportunidades da empresa. [7] Assim como o planejamento, a estratégia 

também deve ser implementada e avaliada, pois caso não esteja alcançando o objetivo ao qual foi 

estabelecida, deverá ser alterada.  

Não existe fórmula ideal para que a empresa alcance o sucesso que almeja, mas com 

conhecimento na área de atuação, auxílio de um plano de negócio definido anteriormente, 

vantagem competitiva estabelecida e uma estratégia criada de acordo com as ferramentas e 

conceitos citados, é possível que os empresários colham os frutos de seu trabalho e esforço.  

 

3 Metodologia  
O presente artigo contou com referência bibliográfica a partir de consulta de vários conceitos de 

autores renomados no âmbito do empreendedorismo e administração de pequenos negócios. 

Seguindo um roteiro que instrui a formatação essencial do plano de negócio, uma vez que a 

empresa já atuava no mercado há alguns anos, constatou-se a necessidade de efetuar algumas 

pesquisas. Através dessa coleta de dados, esperava-se encontrar além do público alvo, o serviço 

mais procurado pela clientela e quais as sugestões dadas para a melhora da qualidade que fossem 

aplicáveis à empresa como vantagem competitiva, além de outras informações que poderiam ser 

utilizadas dentro do plano ou como estratégia.  

Partindo desta análise, foi utilizado o modelo de pesquisa descritiva, pois conforme Cervo 

(1996), este tipo de estudo observa, analisa e correlaciona fenômenos sem manipulá-los, com o 

intuito de conhecer a frequência em que ocorrem, além de suas características.[8]  

A pesquisa descritiva ainda pode assumir a forma de estudos exploratórios. Cervo (1996), destaca 

que esse tipo de estudo não elabora hipóteses a serem testadas no trabalho, restringindo-se a 

definir objetivos e buscar maiores informações sobre determinado assunto de estudo. [8]  

As pesquisas efetuadas possuem ainda caráter qualitativo, pois não desejam quantificar, e sim 

qualificar as características estudadas. Segundo o site Pós Graduando, as variáveis qualitativas 

(ou categóricas) são as características que não possuem valores quantitativos, ao contrário, são 

definidas por categorias, ou seja, representam uma classificação dos indivíduos. [9]  

Com a primeira pesquisa esperava-se identificar o exato público alvo da empresa em gênero e 

faixa etária. Para isso, foi utilizado um questionário simples, onde perguntou-se gênero (feminino 

ou masculino) e a idade exata de cada cliente.  

Para chegar ao perfil dos clientes, a percepção dos mesmos frente aos serviços prestados na 

empresa e tipo de mídia ou veículo utilizado para a comunição, realizou-se a mesma modalidade 
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de pesquisa para que a partir dos dados obtidos, pudessem reforçar os pontos de destaque do 

plano e desenvolver uma vantagem competitiva diante da concorrência.  

Pesquisa de opinião: o estudo também comportou esta pesquisa para avaliar as sugestões e 

preferências dos clientes, que podem auxiliar na opção por outros caminhos e ainda colaborar 

com a inovação no âmbito de serviços prestados. Segundo o site Instituto Análise, a pesquisa de 

opinião é um levantamento sobre o que as pessoas pensam sobre determinados temas. A partir 

dessa pesquisa, podem-se descobrir quais são as tendências do mercado, prever riscos e auxiliar 

nas tomadas de decisões. [10]  

Quanto a concorrência, realizou-se uma pesquisa com o intuito de analisar os principais da área 

mais próxima ao salão. A pesquisa visava checar os serviços e preços praticados.  

A coleta de todos os dados foi realizada entre 17 de julho a 02 de agosto. A pesquisa de gênero 

contou com a colaboração de 120 pessoas. Com relação as pesquisas de fidelização, preços 

praticados, classificação dos serviços, do atendimento e sugestões oferecidas pelos clientes, 

foram entrevistadas 100 pessoas.  

A pesquisa com a concorrência foi feita com três empresas. Essas eram as mais próximas e 

principais concorrentes por praticarem quase a mesma média de preço e os mesmos serviços.  

 

4 Resultados e discussões  
Após coleta e apuração de dados a pesquisa referente a gênero de clientes mostrou, conforme 

apontado anteriormente em entrevista com os sócios, que a maioria dos clientes que a empresa 

atende são homens, com faixa etária entre 21 e 30 anos. Esses clientes procuram pelo serviço de 

corte de cabelo simples, onde os profissionais podem apresentar seu trabalho com excelência, já 

que esse é o seu público de maior assiduidade e esse serviço, o mais procurado.  

A figura 1 a seguir, mostra a representação gráfica da pesquisa indicando que a maioria do 

público da empresa está entre faixa etária de 21 a 30 anos. 
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Figura 1: Repesentação da pesquisa de gênero. [Elaborado a partir de pesquisa na empresa]  

Com a análise do perfil dos clientes, constatou-se que a maioria dos que responderam a pesquisa frequentam o 

salão há mais de cinco anos, mostrando que a maioria dos clientes antigos são fiéis. Porém, esta parte da 

pesquisa também mostra que a empresa precisa atrair novos clientes.  

A seguir, a figura 2 representa a fidelidade dos clientes que frequentam o salão, e mostra também a 

necessidade de atrair novos clientes.  

Figura 2: Representação gráfica da fidelização de clientes. [Elaborado a partir de pesquisa na empresa]  

Os preços praticados pela empresa foram considerados dentro da média por unanimidade conforme apuração 

de resultado. Dessa forma, constata-se que os valores são considerados acessíveis pelos clientes, e por serem 

considerados dentro da média não é um dos motivos que podem impedir novos clientes que busquem por 

preços razoáveis.  

A figura 3 a seguir, mostra a classificação dos preços praticados, segundo a percepção dos clientes. 8  
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Figura 3: Representação da percepção de preços para os clientes. [Elaborado a partir de pesquisa na empresa]  

A maioria dos entrevistados considera o atendimento bom, em uma escala de quatro estágios, classificando a 

prestação de serviços entre excelente, ótimo, bom e regular. Esse resultado incentiva os sócios a buscarem um 

padrão maior de qualidade na prestação de serviço, pois o resultado bom dentro da escala utilizada mostra que 

ainda há dois degrais para alcançarem a excelência.  

A seguir, a figura 4 aponta para a qualificação da prestação de serviços.  

Figura 4: Classificação quanto ao serviço. [Elaborado a partir de pesquisa na empresa]  

As características do atendimento apontadas pelos clientes levam a crer que a simpatia dos sócios os cativam e 

garantem o retorno para a utilização dos serviços. Os itens como capricho e qualidade nos serviços prestados 

são pontos fortes que podem ser reforçados. A indicação na prestação de serviço pode carregar os itens 

anteriores em sua bagagem, pois os clientes indicam serviços quando há resultado e confiabilidade.  

A seguir a figura 5 mostra as qualidades do atendimento destacadas pelos clientes. 9  
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A pesquisa de opinião pedia aos entrevistados que apontassem uma sugestão de melhoria para a 

empresa. A maior parte dos clientes destacou que o salão poderia passar por uma reforma em 

primeiro lugar, entre outras sugestões como troca de móveis, entretenimento enquanto aguardam o 

atendimento, facilidades de pagamento e agendamento de horário.  

A figura 6, na sequência, representa as sugestões de melhoria oferecidas pelos clientes. Essas são 

as principais formas de avaliar o contetamento da clientela diante dos serviços, local de 

atendimento, em uma visão geral, o posicionamento da empresa no mercado.  

Figura 6: Representação das sugestões dos clientes. [Elaborado a partir de pesquisa na empresa]  

A pesquisa com a concorrência contou com a participação dos principais concorrentes 

instaladados na área próxima ao salão e ainda, por possuirem um leque de serviços e faixa de 

preços parecidos. 10  

 
A seguir no quadro 1 

apresentou-se o primeiro 

concorrente. 

Concorrente  

Serviço Prestado  Preço Médio  

Araújo  Corte de cabelo  De R$ 18,00 a R$ 20,00  
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GESTÃO DE PROCESSOS DE CONTAS A PAGAR: ESTUDO DE CASO 

DE UMA EMPRESA DO SEGMENTO ALIMENTÍCIO 

 

 
Marlon Guilherme Pereira (1) 

Gislaine Donizeti Fagnani Da Costa (2) 

 

Resumo 

O objetivo desse artigo é proporcionar mecanismo diferente para a empresa e maximizar o 

ganho e minimizar os seus processos de contas a pagar, pois o Supermercado Paraná, passa 

por um conflito de dados no que diz a respeito às previsões de pagamento e agilidade das 

informações. Durante o estudo desse artigo teve uma comunicação com os departamentos de 

compras, departamento fiscal, para o levantamento de informações relacionadas ao setor para 

verificação de informações para produzir a estratégia a aplicar para melhorar a gestão de 

contas da empresa. Neste artigo foi utilizada a ferramenta de qualidade, para descobrir as 

principais causas de gravidade, urgência e tendência do problema e qual deve ser priorizada 

para que a gestão a ser aplicada corresponda de forma correta, pois não é somente corrigir um 

problema somente e sim verificar de onde vem à causa, e como foi solucionada e quais os 

pontos positivos que a aplicação da nova gestão trouxe para a empresa. E demonstrar de 

forma rápida o que significa as siglas ERP. 

 

Palavra Chave: Gestão de Processo, Contas a Pagar, Previsões, ERP. 

 
Abstract 
The aim of this paper is to provide different mechanism for the company and maximize gain 

and minimize their accounts payable processes, because the Supermarket Paraná goes 

through a data conflict when it comes to the payment forecasts and agility of information. 

During the study of this article had a communication with purchasing departments, tax 

department, to collect information related to the sector for verification of information to 

produce a strategy to be implemented to improve the management of the company accounts. 

In this article we used quality tool, to discover the main causes of gravity, urgency and trend 

of the problem and what should be prioritized so that the management being applied matches 

correctly, it is not only correct a problem only but verify hence the cause, and how it was 

resolved and what the positives that the application of new management brought to the 

company. And quickly demonstrate what the acronyms mean ERP. 

 

Keywords: Process Management, Payables, Provisions, ERP. 
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INTRODUÇÃO 

 

As organizações atuais estão cada vez mais inovando no que diz a respeito a processos 

administrativo e ciclos administrativos, pois a demanda cresce e as empresas precisam 

acompanhar esse crescimento, caso ao contrario serão submersas nesse mercado competitivo, 

e com base nesse aspecto, observou- se em uma rede de Supermercados na região 

metropolitana de Campinas, a rotina do setor de contas a pagar, que é responsável por toda a 

parte de pagamento de títulos, creditos bancários entre outros pagamentos e agendamentos das 

obrigações uma quantidade enorme de títulos que precisam ser conferidos antes de ser 

enviado para o banco responsável para a quitação. 

 Pautado nessas observações a rede de Supermercado Paraná precisa criar mecanismo 

para aperfeiçoar os procedimentos de gestão de contas a pagar, pois precisa melhorar o seu 

ciclo de processo, gerando assim uma previsão mais exata dos títulos, do seu fluxo de caixa e 

principalmente acelerar o trabalho dos colaboradores, possibilitando uma maior eficácia neste 

processo. Tais considerações vão de encontro com a concepção de que ‘’melhorar processos é 

uma ação básica para as organizações responderem as mudanças que ocorrem constantemente 

em seu ambiente de atuação e para manter o sistema produtivo competitivo’’(Rafael Paim, 

2009). 

Uma das dificuldades encontra na rede de Supermercado Paraná está na cultura da 

organização e na implantação de novos métodos, pois a empresa é de uma base familiar e 

tradicionalista. Sendo assim é preciso fazer um trabalho para demonstrar que o método que ira 

ser aplicado seja o melhor para empresa. 

O fato é que esses processos precisam ser otimizados, de tal forma possibilite um 

trabalho com, mas eficácia e rapidez e na rede de Supermercado não podem ser diferentes, 

apesar de existir algumas dificuldades para que isso ocorra, elas precisam ser derrubadas com 

uma gestão mais enxuta e através de novos métodos e ferramentas que estão disponíveis a 

todos, essa preocupação dentro da organização vem que muitas empresas do mesmo ramo que 

estão se instalando na região, e por causa desse desenvolvimento é necessário acompanhar de 

igual para igual os ciclos dos processos do mercado atual e “muitas empresas buscam por 

iniciativas de reengenharia de processos, quase sempre atribuídas as necessidades de melhorar 

o desempenho financeiro. A redução de custos dos processos é o objetivo principal da 

reengenharia. Muitas vezes, os objetivos não financeiros tendem a ter maio probabilidade de 

inspirar esforços vigorosos para melhorar o trabalho”, (Davenport, 1994) 

Esta analise tem por objetivo geral analisar a gestão de processos de contas a pagar, para 

ter uma maior agilidade e eficácia, cumprindo com os prazos pré-determinados e melhorando 

os procedimentos internos, para compreender as principais dificuldades do colaborador, bem 

como analisar os processos, assim evitando o trabalho em desordem e precipitações, 

indisposições e falta de pagamento e até mesmo em duplicidade. 

Um controle, mas rigoroso das informações inseridas em um sistema ERP facilita a 

agilidade nas tarefas Financeiras evitando o retrabalho e minimização de custos? 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Na rede de Supermercado Paraná o começo das informações para o setor de contas 

começa pela negociação feita através do setor de compra, a função compra é um processo 

muito amplo que acaba por envolver a todos na organização. O setor específico, geralmente, 

em face da competitividade empresarial, precisa da ajuda de outros setores da organização, 

como o de desenvolvimento de produtos, área financeira, para que as aquisições realmente 

tragam benefícios para a organização, Arnold (1999). 

Para ajudar no processo de gestão da rede dos Supermercados Paraná, ela possui um 

sistema ERP para manter todas as suas transações interligadas, com todas as lojas em 

comunicação simultânea o sistema ERP é um exemplo de ferramenta computacional que visa 

à inovação no contexto empresarial, unindo todas as informações que trafegam pelos 

departamentos em uma única base de dados, (Viana 2006). 

A empresa possui uma gestão de processo que começa pelo setor de compras, que insere 

a informação no sistema ERP e é instantaneamente já repassada para os outros setores que 

compõe o restante do processo, ERP é um termo genérico para o conjunto de atividades 

executadas por um software multimodular com o objetivo de auxiliar os gerentes de uma 

empresa nas importantes fases de seu negocio, inclusive desenvolvimento de produtos, 

compra de itens, manutenção de inventários, interações com fornecedores, serviços a clientes 

e acompanhamentos de ordens de produção, (Pollini 2000), como demonstrado no 

fluxograma. 

 
Figura 4 - Fluxograma Setores 

 

 

Na inserção de dados no sistema ERP para a chegada de informação ao setor de contas a 

pagar é iniciada pelo setor compras onde, o departamento de compras também pode assumir 

vários outros papéis. Um deles está relacionado com a negociação de preços com os 
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fornecedores. Essa negociação determinará o preço final dos produtos e, portanto, a 

competitividade da empresa, (Moraes 2005). 

 No segundo momento as informações já inseridas pelo departamento de compra no 

sistema ERP passa para outra etapa, já envolvendo outra área dentro da empresa. 

Essa área fica responsável por diversos itens, tais como: 

 Verificação de Pedido; 

 Importação de Danfe; 

 Valor de Negociação; 

 Prazos; 

 Qualidade das Mercadorias, entre outros; 

Para isso o setor confronta as informações inseridas já pelo setor de compras no sistema 

ERP, para verificar se o recebimento é autorizado ou não. Quando o setor de recebimento faz 

o seu lançamento junto ao ERP, as informações são diretamente vinculadas ao financeiro. 

A partir desse momento as informações são conferidas, mas no aspecto financeiro sendo 

conferidos os prazos de vencimento, despesas fixadas e acordos estabelecidos no ato das 

compras. Sendo um processo que envolve, mas de uma pessoa e mais de um setor, é 

necessário que as informações sejam bem trabalhadas. 

Para que isso ocorra de maneira correta é preciso a integração dos setores para que não 

haja informações inseridas no sistema ERP erradas e que não ocorra problemas futuramente. 

O trabalho em equipe se torna fundamental devido à necessidade de haver uma busca de 

uns para com a outra situação após situação no cotidiano. Um ponto peculiar que os autores 

também mencionam, é de que boa parte das equipes não funciona por causa de políticas e de 

procedimentos errados, que impedem de as mesmas chegarem aos seus objetivos, Robbins e 

Finley (1997). 

Um exemplo que podemos usar  de informações inseridas erradas são os prazos de 

pagamento cujo o setor de compras vincula um prazo de 28 (vinte e oito) dias, e a mercadoria 

recebida  é a data de vencimento errada, cujo prazo seria para 21 (vinte e um) dias e lançam 

28 (vinte e oito) dias, se nesse caso o boleto vem pelo correio a empresa ficara sem saber, 

com isso o título ou boleto será pago com juros ou até mesmo enviado para o cartório, 

gerando uma despesa para a empresa. Por isso é necessário a credibilidade das informações 

lançadas no sistema e no que diz a respeito as normas estabelecidas pela organização de como 

efetuar os processos, de acordo como foi orientado pela organização. 

Credibilidade significa que a informação contida nos manuais de políticas e 

procedimentos deve acompanhar a realidade. (ROBBINS; FINLEY,1997, p.52).  

A afirmação que Robbins e Finley é a pura realidade, pois a empresa precisa se adaptar 

as novas maneiras de se trabalhar, ainda mais com os avanços tecnológicos que ocorrem 

principalmente em áreas já mencionadas nesse artigo, como as áreas de compra, fiscal e 

financeira. 

Outro aspecto observado é a falta de interesse dos colaboradores que não ajuda a 

empresa em termos de ideias e sugestões para melhorar o processo já contido na empresa. Nos 

negócios, vemos a mesma coisa acontecendo: pessoas seguindo cegamente os manuais de 

políticas e procedimentos que podem ter sido relevantes em um determinado momento, mas 

que hoje estão claramente ultrapassados. (ROBBINS; FINLEY, 1997, p. 52).  

Mas geralmente essa falta de ideia não está porque os colaboradores querem, mas por 
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causa de seus gestores que não permitem esses ajustes, sendo sempre de uma visão do que 

está inserido é o melhor para a sua empresa, só que para sobreviver no mundo dos negócios 

principalmente no ramo alimentício os gestores precisam identificar diagnosticar e tratar 

problemas e oportunidades, bem como colaborar entre si na condução dos trabalhos diários, o 

que caracteriza uma organização de trabalhos de forma intensiva. É necessário também que os 

gestores tenham uma visão de manter um bom trabalho, pois não adianta implantar novos 

procedimentos sem conseguir mante- lós, e esse são um dos maiores equívocos dentro dos 

empreendimentos, seja de grande ou de pequeno porte. O grande segredo para o sucesso é dar 

continuidade e ter persistência, e rigidez, para não haverem deslizes nos processos; 

obviamente, existem as exceções, mas isso deve ser algo muito raro de acontecer. 

Trabalhando dessa forma é possível manter o padrão e um bom funcionamento nos ciclos dos 

processos. 

É fundamental que o comitê diretivo da organização e seus gestores tenha um 

entendimento comum dos principais benefícios da gestão por processos e das principais 

restrições internas e externas a serem superadas para sua implementação, Sordi (2008). 

Eis a relação de desvantagens para o negócio em se ter barreiras internas entre áreas ou 

unidades de negócios da organização (intra-organizacional). Nesse aspecto a empresa precisa 

entrar num comum acordo com os seus colaboradores, para fazer que os mesmo se encaixem 

na nova rotina ou procedimentos novos, pois o processo é necessário para melhorar o fluxo de 

informação. As empresas que fazem a implantação de novos métodos passam para os seus 

funcionários que se eles não se adaptarem na nova rotina haverá um ciclo de troca, não 

necessariamente demitindo ele mas sim alocando ele a outra função dentro da organização. 
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3 METODOLOGIA 

 

Em pesquisa em um supermercado na cidade de Sumaré, sugeriu-se para os 

proprietários do estabelecimento, uma redução de custo em relação ao processo de 

agendamento de pagamentos referente as notas de compra de mercadoria. Para realizar um 

levantamento das custas existentes em um processo de lançamento foi levantado dado do 

sistema ERP que a empresa usa cuja informação é lançada por outro departamento, conhecido 

como Recebimento. Nesse departamento é feito a entrada de notas fiscais e a conferencia de 

todas as informações, tanto fiscal sobre a mercadoria e até mesmo sobre prazo de pagamento 

e as condições do produto para revenda. 

Na pesquisa realizada durante os 90 dias pode- se observar que as informações sobre o 

departamento financeiro não estava sendo lançadas ou até mesmo conferidas, pois muitos 

erros estavam aparecendo em relatórios de pagamento junto ao setor financeiro, com isso o 

fluxo de caixa e a previsão de pagamento não era de extrema confiança, ocorrendo caso de 

títulos serem deixados para traz e ocorrendo pagamento de juros posteriores, ou até mesmo 

sendo enviados para protesto, quando o titulo é enviado para o protesto e não for de 

compreensão de ambas as partes a empresa pode ficar negativamente na cadeia de negocio 

ficando sem o poder de compra, empréstimos e negociações bancarias. Para demonstrar como 

isso é importante para a empresa foi feito um gráfico como demonstrado pela Figura 1, os 

custos envolvidos com o erro das informações inseridas. 

 

                   Figura 5 - Gráfico Conta a Pagar 
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Com a representação do gráfico demostrado pela Figura 1 podemos observar que se as 

gestões de processo inseridas corretamente para o trabalho do financeiro geram uma previsão 

de pagamento e um fluxo de caixa perfeito. 

Com o levantamento das gestões de processo que estão com problemas na empresa foi 

utilizada uma ferramenta para verificar a Gravidade a Urgência e a Tendência, uma 

ferramenta conhecia como G.U. T, “apesar de a metodologia GUT ter sido desenvolvida para 

a fixação de prioridades nos diagnósticos estratégicos ela também pode ser aplicada para 

identificar a postura estratégica da Organização,              ( Oliveira 1999). 

 

 

Figura 6 - Gravidade, Urgência e Tendência. GUT 

A gravidade ocorreu na falta de preparação para o funcionário para exercer a função, 

nesse aspecto a empresa começou a trabalhar, mas na gestão de preparação do funcionário 

para ocupar o cargo, tendo em vista que o Supermercado Paraná já faz um breve treinamento 

junto com o encarregado do setor. Nesse treinamento é passada para o funcionário uma breve 

introdução de como é formada a rede, quais são os seus encarregados e as pessoas que estão 

subordinadas, passando para o novo colaborador quais as suas obrigações e como elas devem 

ser desenvolvidas para obter a satisfação necessária para o grau de gerenciamento da rede, 

esse processo de treinamento corresponde a um período de três meses, nesse período é feita a 
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sua avaliação junto ao seu encarregado, nesse aspecto pode se considerar um manual para 

realizar o trabalho. 

A segunda gravidade ocorreu junto as informações repassada pelo fornecedor junto ao 

setor de compras, sendo esse caso no restante da cadeia da gestão trabalhada com a 

informação inserida errada até a etapa final junto ao financeiro. 

Com o levantamento das quantidades erradas precisou haver algumas mudanças no 

processo de inserção de inserção dos dados junto ao setor de compras, já verificando todo o 

processo de negociação para que a informação já inserida no sistema não esteja obsoleta, 

fazendo com que o processo trabalhe com as informações corretas desde o inicio da cadeia. 

Para o erro de Envio de XML e o Prazo de entrega, o Supermercado Paraná, começou a 

usar duas ferramentas, o leitor de Código de barras CM7, “para uso financeiro”, conforme 

demonstrado na Figura 4 e a Leitora de Código de Barras CCD, “para uso de código de barra 

em notas”, conforme demonstrado na figura 4. 

 

Figura 7 - Leitor CM7 e Leitor CCD 

O leitor CM7 foi implantado junto aos dois departamentos, junto ao departamento 

Fiscal e ao departamento Financeiro, para inserção de informações junto ao sistema ERP, 

visando que o leitor CM7 é para uso de fins financeiro, tais como inserção de códigos de 

barras de boletos e cheques. 

O outro leitor CCD foi também implanta do nos ambos os departamentos, visando que 

esse leitor é para uso de inserção de código de barras de notas fiscais, conhecida como Danfe, 

pois notas de serviço no supermercado é lançada a parte e não junto ao departamento de 

Recebimento. 

Usando esses leitores a inserção de informações não pode ser errado pois a informação 

lida por eles já foi associada ao sistema no departamento de compras junto com o fornecedor. 

Com o levantamento da quarta gravidade o leitor implantado já diminui o erro das 

contas inseridas vir com a data de pagamento errada, pois o sistema lê o código e já deixa 

programada a previsão de pagamento já pré-agendada pelo setor de compras, evitando que as 

informações não entrem no sistema já com divergências, evitando retrabalhos para o setor 

financeiro. 
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Só que nem todos os boletos vêm junto com a nota, têm fornecedores que manda as suas 

duplicatas pelo correio, e o mercado tem que ter uma previsão desses títulos também, e uma 

gestão de processo observada para esse caso foi uma tomada de decisão em conjunto entre 

empresas conhecidas também pelos termos técnicos business to business.  

Nada mas do que as trocas de informações, algumas empresas de grande porte possui 

uma gestão de contas a pagar e a receber on-line possibilitando que os seus clientes possam 

ter a informação de sua empresa possibilitando o conflito das informações, só que isso 

também não é o suficiente, pois o Supermercado junto com o seu departamento de compras e 

financeiro, fez a união para coletar dos seus fornecedores o prazo de pagamento de suas 

duplicatas para associar junto ao sistema integrado do mercado, possibilitando um 

acompanhamento melhor nas informações e para diminuir um dos processos na hora da 

compra das mercadorias. 

E o ultimo item verificado é a importação do XLM, os quais as informações repassado 

em arquivo xml não corresponde com as informações estabelecidas em Danfe, nesse caso o 

próprio sistema já bloqueia interrompendo a sequencia da inserção de dados e a importação 

das mesmas. 

 

 

RESULTADO E DISCUSSÕES 

Utilizando esses métodos o Supermercado Paraná ira fazer um comparativo para ver se 

essa mudança na gestão de processo está dando o resultado esperado e diminuindo o erro e 

principalmente reduzindo os gastos com os erros das informações junto ao setor de contas a 

pagar. 

Foi feito uma nova analise para verificar se as mudanças tomadas pelo estudo foi o 

suficiente para que não haja uma escala muito grande de erros conforme mencionado, a figura 

5 abaixo demonstra o estudo feito em três meses. 
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Figura 8 - Gráfico de Contas a Pagar 

Com a leitura dos gráficos pode se observar que com uma mudança de gestão e 

incluindo ferramentas pode se observar que a quantidade de erros diminui por lançamentos 

como está detalhado as seguir: 

No levantamento do mês de Março, conforme demonstrado na Figura 1 o Supermercado 

Paraná teve bastantes títulos pagos, chegando a corresponder há 2.376, já no mês de Junho 

conforme demonstrado na Figura 2 o Supermercado Paraná teve 2.572 títulos quitados, uma 

diferença de 196 títulos à mais, se observamos a sua porcentagem em relação a um período 

com o outro pode se observar que teve uma redução de 0,13%, isso no primeiro mês de 

mudança. 

O resultado não teve uma resposta rápida nesse período por motivos de qualificar o 

profissional na sua nova rotina de trabalho. 

Já em um segundo momento pode se observar que no mês de Abril foram pagas 2.407 

títulos, com um numero de erros um pouco alto, chegando a 140 erros no mês. Analisando 

com a gestão de processo já melhorada pode se observar que os números de pagamento de 

títulos aumentou em 386 títulos, já com relação aos erros obtidos de uma pesquisa para outra 

já tem um grau de diferença, diminuindo esse numero de 140 erros para 80, uma diminuição 

de 60 títulos lançados errados, colocando isso em porcentagem corresponde a 2,96%, no 

segundo mês de coleta de resultados. 

Para o ultimo mês de pesquisa fazendo a mesma comparação podemos observar que no 

mês de Maio o Supermercado quitou 2.395 títulos, com uma representativa de 133 erros, com 

a aplicação da nova gestão verificamos que no período de Agosto o numero de títulos 

quitados foi de 2.955, com um numero de erro de 40, um numero muito significativo, com 
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uma diferença de 93 títulos pagos corretamente, justificando um grau de porcentagem de 4,20 

%, a mas de acerto, sendo assim o método de uma mudança de gestão corresponde uma 

melhoria de 7,29%, sobre a gestão de processo anterior usada na rede. 

 

CONCLUSÃO 

Para melhorar a visualização da nova gestão os levantamentos das informações ficam, 

mas representativas em espécie, com o levantamento dos títulos que foram quitados 

corretamente diminuindo o a quantidade de erros o Supermercado Paraná teve uma economia 

de R$ 5.674,78 (Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos), 

uma comparação do que pode ser isso representado dentro da organização pode pagar até 8 

(Oito) salários mínimos, para funcionários ou até mesmo para melhorias para a própria 

empresa, em termo de investimentos em obras e aquisições, pois esse valor multiplicado em 

um ano se obtém o valor de R$ 68.097,36, isso pode se obter em um ano com os resultados 

obtidos, mas se a nova gestão continuar sendo aplicada e melhorada continuamente, esse 

numero pode aumentar consideravelmente, relembrando que deve seguir a gestão mencionada 

anteriormente neste artigo. Os resultados mencionados neste artigo demonstram que não é 

nescessário fazer um investimento muito alto para conseguir reduzir os custos de uma 

operação dentro de uma empresa e sim analisar os pontos fracos e fortes de cada setor 

envolvido,  para que os pontos negativos sejam trabalados de modo a trazer resultados 

positivos para a empresa. 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida para estar aqui hoje, aos meus Pais, 

que me ensinaram a retidão do caminho a todos os diretores e colaboradores da empresa cuja 

pesquisa foi efetuada e a minha orientadora, Professora Gislaine Donizete Fagnani Da Costa, 

das Faculdades Network, Nova Odessa, SP, que acreditou no meu trabalho e me deu todo o 

apoio necessário para a elaboração deste artigo. Há todos muito obrigado. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ROBBINS, Harvey A.; FINLEY, Michael. Porque as equipes não funcionam: o que não deu 

certo e como torná-las criativas e eficientes. 4.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997.  

 

RAFAEL, Paim, Gestão de Processos: Pensar, Agir e Aprender , Disponível em 

http://books.google.com.br/books?id=frD3cdV_Z6AC&printsec=frontcover&hl=pt-

BR#v=onepage&q&f=false  Acessado em 29/08/2013. 

 

SORDI, José Osvaldo de. Gestão por processos: uma abordagem da moderna administração. 

2.ed., São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

ARNOLD, J. R. Tony. Administração de Materiais. São Paulo, Editora Atlas S. A., 1999. 

 

MORAES, André. Gestão de Compras. Administração Industrial. CEFDET. Rio de Janeiro: 

2005. 



466 

 

 

 

VIANA, Sandra Aparecida. Os sistemas Integrados no mercado atual da região de Campinas. 

Monografia apresentada a Faculdades Network, Nova Odessa (2006) 

 

DAVENPORT T. H, Reengenharia de Processos. Trad. Waldensir Dutra. Rio de Janeiro, 

Campus, 1994. 

 

OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e praticas 13. Ed. São 

Paulo: Atlas, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



467 

 

 

MOTIVOS QUE LEVAM UMA INDÚSTRIA TEXTIL A UM ELEVADO 

ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO 

 

Jéssica Daielen Ferreira Bomfim (1) 

Marshal Raffa (2) 

 

Resumo  

Este estudo aborda os conceitos de rotatividade de pessoal e absenteísmo e as análises de 

queda de produção. Estes conteúdos estão fortemente impactados com as condições de 

trabalho encontradas oferecidas nas empresas, o tipo de liderança, tipos de controles, as 

atividades repetitivas, falta de integração entre os funcionários e, consequentemente a 

desmotivação. 

A frequência de atestados apresentados está provocada pela sobrecarga de rotina, a 

insatisfação gerada pelas exigências dos líderes. 

Atualmente, a empresa tem pagado um custo alto pela falta de assiduidade de seus 

colaboradores, gerando os atrasos na produção, custo maior no produto final devidos às horas 

extras geradas, atrasos nas entregas gerando insatisfação do cliente, remanejamento de mão-

de-obra na produção, a falta de programação, qualidade do produto final e, perda de tempo 

gerencial na gestão do problema, resultando num índice menor de lucro. 

Algumas causas do absenteísmo podem ser atribuídas exclusivamente à decisão 

individual/pessoal do trabalhador, quanto à insatisfação e, por conseqüência, a baixa  

motivação para o trabalho, às quais podem ser vinculadas à organização do trabalho 

(sobrecarga). A satisfação do funcionário é algo indispensável à organização. Portanto, as 

empresas devem sempre buscar novos incentivos e novas formas de gerenciamento para que 

as empresas tenham com isso certa vantagem competitiva, e como conseqüência direta, um 

retorno significativo. 

 

Palavras – chaves: Motivação, Liderança, Gestão, Desempenho, Custos. 

 

Abstract 

This study talks about the frequent exchange and absence of employees and review in the 

production fall. These topics are affecting strongly the work condition offered in the 

companies, leadership kind, controls kind, repetitive action, don´t have integration with 

employees and how consequently their no motivation. 

With a frequency high of presentation of statement medical are doing work overcharge, the 

discontent made to leader demands. 

Nowadays, the companies are paying the high price because constantly fault of their 

employees, making delays in their production,  higher price because the overtime, delay in 

their dates, delay in their deliveries making customer discontent, exchange worker function, 

lack of planning, quality final , doing a lesser profit. 

Some reasons these absences can be just employees responsibility, the discontent can be their 

dissatisfaction with their work, no motivation, overtime, made because worker overcharge. 

The employee satisfaction is very important. Then, the companies have to always go after new 

incentives e new ways of manage their companies and have a good vantage in business, and 

how consequent a great return. 

 

Keywords: Motivation, Lead, Management, Performance, costs 
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INTRODUÇÃO 

 

 Muitas empresas que falham no processo de contratação, por esse motivo acabam 

enfrentando sérios problemas, sendo um dos mais conhecidos é o absenteísmo. 

 Desde a época de Taylor já se pensava em desenvolvimento e eficiência do homem do 

trabalho, era percebido que se perdia com as ausências desse fator numa empresa, era 

necessário identificar as causas destas ausências, uma vez que elas podem ser o motivo 

principal do alto nível de absenteísmo na organização. 

 Para Aquino (2006), a tarefa do administrador de recursos humanos é vital para o bom 

funcionamento e desempenho das organizações, pois a ele cabe a função de avaliar e 

identificar pessoas que tenham características em comum com a cultura organizacional da 

empresa, ou seja, o conjunto dos hábitos, crenças estabelecidas através de normas, valores, 

atitudes e expectativas que a organização cultiva, deve se igualar com os objetivos individuais 

de cada pessoa que compõe ou irá compor a organização. 

 O absenteísmo tem se tornado um problema crucial nas organizações, suas causas 

estão diretamente ligadas a múltiplos fatores que o tornam complexo e de difícil 

gerenciamento. O efeito negativo remonta ao período industrial, onde essas ausências dos 

trabalhadores diminuam seu rendimento no setor produtivo. 

 Conforme explica Chiavenato (2002), a análise de indicadores de absenteísmo pode 

ser uma fonte significativa de entendimento dos custos, do clima e de ganhos efetivos de 

resultados financeiros e sociais. Muitas vezes, esses indicadores são controlados de forma 

simplista e operacional, perdendo-se o enfoque estratégico na gestão de valor dos ativos 

humanos.  

 As condições de trabalho das organizações têm muito a ver com o absenteísmo, o 

estilo de liderança e controle, o ambiente de trabalho, o trabalho repetitivo, falta de integração 

entre os funcionários e líderes, podem sempre levar a desmotivação a ao desestímulo dos 

trabalhadores, desse modo provoca na assiduidade ao trabalho. 

 Os pequenos acidentes provocados pela sobrecarga de rotina, impropriedade de 

horários, distúrbios de sono, excesso de horas extras, bem como a insatisfação gerada pelas 

exigências das chefias são consideradas também fatores que desencadeantes do absenteísmo. 

 A competitividade nas empresas de ponta tem um alto nível de demanda a necessidade 

do perfeito equilíbrio entre produção e capacidade de produção. Para efetividade das mesmas, 

faz-se necessário a prevenção de qualquer tipo de ocorrências que reduzem a possibilidade de 

vantagens competitivas. Portanto o índice de absenteísmo deve ser reduzido até quase à escala 

zero, bem como a eliminação das causas. 

 O estudo tem como sugestão efetuar um comparativo entre as ausências dos 

trabalhadores que desenvolvem atividades em empresas com administração. 

A proposta desse estudo tem como objetivo reduzir o absenteísmo na empresa 

Indústria e Comércio de Confecções Evi Ltda, visando melhoria na qualidade de vida dos seus 

colaboradores, implantando sistemas atuais de motivação e benefícios, aumentando dessa 

forma a produtividade. Pensando no bem estar social e para que possa identificar o problema, 

dados de absenteísmo serão apresentados por intermédio de pesquisa, onde serão coletados 

dados a fim de identificar o grau de satisfação dos colaboradores, esses dados serão listados e 

apresentados de forma gráfica, onde estará exposto a analise dos pontos críticos a serem 

mailto:je.bonfim@hotmail.com
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tratados. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Absenteísmo 

 Para Chiavenato (2002), o absenteísmo também é um fator que faz parte dos Recursos 

Humanos. Sua causa nem está atribuída ao funcionário, é repercutida na produtividade, e 

precisa ser diagnosticada para o controle da organização. O índice de absentismo deve 

abordar o tipo de ausência, inclusive as ausências justificadas. Enquanto o índice de 

absenteísmo de afastados envolve afastamentos por doença, férias e licença. 

 O absenteísmo, genericamente se refere à ausência do trabalhador no local de trabalho. 

Dentre os denominados fatores humanos no processo de trabalho, que incluem as chamadas 

doenças ocupacionais e a rotatividade, o absenteísmo se situa entre os efeitos mais danosos ao 

processo de trabalho, ao suporte social do trabalhador. O absenteísmo se caracteriza, nesse 

sentido, como tendo um duplo efeito: do ponto de vista do trabalhador, a possibilidade de 

desconto no salário, de demissão ou de outros problemas correlatos; do ponto de vista da 

organização do trabalho, a dificuldade de realização do trabalho previsto e os prejuízos por 

ventura decorrentes. 

 Absenteísmo tem muito a ver com as condições de trabalho encontradas nas empresas. 

O esquema de liderança e controle, o ambiente de trabalho, a falta de integração entre os 

funcionários e a repetitividade das tarefas, podem levar à desmotivação. 

 O absenteísmo é inversamente proporcional à satisfação e, essa ausência pode ser 

considerada uma forma de afastamento para evitar pequenas situações indesejáveis. A 

observação de fatores como condições de trabalho, natureza da supervisão e os estilos de 

liderança pode ajudar a entender o impacto do absenteísmo nas organizações. 

 Uma forma mais específica, considerando que as causas mais conhecidas pelo 

absenteísmo são as posições forçadas, os movimentos de força exigidos pelo trabalho 

exercido, pressão psicológica e a tensão e o medo da perda do emprego. Considera-se, 

também, que o absenteísmo não está associados a negligência e à preguiça , e sim a 

problemas, em grande parte, relacionados ao trabalho.  

De acordo com Xavier (2006), é no processo de admissão que se estabelecem as bases 

do contrato psicológico entre e a empresa e o futuro colaborador. É nesse processo que todas 

as condições são devidamente esclarecidas, deixando evidente o que a empresa espera do 

empregado e o que ela oferece a ele, quais são as condições de trabalho etc. 

Ainda para Xavier (2006), as expectativas do empregado relacionam-se com segurança, 

remuneração, reconhecimento formal e informal, possibilidade de crescimento, ambiente de 

trabalho, entre outros pontos. Por outro lado, a empresa espera que o colaborador desempenhe 

satisfatoriamente suas funções, que mantenha lealdade para com ela, que tenha um adequado 

nível de adesão e envolvimento etc. 

Ainda explica Xavier (2006) que se tais contratos foram estabelecidos eficientemente, 

se são adequados, as relações tendem a transcorrer da melhor maneira, com ganhos em 

produtividade e satisfação geral. Se isso não ocorrer, porém, as relações podem “desandar” de 

vez ou manter-se em níveis variáveis de tensão, o que compromete um pouco mais ou um 

pouco menos tanto a produtividade quanto a satisfação no trabalho.   

Para Xavier (2006), há muito que o gestor pode fazer para que o processo de admissão 

venha a contribuir para solidificação e eficiência na relação entre empresa e colaborador. 

Alguns comportamentos recomendados são:  

Discussão e revisão clara e cuidadosa com o colaborador de tudo o que foi estabelecido 
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no processo seletivo: condições de trabalho, remuneração etc; 

 Observação do cumprimento dos procedimentos formais de registro, 

documentação, formas de processo. Qualquer negligencia ou desatenção aqui 

pode ocasionar sérios problemas; 

 Observação cuidadosa do comportamento do futuro colaborador no processo 

admissional, visando verificar se ele está fazendo sua parte no contrato 

psicológico; 

 Esclarecimento de dúvidas que tenham surgido posteriormente ao processo 

seletivo; 

 Providencias para que as propostas sobre as condições de trabalho se 

materializem imediatamente. 

Os erros nos processos de admissão podem acarretar em vários outros problemas futuros.  Por 

isso as normas e procedimentos devem ser bem definidas e explicadas aos funcionários, 

evitando assim o descontentamento tanto à empresa quanto ao funcionário.  

De acordo com Chiavenato (2002), a frustração pode levar em certas reações, por exemplo: 

 Agressividade: o homem frustrado pode ser agressivo. A liberação de tensão 

acumulada pode acontecer por meio de agressividade física, verbal e, reações 

emocionais. A tensão retida pela não satisfação da necessidade pode provocar 

formas de reação, como ansiedade, aflição, estados de intenso nervosismo ou 

ainda outras formas de consequências, como insônia, distúrbios circulatórios, 

digestivos, etc. 

 Alienação e apatia: o desagrado em face de não satisfação da necessidade pode 

ocasionar reações de alienação, apatia e desinteresse pelo alcance dos objetivos 

frustrados como forma ou mecanismo inconscientes de defesa do ego. 

 Desorganização do comportamento: A conduta do homem frustrado pode se 

tornar repentinamente ilógica e sem explicação aparente. 

 

Causas do Absenteísmo 

 A organização do trabalho e o comportamento pessoal do trabalhador estão 

relacionados aos tipos de absenteísmo. Os principais são atribuídos às doenças, aos 

acidentes de trajeto e de trabalho, levando-se em consideração as ausências legais e 

ilegais. A idade, o grau de responsabilidade e a distância entre a residência e o local de 

trabalho, sem contar os fatores climáticos que influenciam nos tipos de absenteísmo. 

As condições de saúde pessoal (falta de manutenção da saúde, dificuldade de acesso a 

médicos e planos de saúde) e as condições sociais que afetam o trabalho (baixo grau 

de escolaridade, renda, qualificação e ausência de planos de carreira). 

 Os tipos de absenteísmo são complexos e de difícil acesso, porém de 

fundamental importância, pois fornece embasamento para o estudo das causas que 

promovem a desorganização no trabalho. 

 Classificação do absenteísmo em vários tipos: 

a) Absenteísmo voluntário ao trabalho, por razões particulares, é, a ausência ao 

trabalho não justificada por doença, sem amparo legal; 

b) Absenteísmo por doença profissional, inclusive as ausências por acidente de 

trabalho; 

c) Absenteísmo por doença, incluindo ausências por doença ou procedimento 

médico; 

d) Absenteísmo legal, aquelas faltas amparadas por lei; 
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e) Absenteísmo compulsório, que é o impedimento do trabalho, ainda que o 

trabalhador não deseje, por suspensão imposta pelo patrão, por prisão, ou outro 

motivo de qualquer que não lhe permita chegar ao local de trabalho. 

 A ausência do trabalhador transforma o trabalho individual e de equipe na empresa, e , 

consequentemente, altera a qualidade e quantidade de serviços oferecidos, ocasionando 

problemas gerenciais e operacionais. 

 A falta caracterizada como falta injustificada, é aquela cujo requerimento não foi 

deferido pela chefia e não justificada juntamente com o departamento de recursos humanos da 

empresa, o trabalhador fica sujeito a desconto no salário.  

 A falta caracterizada como justificada, é aquela que a critério da chefia, considera o 

motivo alegado justo. Deverá apresentar sua justificativa junto ao departamento de recursos 

humanos, em requerimento próprio, o funcionário fica sujeito a descontos cabíveis legais. 

 Outra condição descrita na Consolidação de Leis Trabalhistas está reservada para os 

casos de acidentes de trabalho, a qual significa que o funcionário deverá procurar serviço de 

assistência médica e social do pessoal ou a unidade de emergência, no prazo máximo e 24 

horas, o que lhe garantirá os direitos decorrentes de acidente. Do mesmo modo a CLT 

estabelece que a doença de trabalho e ou doença das condições do trabalho, são de vinculo 

indireto, contraído no próprio ambiente de trabalho. 

 Para Chiavenato (2002), as “causas do absenteísmo são complexas e faltam estudo no 

Brasil, acerca da análise das causas, valores reais, identificação de seus tipos, qualidade, 

grandeza e repercussão do absenteísmo na produtividade” 

De acordo com Chiavenato (2002) nem sempre as causas do absenteísmo estão no 

próprio trabalhador, mas na organização, na supervisão deficiente, no empobrecimento das 

tarefas, na falta de motivação e estímulo, nas condições desagradáveis de trabalho, na precária 

integração do trabalhador à organização e nos impactos psicológicos de uma direção 

deficiente. 

Os funcionários descontentes pelo trabalho e, que tem problemas de relacionar com a 

chefia, bem como as tarefas rotineiras, leva ao estresse, contribuído para afastar o funcionário 

do seu local de trabalho.  

Consideram-se como fatores regionais, os que abarcam a região em relação ao clima, como 

exemplo: os períodos de chuvas abundantes, a predominância do frio que atingem 

temperaturas muito baixas, levando os trabalhadores a se ausentarem do trabalho por falta de 

condições de translado adequado ou por motivos de doenças sazonais que afetam seu 

organismo. 

 Uma coleta de dados feito a partir dos atestados médicos  e outros tipos de atestados 

que provocam a ausência do funcionário do trabalho. É feito um cálculo através da fórmula: 

Índice de Absenteísmo = nº faltas/R*100 

Onde, R = nº funcionários x dias trabalhados 

Segundo Serson (1983), os momentos em que os empregados deveriam estar traba-

lhando normalmente. Nem sempre as causas do absenteísmo estão no próprio empregado, mas 

na organização, na supervisão deficiente, no empobrecimento das tarefas, na falta de 

motivação e estímulo, nas condições desagradáveis de trabalho, na precária integração do 

empregado à organização e nos impactos psicológicos de uma direção deficiente. 

Dentre as principais causas do absenteísmo, estão:  

Doença efetivamente comprovada; 

 Doença não comprovada; 

 Razões diversas de caráter familiar; 

 Atrasos involuntários por motivos de força maior; 
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 Faltas voluntárias por motivos pessoais; 

 Dificuldades e problemas financeiros; 

 Problemas de transporte; 

 Baixa motivação para trabalhar; 

 Supervisão precária da chefia; 

 Políticas inadequadas da organização. 

Existem alguns fatores responsáveis pelo absenteísmo e que refletem o estreito vínculo 

entre o grau de absenteísmo e as características específicas do tipo de trabalho do empregado. 

Os principais fatores do absenteísmo são: 

1. Nível de emprego: quando em regime de pleno emprego, ocorre uma tendência 

para o aumento do absenteísmo, provavelmente porque os empregados não temem ausentar-se 

no pressuposto de que não serão despedidos e que, se isto ocorrer, outras oportunidades de 

emprego estarão à sua disposição; 

2. Salários: existe um terrível paradoxo: alguns autores são de opinião de que os 

salários altos constituem um estímulo para a obtenção de melhor nível de vida; entretanto, 

outros observam o contrário, isto é, uma relação direta entre bons salários e absenteísmo. 

Todavia, o salário deve ser analisado sob dois aspectos: 1) se o aumento de salários 

provoca flutuação do absenteísmo; e 2) se os registros dos empregados com diferentes salários 

acusam eventuais diferenças nos respectivos índices de absenteísmo. 

3. Sexo e situação familiar: as pesquisas demonstram maior índice de absente-

ísmo entre as mulheres em relação aos homens. Todavia, no que tange ao absenteísmo por 

responsabilidade familiar, o índice maior pertence aos homens;  

4. Idade: os índices de absenteísmo são maiores entre os empregados com menos 

de vinte anos de idade.  

Conclui Serson (1983) que, uma vez diagnosticadas as causas do absenteísmo, deve ha-

ver uma ação coordenada no nível de supervisão com o devido suporte de políticas da 

organização e apoio da direção para se tentar reduzir os níveis de ausências e atrasos do 

pessoal, atuando sobre as causas. 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho teve como objetivo analisar o alto índice de absenteísmo da Indústria e 

Comércio de Confecções Evi Ltda. assim, identificarem os principais motivos do absenteísmo 

na visão do funcionário, sempre visando na melhoria e qualidade de vida. 

Pensando no bem estar social e para identificação do problema, os dados de absenteísmo 

foram apresentados por um intermédio de uma pesquisa quantitativa.  

A Indústria e Comércio de Confecção Evi Ltda nasceram no ano de 1972 com foco na 

produção de lingerie, nessa época o proprietário João Camilotti comprou o CNPJ e alterou a 

atividade da empresa para produtos de cama e decoração. 

Atualmente quem administra a empresa é seu filho Everaldo José Camilotti, possui 57 

funcionários na produção, todo serviço de corte de tecido é feito em outra empresa do grupo 

com 19 funcionários. Passou por auditoria e teve a certificação da ABVTEX (Associação 

Brasileira de Varejo Têxtil), está lutando para ter a certificação Disney, tem uma estrutura 

para atender e confeccionar os produtos Licenciados. Atende as maiores lojas de rede 

magazine na região. 

Embora a síntese do trabalhado apresentado seja uma pesquisa quantitativa, abaixo 

segue a diferença de uma pesquisa quantitativa e qualitativa com o intuito de conhecimentos 
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das culturas e métodos de pesquisas. 

Segundo Moreira e Gonzaga (2006), esses dois rótulos não são dicotômicos, mas se 

colocam nos extremos opostos de um contínuo. A maior distinção feita entre esses dois tipos 

de métodos é que a pesquisa qualitativa explora as características dos indivíduos e cenários 

que não podem ser facilmente descritos numericamente. O dado é freqüentemente verbal e é 

coletado pela observação, descrição e gravação. 

Sendo o foco do trabalho a pesquisa quantitativa, o autor em questão enfatiza que a 

mesma explora as característica e situações de que dados numéricos podem ser obtidos e faz 

uso da mensuração e estatísticas. Ambas podem ser usadas no mesmo estudo. 

Para esta pesquisa o método quantitativo foi utilizado através de um questionário 

elaborado com 9 (nove) questões que será aplicado ao setor produtivo da empresa em 57 

funcionários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A empresa tem em torno de 57 funcionários, eles estão distribuídas no horário das 

07h00 as 17h00. 

A liderança é composta por um mecânico de manutenção e um líder geral da seção. 

A tabela e os gráficos apresentados possuem os dados no período de Janeiro/2012 a 

Junho/2012. Esses dados foram extraídos diretamente do sistema de ponto eletrônico que são 

usados para o controle de faltas dos colaboradores de cada departamento, esse controle é de 

responsabilidade do departamento de Recursos Humanos com parceria ao departamento de 

pessoal. 

 
Tabela1: Índice de Absenteísmo por Faltas 

Fonte: Dados extraídos da Empresa 
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Janeiro/ 2012 73 73 22 74 9 9 2,88% 2,88% 

Fevereiro/ 2012 59 132 20 70 9 18 3,35% 6,24% 

Março/ 2012 87 219 21 72 9 27 3,10% 9,34% 

Abril / 2012 83 302 19 77 9 36 3,21% 12,55% 

Maio/ 2012 66,5 368,5 22 75 9 45 2,85% 15,40% 

Junho/ 2012 54 422,5 20 68 9 54 3,45% 18,85% 
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Gráfico 1: Gráfico de Absenteísmo por Faltas 

Fonte: Dados Extraídos da Empresa 
A tabela 1 mostra as faltas nos períodos de Janeiro de 2012 a Junho de 2012. 

Apresenta também uma estrutura mês a mês, total de dias trabalhados no mês, quantidade de 

funcionários ativos, acumulados de dias trabalhados no mês, total de dias trabalhados de 6 

meses , o índice de absenteísmo no mês e , acumulado do índice de absenteísmo. 

No gráfico 1 mostra a situação da empresa através dos dados obtidos. Nota-se que há 

uma oscilação e está numa média de 25%  durante o período estudado. Nota –se também que 

no mês de Junho de 2012 teve um percentual maior , pois é o mês que se inicia as férias de 

escola dos filhos. 

 
Tabela 2: Índice de Absenteísmo por Atestados Médicos 

Fonte: Dados Extraídos da empresa 
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Janeiro/ 2012 361 361 22 74 9 9 23,37% 23,37% 

Fevereiro/ 2012 431,5 792,5 20 70 9 18 27,17% 50,54% 

Março/ 2012 720,5 1513 21 72 9 27 25,16% 75,69% 

Abril / 2012 790 2303 19 77 9 36 26,00% 101,69% 

Maio/ 2012 832 3135 22 75 9 45 23,05% 124,75% 

Junho/ 2012 288,5 3423,5 20 68 9 54 27,97% 152,72% 
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Gráfico 2: Gráfico de Absenteísmo por Atestados Médicos 

Fonte: Dados Extraídos da Empresa 
 

A tabela 2 mostra o índice de absenteísmo por motivos de Atestados Médicos no 

período de Janeiro de 2012 a Junho de 2012. A tabela tem a estrutura mês a mês a quantidade 

de horas ausentes por atestados médicos, o índice de atestados médico acumuladas no período 

total, o total de horas trabalhadas dentro do mês, o números de funcionários ativos, total de 

dias trabalhados no mês, total de dias acumulados no período de 6 meses, o índice de 

absenteísmo no mês e, o índice de absenteísmo acumulado no período de 6 meses. 

O gráfico 2 nos mostra como está a situação da empresa mediante resultados obtidos. 

Nota-se que o índice de absenteísmo por atestados médico e um percentual significante. 

Podemos entender que são muitos os funcionários que apresentam atestados médicos por 

diversos motivos. 

Após as análises da tabela e gráficos 1 e 2, foi solicitado aos colaboradores da empresa 

a responder um questionário que está em anexo nesse trabalho para apontar a causa dos altos 

níveis de absenteísmo da empresa conforme já apresentado anteriormente. 

O questionário foi aplicado a todos os colaboradores da empresa , que conta com um 

número de aproximadamente 57 funcionários. Desse total, 48 funcionários responderam as 

questões apresentadas. 

O gráfico 3 mostra que quando questionados sobre os motivos que os levam a faltar, 

grande parte dos entrevistados aponta o motivo de doença, logo após são os motivos 

particulares e por último, o descontentamento com a empresa. 
 

 
Gráfico 3: Quais são os motivos que te levam a faltar? 

Fonte: Questionário aplicado pela aluna 
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Quando questionados sobre o contentamento referente ao salário, foi percebido 

conforme o gráfico 4 , a maioria está contente com os salários oferecidos pela empresa. 

 

 
Gráfico 4: Você está contente com seu salário? 

Fonte: Questionário aplicado pela aluna 

 

Já quando questionados sobre o contentamento do ambiente de trabalho, a grande 

maioria disse que está contente com o ambiente de trabalho, conforme vemos no gráfico 5. 

 

 
Gráfico 5: Você está contente com o ambiente de trabalho? 

Fonte: Questionário aplicado pela aluna 
 

Quando questionados sobre os benefícios oferecidos pela empresa, nota-se conforme 

gráfico 6, que os funcionários não estão satisfeito com os benefícios oferecidos. 

 
Gráfico 6: Você está contente com os benefícios oferecido pela empresa? 
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Fonte: Questionário aplicado pela aluna 
 

Já quando questionados pela pressão sofrida no ambiente de trabalho, a maioria afirma 

que se sente pressionados pelos chefes. 

 

 
              Gráfico 7: Você se sente pressionados coma chefia no seu local de trabalho? 

Fonte: Questionário aplicado pela aluna 
 

 Quando a questão foi sobre o crescimento profissional de cada funcionário, ficou um 

resultado próximo, pois a maioria diz que acredita no crescimento profissional dentro da 

empresa, conforme mostra o gráfico 8. 

 

 
Gráfico 8: Você acredita no crescimento profissional na empresa? 

Fonte: Questionário aplicado pela aluna 
 

 Já questionados a respeito de valorização da chefia, a maioria dos funcionários 

responderam que é respeitado e valorizado pela chefia, conforme mostra o gráfico de número 

9. 
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Gráfico 9: Você se sente respeitado e valorizado pelo seu chefe? 

Fonte: Questionário aplicado pela aluna 
 

 Já quando a questão é o stress no trabalho, todos os funcionários entrevistados 

disseram que o stress pode atrapalhar a produtividade, fazendo com que , muitas vezes 

procure  auxilio médico para resolver o problema, aumento sempre o índice de absenteísmo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 Considerando as questões iniciais dessa pesquisa que era verificar quais os motivos 

que levam aos funcionários a um alto índice de absenteísmo, podemos concluir que não existe 

um motivo particular e sim, um conjunto de vários fatores que levam a esse alto índice. A 

própria pesquisa mostra um resultado preocupante referente a qualidade de vida dos 

funcionários, onde é observado no gráfico 3 que 49% das faltas e ausências são motivadas por 

questões relacionadas a doença e 100% dos profissionais afirma que o stress podem atrapalhar 

a produtividade. 

 Adicionar um plano de qualidade de vida , saúde física e mental, programas de 

retenção de talentos com plano de carreira, diminuirá os altos índices de absenteísmo e 

aumentará gradativamente a produtividade dos funcionários, relacionados a evidências da 

pesquisa.  
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1- Quais os motivos que te levam a faltar? 

(   ) Doença  (   ) Motivos particulares     (   ) Descontentamento com a empresa 

2- Você está contente com seu salário? 

(   ) Sim   (   ) Não 

3- Você está satisfeito com seu cargo? 

(   ) Sim   (   ) Não 

4- Você está contente com o ambiente de trabalho? 

(   ) Sim   (   ) Não 

5- Você está contente com os benefícios oferecido pela empresa? 

(   ) Sim   (   ) Não 

6- Você se sente pressionado com a chefia no seu local de trabalho? 

(   ) Sim   (   ) Não 

7- Você acha que o stress no trabalho pode atrapalhar a sua produtividade? 

(   ) Sim   (   ) Não 

8- Você acredita no crescimento profissional na empresa? 

(   ) Sim   (   ) Não 

9- Você se sente respeitado e valorizado pelo seu chefe? 

(   ) Sim     (   ) Não 
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Resumo 

O presente artigo traz a realização de um estudo de caso sobre a qualidade no atendimento e a 

satisfação dos clientes aplicado na empresa Marmoraria Santa Terezinha, instalada no 

município de Sumaré/SP. Tal estudo tem por objetivo mensurar o nível de qualidade do 

atendimento através da identificação do grau de satisfação dos clientes atendidos pela 

empresa. Estas informações serviram também como ferramenta de avaliativa, pois da análise 

destes resultados, observou-se que o quesito com maior necessidade de ser melhorado é o de 

pós-venda. O trabalho baseou-se uma pesquisa bibliográfica, a fim de apresentar a Qualidade 

como ferramenta rumo ao sucesso das organizações frente aos seus clientes e concorrentes. 

Em seguida, como ferramenta para análise, foi desenvolvida um questionário com 08 questões 

de múltiplas escolhas, que foi apresentado aos 158 clientes que adquiriram produtos/serviços 

na empresa no 1º semestre de 2013. Por fim, serão apresentadas as análises dos resultados 

obtidos e ao ser identificadas as dificuldades, foi proposta melhorias nos processos de 

prestação de serviço a fim de propiciar mudanças positivas nos processos relacionados ao 

tema. 

 

Palavras - chave: Atendimento. Qualidade. Prestação de Serviço. Satisfação do Cliente. 

 

 
Abstract 

This article brings a case study on the service quality and customer satisfaction applied on 

stone that sells marble company Santa Terezinha, installed in the city of Sumaré/SP this study 

aims to measure the level of quality of care by identifying the degree of satisfaction of clients 

served by the company. This information served also as evaluative tool, because the analysis 

of these results, it was observed that the question with greater need to be improved is the 

aftermarket. The work was based on a bibliographical research, in order to present the 

quality as a tool towards the success of front organizations to their customers and 

competitors. Then, as a tool for analysis, was developed a questionnaire with multiple choice 

questions 08, which was presented to 158 customers who have purchased products/services 

within the company in the 1st half of 2013. Finally, will be presented the analysis of the 

results obtained and to be identified the difficulties, was proposed improvements in the 

processes of service provision in order to bring about positive changes in the processes 

related to the topic. 

 

Key words:Service. Quality. Provision of Service. Customer Satisfaction. 
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1. Introdução 

 

 

A concorrência sempre será um desafio a ser superado pelos administradores. Ela 

está presente em todos os segmentos e afeta as empresas de todos os portes, grandes, médias, 

pequenas e microempresas. Portanto, surge a necessidade de criar estratégias a fim de manter 

clientes satisfeitos com os serviços prestados. A empresa Marmoraria Santa Teresinha, 

empresa familiar fundada em 2006, sediada na cidade de Sumaré/SP, foi o campo de estudo 

desta pesquisa, que contribuiu de forma positiva para que se fizesse uma pesquisa o nível de 

qualidade da prestação de serviço bem como o grau de satisfação de seus clientes. 

A prestação de serviços, por ser um intangível, possui alguns fatores que podem 

contribui no processo de conquistar clientes. Dentre eles, se pode citar a rapidez na entrega, 

qualidade do serviço prestado, comunicação, preço final e a resposta na solução de problemas 

no pós-venda. De forma geral, o encantamento do cliente somente se mantém se for atendida 

as suas expectativas e necessidades de forma satisfatória. 

A satisfação é uma avaliação feita pelo cliente com respeito a um produto ou serviço 

contemplando ou não as necessidades e expectativas do próprio cliente. (ZEITHAML e 

BITNER, 2000) 

Possuir qualidade no atendimento é um dos temas mais importantes e considerados 

por muitos como um diferencial quando tratamos, principalmente, de empresas prestadoras de 

serviços. Para atingir qualidade no atendimento se faz necessário várias ações: conhecer as 

necessidades dos seus clientes e realizar pesquisas para saber como é avaliado seu serviço. De 

posse destas informações, deve ocorrer uma análise e, por conseguinte, reconhecer pontos 

fortes e pontos fracos, em relação à satisfação dos clientes. Por fim, o objetivo da busca pela 

qualidade deve funcionar como ferramenta para a melhoria contínua dos processos nos 

serviços oferecidos pela empresa. 

Qualidade é a totalidade de propriedades e peculiaridades de um serviço ou produto, 

que confere sua habilidade em satisfazer necessidades implícitas ou explícitas. (JATOBÁ, 

2003) 

Este estudo de caso traz a seguinte indagação: Qual o nível de satisfação dos clientes 

atendidos pelos serviços prestados pela empresa Marmoraria Santa Teresinha? 

Para realização da proposta apresentada, surge à necessidade de se estabelecer 

critérios, tais como objetivo geral, identificar e analisar o nível de qualidade pelos produtos e 

serviços prestados pela empresa e de acordo com os resultados, propor melhorias. 

Nesse contexto, optou-se pelas respostas e investigação aos pontos: 

a) Qual o grau de satisfação dos clientes em relação ao atendimento oferecido pela 

empresa? 

b) Identificar os pontos fortes e fracos no atendimento ao cliente; 

O objetivo deste estudo é, portanto, proporcionar a empresa um panorama sob a 

óptica do cliente em relação aos serviços contratados. 

 A metodologia utilizada se baseia em uma Pesquisa de Satisfação de Clientes, 

elaborada através de um questionário, que foi submetido à apreciação dos clientes atendidos 

durante o 1ª semestre de 2013, cujos resultados obtidos se encontram disponibilizados no 

campo apropriado. 

Por fim, foram apresentadas as considerações finais, que apresentam a importância da 

melhoria contínua e do acompanhamento do grau de satisfação dos clientes, a fim de se 

manter competitivo neste segmento de mercado, assim como diante dos dados obtidos, 
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proposto uma melhoria no quesito pós-venda, ponto fraco de destaque no presente estudo, 

como forma de minimizar o grau de descontentamento dos clientes a fim de buscar a 

excelência durante todo o ciclo de envolvimento com o cliente.  

2. Revisão Bibliográfica 

 

A satisfação do cliente, desde o primeiro contato, durante o atendimento e no pós-

venda, tornou-se um diferencial competitivo de crucial importância para as empresas 

prestadoras de serviços. Esse pensamento compromissado com a satisfação daqueles que 

optam por um determinado serviço, deve atender e superar as expectativas e as necessidades 

destes clientes como forma de obter sucesso e garantir a sobrevivência do negócio. 

Entretanto, essa missão não é tão fácil como se apresenta. Suprir expectativas do 

cliente ultrapassa o quesito qualidade. Atualmente, o bom atendimento e um bom pós-venda 

completa este ciclo. A avaliação que o cliente faz, durante ou após o término do processo, se 

dá através da comparação entre o que o cliente esperava do serviço, e o que percebeu do 

serviço prestado. (CORRÊA e GIANESI,1994) 

As necessidades expectativas dos clientes estão colocadas no centro das atenções dos 

prestadores de serviços. Assim sendo desenvolver uma ferramenta a fim de mensurar estas 

variáveis são os objetivos a serem perseguidos pelos  

Marketing é um processo social pelo qual pessoas ou grupos obtém aquilo que 

necessitam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com 

outros. Reforça ainda que é o processo de planejar e executar a concepção de preço, a 

promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam metas 

individuais e organizacionais. (KOTLER, 2000.) 

Todos na empresa devem estar cientes da importância do bom atendimento e da 

qualidade nos serviços prestados. Melhoria contínua deve ser a visão de futuro de todo 

prestador de serviços. Investimento em treinamento e em pesquisa de mercado e 

aperfeiçoamento pessoal e tecnológico são as receitas do sucesso nessa árdua missão de bem 

servir o cliente final. 

 A empresa deve ter o foco em seu cliente, para então poder detectar e atender as suas 

expectativas que são nesta ordem: 

Serviço desejado, que é o serviço que o cliente espera receber; 

Serviço adequado, que é o nível de serviço que atinge as expectativas do cliente, por 

isso que satisfação significa a avaliação do consumidor em termos de atendimento a suas 

necessidades. (COBRA, 2001.) 

É preciso construir uma relação com o cliente para a empresa demonstrar que possui 

a capacidade de atender as necessidades dos clientes melhor do que a de seus concorrentes. 

(KOTLER, 2000.) 

Um dos mais primordiais aspectos que influenciam o cliente em sua compra é a 

primeira impressão que lhes são causadas, por isso o grande desafio é fazer com que esse 

primeiro contato seja perfeito, ou seja, ter cuidado para que nada ocorra de errado para evitar 

uma má impressão. Deve-se começar a conversa descompromissada para tornar a relação com 

o cliente mais agradável. (FREEMANTLE, 2008.) 

Clientes são mais inteligentes e conscientes em relação ao preço e também são muito 

mais exigentes em relação à qualidade do atendimento, pois o desafio atual não é produzir 

clientes, mas sim clientes fiéis. (KOTLER, 2005.) 

É muito importante que a organização agregue valor em sua marca, isso se consegue 

com investimento em gestão de qualidade, tanto do produto/serviço bem como na gestão de 

relacionamento com o cliente, pois esta somatória de ações proporcionará benefícios para 
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ambos. 

Mesmo que o cliente seja um antigo cliente, a todo novo momento ele volta a se 

relacionar com a empresa, através de uma nova necessidade que lhe afete, um novo ciclo de 

serviço se inicia. Portanto é preciso ficar a postos. O cliente nunca está definitivamente 

conquistado. (ALMEIDA,1995.) 

De posse destas informações as empresas devem viabilizar canais de acesso e buscar 

conhecer o grau de satisfação do cliente para melhor atendê-lo. 

A sobrevivência de qualquer organização empresarial em uma sociedade somente 

será possível se tiver como objetivo principal contribuir para a satisfação das necessidades das 

pessoas, e essas por sua vez, se tornarão consumidores dos produtos/serviços oferecidos por 

esta empresa. 

 Compradores formam suas expectativas em experiências anteriores em compras, 

conselhos de amigos e colegas, informações, promessas de profissionais de marketing e de 

concorrentes e se o profissional de marketing estabelecer expectativas muito altas, o 

comprador provavelmente ficará desapontado. (KOTLER, 2005.) 

A qualidade no atendimento está relacionada à satisfação das exigências do 

consumidor. (CHIAVENATO, 2000.) 

Existem quatro características importantes nos serviços: 

a) Intangibilidade: não podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados 

antes de serem comprados; 

b) Inseparabilidade: São produzidos e consumidos simultaneamente; 

c) Variabilidade: são altamente variáveis, já que dependem de quem os executa e de 

onde são prestados e, 

d) Perecibilidade: refere-se à impossibilidade dos serviços serem estocados. 

(KOTLER, 2005.) 

Elementos que influenciam a qualidade de percepção do cliente se dividem em dois 

domínios conforme a Figura 01: 
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De maneira geral, faz as seguintes observações referentes ao gerenciamento da 

qualidade de serviço: 

a) a qualidade não muda substancialmente, ou seja, persiste na meta da satisfação do 

consumidor; 

b) a satisfação do cliente é avaliada a partir de aspectos subjetivos e afetada por 

expectativas muito dinâmicas, razão pela qual o sistema de produção deve ter características 

flexíveis; 

c) devem ser considerados: a presença física do cliente durante o desenvolvimento do 

processo produtivo; a dificuldade de fixar nos serviços especificações da qualidade, devido a 

sua não-tangibilidade e; o fato de que o serviço pouco se repete, restringindo a obtenção de 

dados e a definição de normas e procedimentos padrões. (PALADINI,1995.) 

Diante ao exposto, a satisfação pode ser definida como sendo a avaliação realizada ao 

final de uma experiência de consumo. A satisfação relaciona-se com o sentimento do cliente, 

já que está relacionada às suas necessidades e seus desejos.  

Também é correto dizer que a satisfação pode ser mensurada de acordo com a 

expectativa e a percepção do cliente. Se o grau de percepção for maior que a expectativa, tem-

se um cliente satisfeito, porém se o grau de expectativa for maior do que o serviço percebido, 

o cliente, certamente não estará satisfeito com o resultado do processo. (KOTLER, 1998.) 

Satisfação é o sentimento de prazer ou desilusão resultante da comparação do 

desempenho dos produtos ou serviços em relação às expectativas dos consumidores. 

(KOTLER, 1998.) 

 

3. Metodologia 

 

A empresa Marmoraria Santa Terezinha está no mercado desde o ano de 2006, é de 
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formação familiar e, está localizada no município de Sumaré/SP.  

Atualmente conta com 05 funcionários e, em virtude do crescimento das exigências 

dos consumidores, observada em relação aos anos anteriores, optou-se em experimentar esta 

ferramenta de busca pela qualidade e através da pesquisa de satisfação dos clientes, aprimorar 

os serviços prestados a fim de se diferenciar da concorrência. 

A medida de satisfação do cliente é um estudo de mercado particular em que os 

clientes são consultados através de alguns instrumentos cujo objetivo é identificar os pontos 

de insatisfação, para poder enxergá-los e eventualmente corrigi-los.  

Como ferramenta para esta análise foi desenvolvido um questionário com 08 

questões de múltiplas escolhas.  

Escolheu-se esse método pela simplicidade, rapidez e confiabilidade nas informações 

colhidas. No questionário idealizado, estão relacionadas perguntas que visa avaliar o grau de 

satisfação com a empresa contratada. 

O questionário (Anexo 1) foi aplicado ao longo do 1ª semestre de 2013, aos 158 

clientes que contrataram serviços da empresa Marmoraria Santa Teresinha. 

 

4. Resultados e Discussões 

 

Os resultados dos questionários aplicados foram exportados para gráficos a fim de 

proporcionar uma melhor visualização dos resultados. 

No total foram colhidas respostas de 158 clientes durante o 1ª Semestre de 2013, 

conforme se apresenta na figura 1: 

 

Figura 1. Clientes atendidos durante o 1º semestre de 2013. 

Autoria própria. 

 

 

 

Em relação à pergunta: O que fez você optar pela Marmoraria Santa Teresinha, os 

dados são apresentados na Figura 2:  

 

Figura 2. Fatores que influenciaram na opção de compra 

Autoria própria. 
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Os dados apresentados na Figura 2 demonstram que o preço pelos serviços prestados 

agradou 48 (quarenta e oito) clientes atendidos, fato este que pode ser encarado com uma 

estratégia bem sucedida a fim de fidelizar e disputar o cliente junto ao mercado com nossos 

concorrentes.  

Em relação à qualidade nos serviços e produtos, o nível de satisfação agradou 39 

(trinta e nove) clientes, fato que também demonstram a correta seleção de fornecedores e de 

colaboradores. 

O menor índice observado, em relação à opção de compra, ocorreu no tocante ao pós-

venda, que foram assinalados por apenas 10 (dez) clientes atendidos. 

Este quesito, entretanto, após a contratação dos serviços, tem fundamental 

importância no nível de satisfação, inclusive para a indicação a outros potenciais clientes em 

futuras contratações junto à empresa. Este fato, portanto, motiva uma atenção maior, pois se 

busca entender este índice, e se for o caso, reavaliar os métodos utilizados a fim de minimizar, 

se houver, pontos de descontentamento. 

 Para a pergunta: Em relação à qualidade do atendimento, qual o seu nível de 

satisfação, os dados são apresentados na Figura 3: 

 

Figura 3. Qualidade do atendimento 

Autoria própria. 

 

 
 

Os dados apresentados na Figura 3 demonstram que o nível de satisfação do 

atendimento alcançou 129 (cento e vinte e nove) clientes atendidos, e demonstra o impacto 
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profundo na percepção do cliente em relação com a qualidade do atendimento, pois colabora 

de forma pontual na contratação dos serviços prestados pela empresa. 

Observa-se também que 29 (vinte e nove) clientes atendidos demonstraram 

neutralidade ou insatisfação, ponto que também pode estar relacionado com o índice de 

descontentamento no pós venda, dado que reforça a atenção neste quesito para proposta de 

melhoria.  

Para a pergunta: Em relação à qualidade dos produtos oferecidos, qual o seu nível de 

satisfação, os dados são apresentados na Figura 4: 

 

Figura 4. Qualidade dos produtos utilizados. 

Autoria própria. 

 

 
 

            Os dados apresentados na Figura 4 demonstram que em relação à qualidade dos 

produtos utilizados nos serviços oferecidos, 17 (dezessete) clientes atendidos mostraram 

algum tipo de insatisfação, o que comprova que, nossos fornecedores têm sido corretamente 

escolhidos, pois 141 (cento e quarenta e um) clientes atendidos aprovaram a qualidade dos 

produtos utilizados, assim sendo, a busca por novos fornecedores de produtos de qualidade 

deve ser frequente uma vez que tais exigências contribuem para minimizar ainda mais a 

insatisfação da clientela. 

Para a pergunta: Em relação à qualidade dos serviços oferecidos, qual o seu nível de 

satisfação, os dados são apresentados na Figura 5: 

 

Figura 5. Qualidade dos serviços. 

Autoria própria. 
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Os dados apresentados na Figura 5 demonstram que em relação à qualidade dos 

serviços oferecidos, 138 (cento e trinta e oito) clientes atendidos se mostraram satisfeitos e 

muito satisfeitos, fato que comprova que nossos funcionários são bem selecionados e estão 

bem qualificados a executar nossos serviços. 

Novamente se observa que 30 (trinta) clientes atendidos demonstraram neutralidade 

ou insatisfação, ponto que também pode estar relacionado com o índice de descontentamento 

no pós venda, dado que reforça a atenção neste quesito para proposta de melhoria.  

Para a pergunta: Em relação ao preço ofertado, qual o seu nível de satisfação, os dados 

são apresentados na Figura 6: 

 

Figura 6. Preço ofertado. 

Autoria própria. 

 

 

Os dados apresentados na Figura 6 demonstram que em relação ao preço ofertado e 

praticado pela empresa, 142 (cento e quarento e dois) clientes atendidos se mostraram 

satisfeitos e muito satisfeitos, fato que comprova que a pratica valores adequados e 

competitivos de mercado. 

Tal prática deve ser encarada como um diferencial estratégico na busca de novos 

clientes bem como na manutenção e fidelização dos clientes atendidos. 

Para a pergunta: Em relação ao pós venda, qual o seu nível de satisfação, os dados são 

apresentados na Figura 7: 
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Figura 7. Pós-venda. 

Autoria própria. 

 

 

 

Os dados apresentados na Figura 7 demonstram que em relação ao pós-venda, 30 

(trinta) cliente atendidos demonstraram, alguma forma de insatisfação, fato que confirma que 

o ponto negativo neste estudo se refere a essa questão, assim sendo tais métodos devem ser 

reavaliados, a fim de minimizar esse percentual de descontes. 

Para a pergunta: Você compraria novamente os produtos/serviços da Marmoraria 

Santa Teresinha, os dados são apresentados na Figura 8: 

 

Figura 8. Compras futuras. 

Autoria própria. 

 

 

Os dados apresentados na Figura 8 demonstram que em relação a futuras compras de 

produtos/serviços, 138 (cento e trinta e oito) clientes atendidos responderam que sim ou 

certamente sim, voltariam a comprar da empresa, fato que apresenta um ótimo grau de 

fidelização de clientes e, possibilidades de novas transações comerciais e contratações futuras. 

Para a pergunta: Você recomendaria a Marmoraria Santa Teresinha para outras 

pessoas, os dados são apresentados na Figura 9: 

 

Figura 9. Recomendação e indicação. 
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Autoria própria. 

 

 
 

Os dados apresentados na Figura 9 demonstram que em relação à recomendação da 

empresa Marmoraria Santa Teresinha a outras pessoas, 133 (cento e trinta e três) clientes 

atendidos responderam que sim ou certamente sim recomendariam a empresa para outras 

pessoas, fato que também representa uma boa estratégia de marketing, resultante de bons 

produtos utilizados, bons serviços prestados e preço competitivo.  

 

5. Considerações Finais  

 

O desenvolvimento deste trabalho teve como objetivo principal mostrar o grau de 

satisfação dos clientes em relação à empresa marmoraria Santa Terezinha com a aplicação de 

questionário (Anexo 1) aos clientes contratantes dos serviços oferecidos pela empresa no 1º 

semestre de 2013.  

Dos dados obtidos foi possível detectar que o preço pelos serviços prestados agradou 

48 (quarenta e oito) clientes atendidos, fato este que pode ser encarado com uma estratégia 

bem sucedida a fim de fidelizar e disputar o cliente junto ao mercado com nossos 

concorrentes.  

Em relação à qualidade nos serviços e produtos, o nível de satisfação agradou 39 

(trinta e nove) clientes, fato que também demonstram a correta seleção de fornecedores e de 

colaboradores. 

O menor índice observado, em relação à opção de compra, ocorreu no tocante ao pós-

venda, que foram assinalados por apenas 10 (dez) clientes atendidos. 

O nível de satisfação do atendimento alcançou 129 (cento e vinte e nove) clientes 

atendidos, e demonstra o impacto profundo na percepção do cliente em relação com a 

qualidade do atendimento, pois colabora de forma pontual na contratação dos serviços 

prestados pela empresa. 

Quanto a futuras compras de produtos/serviços, 138 (cento e trinta e oito) clientes 

atendidos responderam que sim ou certamente sim, voltariam a comprar da empresa, fato que 

apresenta um ótimo grau de fidelização de clientes e, possibilidades de novas transações 

comerciais e contratações futuras. 

Em relação à recomendação da empresa Marmoraria Santa Teresinha a outras pessoas, 

133 (cento e trinta e três) clientes atendidos responderam que sim ou certamente sim 
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recomendariam a empresa para outras pessoas, fato que também representa uma boa estratégia 

de marketing, resultante de bons produtos utilizados, bons serviços prestados e preço 

competitivo.  

Novamente em relação ao pós-venda, 30 (trinta) cliente atendidos demonstraram-se, 

de alguma forma, algum grau de insatisfação, fato que confirma que o ponto negativo neste 

estudo, assim sendo o modelo atual deve ser reavaliado, a fim de minimizar esse percentual de 

descontes. 

Baseado nesta análise de resultados, a empresa deve implantar métodos a fim de 

minimizar este ponto de descontentamento e como sugestão, ampliar o canal de comunicação 

com o cliente após a efetivação dos serviços e em caso de não conformidade ou 

descontentamento dom o resultado final, a resolução no menor tempo possível. 

Para finalizar, conclui-se que deste estudo, o grau de satisfação dos clientes atendidos 

pela Marmoraria Santa Teresinha está em um bom nível de qualidade, entretanto, para 

melhorar e atingir um nível de excelência no atendimento ao cliente, entender a venda como 

um ciclo contínuo de necessidades apresentada pelos clientes, proporcionará o alcance da 

melhoria contínua na prestação de serviços. 

Neste cenário, o presente estudo pode auxiliar como um guia para a qualidade do 

atendimento e como consequência propiciar lucro e continuidade à empresa. 
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ANEXO 1. 

 

MARMORARIA SANTA TERESINHA 

 

1. O que fez VOCÊ optar pela Marmoraria Santa Teresinha? 

(   ) Indicação de amigos                                (   ) Localização  

(   ) Preço                                                        (   ) Qualidade nos serviços e produtos 

(   ) Qualidade no atendimento                       (   ) Pós venda 

 

2. Em relação à qualidade do atendimento, qual o seu nível de satisfação? 

(  ) Muito Insatisfeito (  ) Insatisfeito (  ) Neutro (  ) Satisfeito (  ) Muito Satisfeito 

 

3. Em relação à qualidade dos produtos utilizados, qual o seu nível de satisfação? 

(  ) Muito Insatisfeito (  ) Insatisfeito (  ) Neutro (  ) Satisfeito (  ) Muito Satisfeito 

 

4. Em relação à qualidade dos serviços oferecidos, qual o seu nível de satisfação? 

(  ) Muito Insatisfeito (  ) Insatisfeito (  ) Neutro (  ) Satisfeito (  ) Muito Satisfeito 

 

5. Em relação ao preço ofertado, qual o seu nível de satisfação? 

(  ) Muito Insatisfeito (  ) Insatisfeito (  ) Neutro (  ) Satisfeito (  ) Muito Satisfeito 

 



493 

 

 

6. Em relação ao pós-venda, qual o seu nível de satisfação? 

(  ) Muito Insatisfeito (  ) Insatisfeito (  ) Neutro (  ) Satisfeito (  ) Muito Satisfeito 

 

7. Você compraria novamente os produtos/serviços da Marmoraria Santa Teresinha? 

(  ) Certamente não  (  ) Não  (  ) Talvez  (  ) Sim  (  ) Certamente Sim 

 

8. Você recomendaria a Marmoraria Santa Teresinha para outras pessoas? 

(  ) Certamente não  (  ) Não  (  ) Talvez  (  ) Sim  (  ) Certamente Sim 

 

Muito obrigado por participar da pesquisa! 
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Resumo 

Com as mudanças econômicas decorrentes no país e as estradas brasileiras tomadas por 

caminhões frentistas no modal rodoviário que estão à mercê de muita violência e acidentes, é 

necessário repensar o transporte de cargas e uma das melhores alternativas é o modal 

ferroviário. Por ser um modal que abrange todo o país e possui um custo menor que os outros 

modais, além de conseguir transportar um volume bem maior de cargas, as ferrovias tem 

ainda a vantagem de serem menos dispendiosas para a sua manutenção do que as rodovias. 

Embora o modal ferroviário tenha uma participação mais baixa no transporte brasileiro de 

cargas, uma ampliação na sua participação pode contribuir significativamente com mudanças 

e com a diminuição de custos, tendo em vista que o frete de outros modais como o aéreo, o 

marítimo e o rodoviário são bem mais caros, elevando o custo do transporte de mercadorias 

em um país de dimensões continentais como o Brasil. 

Palavras-chave: Logística. Transporte. Ferrovias.  

 

Abstract 

With the economic changes resulting from the country and taken Brazilian roads by trucks in 

road transportation attendants who are at the mercy of a lot of violence and accidents, it is 

necessary to rethink the transportation of cargo and one of the best alternatives is the 

railroad. Being a modal that covers the whole country and has a lower cost than the other 

modes , and can carry a much larger volume of cargo , the railways also has the advantage of 

being less expensive for the maintenance of the highway system . Although the railroad has 

lower participation in the Brazilian transportation of cargo, an expansion in participation 

can assist significantly with changes and cost reduction, considering that the freight from 

other modes such as air , the sea and the road are much more expensive , raising the cost of 

freight in a country of continental dimensions like Brazil . 

Keywords: Logistics. Transportation. Railways. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O transporte representa um dos mais importantes custos logísticos de toda a 

cadeia de suprimentos  e principalmente dos custos logísticos. Em outros países o modal 

ferroviário, utilizado no Brasil na maioria das vezes como transporte de cargas é 

maisutilizado do que os outros tipos de modais tendo em vista o baixo custo 

logístico.No Brasil não temos a cobertura desse meio de transporte num fluxo mais 

amplo, isto é,o custo do transporte ferroviário é bem menor do que o transporte 

rodoviário, porém não é amplamente utilizado no Brasil, por motivos de problemas com 

a infra-estrutura e a falta de investimentos nas ferrovias. 

O modal ferroviário foi historicamente, um dos mais importantes meios de 

transporte no Brasil, tanto de passageiros como de cargas, tendo em vista que foi o 

primeiro meio de transporte de grandes cargas a longa distância e entre o Brasil e outros 

países. 

Atualmente, a malha ferroviária brasileira se encontra sucateada em boa parte 

e, por ser um transporte logístico mais rápido e que representa um melhor atendimento 

ao cliente, as empresas buscam o modal rodoviário. 

Este artigo pretende mostrar o gerenciamento de cargas no Brasil e suas 

vantagens através do modal ferroviário, aproveitando melhor a extensa malha 

ferroviária que atravessa o país de norte a sul. 

 

2 METODOLOGIA 

 Parao desenvolvimento deste artigo foi realizada uma pesquisa em artigos e 

revistas especializadas e em trabalhos acadêmicos referentes ao assunto. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O verbete logística, palavra originária do francês logistique, derivada do verbo 

loger (colocar, alojar, habitar) era utilizado como sendo o transporte, abastecimento e 

alojamento de tropas. Na sociedade empresarial e nos negócios desenvolvidos a partir 

da década de 1950. 

Houve uma mudança no significado do termo logística, levando-se em 

consideração a crescente complexidade da cadeia de suprimentos das organizações, da 

entrega de insumos e produtos, e da necessidade de profissionais mais especializados 

para a área. 
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Segundo NOVAES (2001) 

 “Logística é a área da Administração que cuida do transporte e 

armazenamento das mercadorias, constituindo-se no conjunto de atividades 

de planejamento, operação e controle do fluxo de materiais, mercadorias, 

serviços e informações da empresa, integrando e racionalizando as funções 

sistêmicas desde a produção até a entrega, assegurando vantagens 

competitivas na cadeia de abastecimento e a conseqüente satisfação dos 

clientes.” Novaes (2001, p.35) 

 

Sendo assim, o papel da Logística junto à administração é o provimento do 

melhor nível de rentabilidade dos serviços distribuídos para clientes e consumidores, 

executados através do planejamento, organização e controle efetivos para as atividades 

de movimentação com o intuito de facilitar o fluxo dos produtos, dentro e fora da 

empresa. 

 

Para REBOUÇAS (2008, p.7), os principais modais de transportes são  

 

 Rodovias: que oferecem rotas de curta distância para produtos acabados e 

semi-acabados e podem oferecer serviços porta a porta, frequência e disponibilidade, 

velocidade e mais competitividade na entrega de pequenas cargas. 

 Ferrovias: é um serviço mais utilizado para o transporte de matérias primas e 

commodities por ser um transporte mais lento., também é utilizado para transporte de 

manufaturados de baixo valor, comparado ao modal rodoviário ele possui um 

desempenho inferior mais o frete é mais barato.O período de transporte ferroviário é 

considerado como estoque em trânsito, pois o tempo da viagem é considerado um 

período de estoque. No Brasil, dominam este modal de transporte a MRS e ALL. 

  Aerovias: é utilizado para itens de pouco volume e alto valor agregado, como 

eletrônicos, instrumentos óticos e materiais frágeis. Os porões são grandes, mas, a 

confiabilidade neste tipo de transporte é baixa. 

 Hidrovias: É mais lento que a ferrovia e exige outro modal auxiliar de 

transporte, além de sofrer influência das condições meteorológicas e necessita de 

margens navegáveis. Transportam principalmente granéis como carvão, minérios, 

cascalho, areia, petróleo, ferro, grãos, entre outros. Trabalha com itens de baixo valor 

agregado e não-perecível. 
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 Dutos: Utilizado em movimentos de petróleo, derivados e gás. Custo baixo de 

movimentação, oferece linha de produto limitada. (REBOUÇAS, 2008). 

 

Segundo Villaça (2005) em 1996 várias privatizações ocorreram no sistema 

ferroviário brasileiro e por isso o modal ferroviário passou a ter um desempenho melhor 

. As concessionárias investiram cerca de seis bilhões de reais na qualidade operacional 

desse sistema e também em capacitação de pessoal, novos equipamentos, novas 

tecnologias, resultando em uma participação maior das ferrovias no transporte logístico 

de cargas brasileiro, o que passou dos anteriores 19% para 24% do transporte logístico, 

conforme demonstra o Quadro 1. 

 

 

   Gráfico 1 - % de utilização dos modais no Brasil 

 

Fonte: Rebouças (2008) 

 

Segundo SIRUGI ( 2008), o transporte ferroviário é utilizado tanto para o 

transporte de cargas quanto para o transporte de pessoas. As mercadorias de baixo valor 

agregado e em grandes quantidades como minério, produtos agrícolas, fertilizantes, 
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carvão, derivados de petróleo, etc. são transportadas nesse tipo de modal. 

 O modal ferroviário tem como característica principal a bitola, que define a 

distância entre os trilhos. No Brasil, existem três tipos de bitola: larga (1,60m), métrica 

(1,00m) e a mista. A maior malha ferroviária brasileira está concentrada nas regiões sul 

e sudeste e predomina o transporte de cargas. 

SIRUGI (2008) destaca como as principais características do modal 

ferroviário: 

 Grande capacidade de carga; 

 Adequado para grandes distâncias; 

 Elevada eficiência energética; 

 Alto custo de implantação; 

 Baixo custo de transporte; 

 Baixo custo de manutenção; 

 Possui maior segurança em relação ao modal rodoviário, visto que 

ocorrem poucos acidentes, furtos e roubos. 

 Transporte lento devido às suas operações de carga e descarga; 

 Baixa flexibilidade com pequena extensão da malha; 

 Baixa integração entre os estados; e 

 Pouco poluente. 

ALVARENGA (2010) define a palavra commodities, plural de commodity, em 

inglês, como sendo mercadorias, define produtos de base de alto consumo mundial. 

Estes produtos podem ser alimentos de origem vegetal consumidos em estado natural,  

ou soft commodities e produtos de extração mineral ou hard commodities podem ser 

estocados por um período de tempo sem perda de qualidade. As commodities são 

comercializadas em mercado à vista e futuro e negociados nas bolsas de Mercadorias, 

no Brasil a BM&BOVESPA – Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros em quantidades 

padrões. 

 

Alguns tipos de commodities segundo a Wikipédia são: 

 

• Agrícola. Ex. café, trigo, soja, boi-gordo; 

• Recursos pesqueiros. Ex. peixes, lulas, crustáceos, ostras; 
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• Mineral. Ex. ouro; petróleo. 

• Financeira. Ex. dólar, euro; real 

• Ambiental. Ex. água, créditos de carbono 

• Recursos energéticos. Ex. energia elétrica 

• Química. Ex. ácido sulfúrico, sulfato de sódio 

 

 Um dos modais mais utilizados para o transporte de commodities é o modal 

ferroviário e o Brasil, é um dos maiores produtores e exportadores de commodities do 

mundo, sendo então necessário o investimento em infra estrutura nesta área. 

Segundo Araújo (2013) , no início do século XIX foram construídas as 

primeiras ferrovias brasileiras, que hoje atingem  28.840 km de linhas de tráfego,  que 

atualmente se encontram sob a administração de concessionárias. A maior parte desta 

malha se encontra concentrada nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste e atendem também 

uma parte da região Centro-Oeste e norte do país e o trabalho é, predominantemente, o 

de transporte de cargas, principalmente de grãos e de produtos agrícolas.   

De acordo com a Confederação Nacional do Transporte – CNT, o transporte 

sobre trilhos no Brasil representa aproximadamente 24% da matriz de cargas e 1,37% 

da matriz de passageiros, incluindo transporte metrô e ferroviário. 

 

Durante as últimas décadas prevaleceu a falta de atenção e investimento nas 

ferrovias brasileiras e isso ainda continua após a privatização  

Com esta falta de investimento em infra-estrutura e material rodante, as 

ferrovias representam apenas 0,2% dos valores transacionados pelo país e 

mesmo exclusivamente em relação à América do Sul, a participação é pouco 

expressiva, tendo os valores comercializados com o continente pouco acima 

de 1%.Assim com a falta de investimento em infra-estrutura, equipamentos e 

manutenção das malhas ferroviária, as ferrovias acabam deixando a desejar 

nos seus resultados de participação no comércio exterior, tendo sua 

participação percentual praticamente insignificante dos valores totais 

transacionados pelo país. (Pieper e Palmeira, 2001,p.4) 

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT,2001) as 

empresas concessionárias da malha ferroviária brasileira tem como principais 

representantes:  

Na malha regional oeste a Ferrovia Noroeste S/A, Na malha Centro Oeste a 

Ferrovia Centro Atlântica S/A, na malha Sudeste a MRS Logística, Na malha Sul a 
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ALL – América Latina Logística do Brasil, Na malha Nordeste a Companhia 

Ferroviária do Nordeste e na malha paulista a Ferrovia Bandeirantes S/A (Ferroban). 

O governo federal tem planos de melhoria da malha rodoviária com projetos 

até o ano de 2025. 

A figura 1 mostra  a malha ferroviária brasileira onde 28 mil quilômetros são  

operados pelo setor privado 

 

Fonte: Ministério dos Transportes (2013) 

O modal ferroviário é considerado o meio de transporte mais barato, apesar da 

necessidade de custos fixos altos para equipamentos de terminais. Neste sentido, 

Bowersox, Closs e Cooper (2007,p.264) salientam: 

As operações ferroviárias incorrem em altos custos fixos em virtude do 

equipamento caro, do acesso (as ferrovias devem manter sua própria via), dos 

pátios de manobras. E dos terminais. Entretanto, o sistema ferroviário conta 

com custos operacionais variáveis relativamente baixos. A substituição da 

energia do vapor por óleo diesel reduziu o custo variável por tonelada-

quilômetro de ferrovias. Novos contratos de trabalho reduziram a necessidade 

de mão-de-obra, o que contribuiu ainda mais para a diminuição dos custos 

variáveis.  
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O modal ferroviário é ideal para o transporte de grande porte de produtos 

homogêneos – e para cobrir longas distâncias, Possui uma grande capacidade de peso e 

volume de produtos. As grandes desvantagens estão relacionadas com a lentidão do 

sistema e com a confiabilidade, que é variável.  

Ranzollini Filho (2001, p.135) para se ter uma idéia de como anda o transporte 

ferroviário brasileiro transcreveu parte do discurso do ex-ministro de transporte Paulo 

Sérgio Passos concedida à agência de notícias Transportes Agora. 

...o Brasil tem uma malha ferroviária que é insuficiente e tem uma dimensão 

incompatível com o tamanho da sua economia, com a sua escala de produção, 

com os roteiros que são absolutamente fundamentais para fazer com que a 

riqueza nacional possa circular seja internamente, seja na busca dos portos 

brasileiros e daí se destinando para os portos de destino. {sic} 

Da fala do ex-ministro podemos entender que o modal ferroviário é 

insuficiente para o volume produtivo da economia nacional. 

No entanto, é possível verificar mudanças estratégicas nas matrizes de 

transporte de cargas. A carga transportada através do modal ferroviário em 2004 foi de 

377.776 milhões, crescendo para 426.514 milhões de toneladas úteis em 2008 (Brasil, 

2001) 

Isto demonstra que o modal ferroviário tem o potencial de crescer muito mais e 

ocupar um espaço significativo no transporte de cargas internas. (Ranzollini Filho, 

2001). 

As dimensões continentais do Brasil representam um paradoxo que privilegia 

apenas um sistema de transporte, o modal rodoviário, e por isso, modal ferroviário pode 

ser uma alternativa viável e estratégica para suportar o crescimento das atividades 

logísticas brasileiras. 

Com os investimentos no setor, o modal ferroviário passou a ocupar um espaço 

maior na matriz logística do país, pois, apesar de ter sido deixado de lado por muitas 

décadas, o processo de privatização trouxe novas perspectivas para o setor 

Segundo estudos da Associação Nacional de Transportes Ferroviários 

(ANTF,2006) há indicações de um investimento de R$11,32 bilhões em um período de 

cinco anos , dos quais R$7,1 bilhões devem vir do setor privado e R$4,2 bilhões do 

governo brasileiro  que irão permitir um acréscimo de 57% na capacidade de oferta de 

transporte ferroviário de carga ,o que significa um ganho de 6 pontos percentuais nesta 
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matriz de transporte. 

Os dois principais corredores de transporte ferroviário brasileiro para 

exportação pertencem a Brasil Ferrovias e, de acordo com Lourenço (2005) a empresa 

pretende investir R$1,3 bilhões nas obras de ligação do terminal de Santos e na 

construção do terminal de granéis do Guarujá (TGG) 

A ALL deve investir R$260 milhões em obras de infra-estrutura e na aquisição 

de novo vagões, além da aquisição das ferrovias Brasil Ferrovias e Noroeste, que de 

acordo com a ANTT (2006) a empresa pretende também investir mais R$500 milhões 

em vagões e locomotivas e na revitalização da linha permanente.  

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberou 

R$724 milhões para projetos ferroviários o que representa o triplo do investimento para 

o modal rodoviário para o mesmo ano. 

Porém apesar dos grandes investimentos, as invasões nas faixas de domínio da 

malha rodoviária representam um grande entrave para o desenvolvimento desse modal e 

aumentam o risco de acidentes e diminuem o desempenho operacional, além de uma 

falta de política de liberação de crédito por parte das operadoras e do BNDES 

Um investimento maior no modal ferroviário significaria a correção de 

distorções , e o seguimento de parâmetros equivalentes a outros países de dimensões 

continentais , e assim a matriz de transporte poderia se equiparar em relação a outros 

modais de transporte. 

O quadro 2 mostra a comparação da matriz de transporte entre o Brasil e alguns 

países cuja malha logística é considerada ideal. 

 

 

Gráfico 2 : Comparativo de Matriz de Transporte entre o Brasil e outros países. 
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  Fonte:Adaptado de Rebouças (2008) 

 

5 Considerações finais 

 As políticas de desenvolvimento do modal ferroviário no Brasil encontram 

obstáculos quando se fala na falta de investimento do governo em relação à 

infraestrutura do setor. Para que esse tipo de modal seja aproveitado estrategicamente 

pelas empresas é necessário que haja mais investimentos em terminais para transbordo 

de cargas, a recuperação de trechos sucateados da malha ferroviária, em vagões e 

locomotivas, além de uma política tributária  para resolver determinadas questões 

fiscais de alguns estados brasileiros. 

 O Brasil pode utilizar também, como estratégia de redução de custos de 

transportes logísticos, a intermodalidade, provocando alianças estratégicas entre o 

modal ferroviário e o modal rodoviário, principalmente. Mas para que isso aconteça 

efetivamente, esse tipo de serviço necessita de uma regulamentação por parte do 

governo, além de uma relação maior de negociações e fechamento de contratos, para 
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que esse setor não tenha obstáculos para um crescimento maior, o que determinaria um 

grande avanço para a cadeia de abastecimento das indústrias brasileiras. 
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O PLANEJAMENTO DA EMPRESA SCARDOVELLI 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA PARA O SEU CRESCIMENTO 

NOS PROXIMOS ANOS 
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Resumo 

O planejamento estratégico é uma maneira da empresa se conhecer melhor, obtendo 

desafios e buscando as informações passadas da empresa, para focar em objetivos e 

metas futuras ao longo da “caminhada”. Este processo serve para dar uma base para a 

empresa nas definições e ações qualitativa e quantitativa a serem atingidas ou mantidas 

na busca constante do crescimento futuro da empresa. Neste trabalho de graduação 

serão apresentadas estratégias que a empresa Scardovelli Corretora de Seguros LTDA 

utilizara para o crescimento da organização, buscando um propósito de melhorias no 

ambiente interno e traçando metas para atingir um futuro promissor da organização.  

 

Palavras chave: Organização; Desenvolvimento; Situação Estratégica; Flexibilidade; 

 

Abstract 
Strategic planning is a way the company if you know better, getting challenges and 

seeking the information passed from the company, to focus on future objectives and 

targets along the "walk". This process serves to give a base for the company in the 

definitions and actions to be achieved qualitative and quantitative or maintained in 

constant search of the future growth of the company. This graduation work strategies 

will be presented to the Corrector de Secures LTDA Scardovelli company used for the 

growth of the Organization, searching for a purpose of improvements in the internal 

environment and charting goals to achieve a promising future in the organization.  

  

Keyword:Organization; Development; Strategic Situation; Flexibility; 
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Introdução 

 

O mercado de seguros esta em constante crescimento e algumas alterações 

ocorre neste setor, devido a índices de furtos, violência no transito, condições cada vez 

piores das estradas. 

Para uma empresa sobreviver no mercado competitivo é preciso atuar com 

seriedade e estar atento as mudanças que ocorrem constantemente oferecendo qualidade 

nos serviços, de maneira notável aos olhos dos clientes. 

O sucesso de qualquer empreendimento, a atividade no tempo e o crescimento, 

representado pelo retorno lucrativo, são sem duvida o ideal almejado das empresas de 

qualquer seguimento. Porem, a mudanças que ocorrem no ambiente das empresas, tanto 

internamente como externamente, as obriga a tomadas de decisões que afetam a todos 

os envolvidos no sistema. Por esta razão, como forma de se preparar para os efeitos das 

mudanças, torna se necessário ás empresas um conhecimento total de seus recursos da 

necessidade do mercado e qual a melhor forma de se posicionar estrategicamente diante 

das tendências que ameaçam o negocio e o aproveitamento das oportunidades 

descobertas. 

Por meio de analise, foi possível elaborar um Planejamento Estratégico, levando 

em consideração os pontos fortes e fracos da empresa, oportunidades e ameaças do 

mercado. 

Foi elabora um plano de ação baseado em estratégias que tiveram como base a 

visão e, missão e valores da empresa, minimizando os pontos fracos e potencializando 

os pontos fortes. 

 

Revisão Bibliográfica 

 

O planejamento estratégico é essencial para ajudar a empresa a se preparar para 

o futuro, as mudanças, as novas tecnologias que irão surgir, por isso é indispensável que 

a organização trace uma estratégiaque envolva toda a equipe e juntos encontrem uma 

maneira de se desenvolverem e buscarem o sucesso da organização, mas antes disto 

abordaremos a origem do termo e serviço Seguro. 

 

A Origem do Termo Seguro. 

A origem do seguro que surgiu a vinte três séculos antes de Cristo, pois 

antigamente o simples fato de atravessar desertos da Babilônia representava um grande 

perigo para os cameleiros, que queriam vender seus camelos nas cidades visinhas, então 

resolveram fazer um trato: cada um dos criadores que perdessem algum animal durante 

a vistoria por morte ou desaparecimento, teria a origem do seguro na sua forma 

primaria. 

Esta mesma pratica adotada pelos Fenícios em suas navegações e seus barcos, 

cruzavam os mares Egeu e Mediterrâneo, tinham que garantia aqueles que perdessem 

seu navio tinha um pago, pelos demais componentes do grupo que participava da 

viagem. 

Até o final do século XV, a principal preocupação com o seguro era o riscos dos 

mares, depois gradualmente foram surgindo novas modalidades de seguro. 

O seguro tornou-se um meio mais encontrado para proteção contra destruição 

total ou parcial de bens, visando esta segurança, foi criada a missão da empresa 



508 

 

 

Planejamento Estratégico e Suas Competências 

De acordo com Eliezer (2002) Cada profissional tem pensamentos, atitudes e 

comportamentos próprios quanto a sua responsabilidade em relação a visão de futuro da 

sua empresa. Alguns não aceitam planejamento a longo prazo. Por que o nosso pais, as 

economias nacionais e mundial mudam tão rapidamente e de uma forma tão 

imprevisível que qualquer planejamento a longo prazo ficaria desatualizado, por isso 

eles vão improvisando sem se preocupar muito com o futuro. Outros têm ideias próprias 

sobre o futuro da empresa, mais preferem não compartilhar suas ideias com os demais 

membros evitando assim serem mal interpretados pelos companheiros ou superiores 

podendo causar atritos e conflitos “desnecessários”. Há também aqueles que 

têmnúmeros e orçamentos planejados mês a mês para o ano seguinte, demonstrando que 

a organização pode crescer, avançar novos mercados, aumentar sua rentabilidade, etc. 

“Se nós não planejarmos o nosso futuro, outros o farão para nós, por nós ou pior... 

Contra nós“. 

Ainda para Eliezer (2002) Um verdadeiro plano estratégico não estará completo 

se não estiverem prontos os planos de ação, ao menos para aquelas estratégias 

competitivas e corporativas. Os objetivos e metas devem ser fixados a partir das 

estratégias estabelecidas, tanto as competitivas como as coorporativas. Para cada 

objetivo e para cada meta, deve haver planos de ação específicos para assegurar que as 

ações e os passos necessários para a implantação.  

Para Keller (2008) o planejamento estratégico exige três áreas chaves. A 

primeira é gerenciar os negócios da empresa como uma carteira de investimentos. A 

segunda é envolver e avaliar os pontos fortes de cada negócio, considerando a taxa de 

crescimento do mercado e a posição competitiva da empresa nesse ramo. A terceira é 

estabelecer uma estratégica. A empresa tem que desenvolver um plano de ação para 

cada um de seus negócios, a fim de atingir seus objetivos em longo prazo. 

Kotler (2000) O sucesso passado em um mercado não é garantia para o sucesso 

futuro. 

Segundo Cobra (2000) ver a empresa com os olhos do cliente é o segredo do 

planejamento estratégico bem sucedido. A empresa precisa ser vista de fora para dentro, 

assim como os clientes a veem. Planejar, significa prever e antecipar os fatos, alocar 

recursos físicos, humanos, tecnológicos e materiais para poder obter resultados de 

vendas e de lucros, por meio da satisfação de seus clientes. 

Ainda para Cobra (2000) planejar é sempre um desafio que exige uma disciplina 

tática para organizar dados e formular opções viáveis. Um plano estratégico para ter 

sucesso, deve estar redigido de forma pragmática, apresentando os objetivos, analisando 

os cenários para o ano, desenvolvendo estratégias, prevendo a alocação de recursos 

financeiros, materiais e humanos e mais do que isso, deve ter emoção e coração. Um 

plano frio não é um planejamento é um documento como outro qualquer. 

Planejamento estratégia para Oliveira (2008) pode ser compreendida como uma 

orientação para a ação e a decisão, com o objetivo de manter a competitividade do 

negocio ao longo do tempo, levando-se em consideração as variáveis internas e 

externas, com seus pontos fortes e fracos, ameaças e possibilidades, para que a empresa 
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alcance uma  

Para Kotler (2000) o planejamento estratégico consiste em oito etapas, essas 

etapas são: missão da organização; analise do ambiente externo (oportunidades e 

ameaças), e analise do ambiente interno (forças e fraquezas); formulação de metas; 

formulação de estratégias; formulação de programas; implementação feedback e 

controle. Essas etapas podem ser classificadas de acordo com suas atividades e com sua 

probabilidade de sucesso. O sucesso de uma organização depende não só das 

características de seu negocio atenderem aos requisitos de êxito na operação, mais 

também de superarem os pontos fortes dos concorrentes. A simples competência não 

constitui uma vantagem competitiva, a empresa de melhor desempenho será aquela que 

gerar o menor valor para o cliente e que sustentar esse valor ao longo do tempo. 

Para Biaggio e Batocchio (2009) o planejamento estratégico procura maximizar 

os resultados das operações e minimizar os riscos na tomada de decisões das 

organizações. O impacto das decisões é de longo prazo e afeta a natureza e as 

características das empresas, garantindo o alcance de sua visão e missão. Para efetuar 

um planejamento estratégico, a empresa precisa entender os limites de suas forças e 

habilidades no relacionamento com o meio ambiente, de maneira a criar vantagens 

competitivas em relação a concorrência, aproveitando se de todas as situações que lhe 

trouxeram ganhos. Planejar estrategicamente consiste em gerar condições para tomada 

de decisões rápidas, pelas organizações, diante de oportunidades e ameaças, otimizando 

suas vantagens competitivas em relação ao mercado onde atuam, garantindo a 

competitividade ao longo do tempo. 

 O processo do planejamento estratégico para Eliezer (2002) é uma maneira de 

conhecer melhor a empresa e avaliar o mercado, inserido em um ambiente em constante 

mudança, para que se possa traçar estratégias para tornar a empresa mais competitiva e 

possibilitar a expansão do mercado. Toda implantação de gestão estratégica em 

qualquer empresa é um processo evolutivo, é preciso sabedoria, paciência e 

perseverança para conduzir a transformação dos métodos de trabalho, da capacidade das 

pessoas, da cultura organizacional, das estratégias competitivas, dos sistemas gerenciais 

e da capacitação profissional. Tudo ocorre ao mesmo tempo, pois cada um desses 

elementos está intimamente associado aos outros e todos são interdependentes. 

Para Kotler (2000) o planejamento estratégico é o processo gerencial de 

desenvolvimento e manutenção de uma adequação viável entre objetivos, habilidades e 

recursos da organização e suas oportunidades em um mercado em constante mudança. 

O propósito do planejamento estratégico é dar forma a negócios e produtos da empresa, 

de modo que possam gerar os lucros e o crescimento almejado. O planejamento 

estratégico ocorre em quatro níveis: corporativo, de divisão, de unidade de negócios e 

de produtos. 

Ainda para Kotler (2000) defini estratégia como a criação de uma posição única 

e de valor envolvendo um diferente conjunto de atividades. Uma organização 

estrategicamente posicionada realiza atividades diferentes das de seus rivais ou realiza 

atividades similares de maneira diferente. As organizações que adotam a mesma 

estratégia, direcionada para um mesmo mercado alvo, constituem um grupo estratégico, 

a empresa que melhor seguir esta estratégia conseguirá os maiores lucros. 
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Andrade (2002) deixa bem claro que as primeiras ações desencadeadas deverão 

definir o propósito da missão. A missão deve ser definida em termos de satisfazer 

alguma necessidade do ambiente externo de acordo com que a empresa produz ou 

oferece. 

Um comentário citado na Revista Veja, Março (2001) relata que a exemplo das 

pessoas, as empresas nascem, crescem e morrem. A diferença é que, muitas vezes, elas 

tem um ciclo de vida muito mais curto, resultado de uma imprudência. No Brasil, 

estima-se que quase metade das micro e pequenas empresas desaparece antes de quase 

metade das micros e pequenas empresas desaparece antes de completar o primeiro ano, 

e 80% das companhias do mundo inteiro fracassam em no máximo três anos de vida por 

falta de planejamento estratégico dessas organizações. 

Planejamento estratégico também é conceituado por Oliveira (2008) como um 

processo gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela 

empresa, com vistas a obter um nível de otimização na relação da empresa com o seu 

ambiente. É de responsabilidade dos níveis mais altos da empresa e diz respeito tanto a 

formulação de objetivos quanto a seleção dos cursos de ação a serem seguidos para a 

sua realização, levando em conta as condições externas e internas á empresa e sua 

evolução esperada. 

 Kotler (2000) define muito bem o planejamento estratégico, como um processo 

gerencial de desenvolver e manter um ajuste viável entre os objetivos, as habilidades e 

os recursos de uma organização e as oportunidades de um mercado em constantes 

mudanças. Sendo seu objetivo dar forma os negócios e produtos da empresa, 

possibilitando os lucros e crescimento almejados. O planejamento estratégico encoraja a 

empresa a pensar sistematicamente no futuro e a melhorar as interações entre os 

executivos da empresa, obriga a empresa a definir melhor seus objetivos e políticas, 

proporciona uma melhor coordenação dos esforços da empresa e proporciona padrões 

de desempenho mais fáceis de controlar. 

Ainda para Kotler (2000) o planejamento estratégico é um processo gerencial de 

desenvolver e manter uma direção estratégica, alinhando as metas e os recursos da 

organização. Preparando-se para as mutantes oportunidades de mercado. 

De acordo com Chiavenato (1999) o planejamento estratégico é associado com 

um horizonte situado de longo prazo. É um conjunto de tomada de decisão envolvendo 

empreendimentos que afetam ou deveriam afetar toda a empresa por longos períodos de 

tempo... é um processo continuo de tomada de decisões estratégicas. Não se preocupa 

em antecipar decisões a serem tomadas no futuro, mais sim em considerar as 

implicações futuras em decisões que devem ser tomadas no presente. 

Chiavenato (1999) ainda acrescenta que o planejamento estratégico apresenta 

basicamente as seguintes características, é o projetado em longo prazo, está voltado para 

as relação entre a empresa e o seu ambiente envolve a empresa como um todo. 

Para Eliezer (2002) todo planejamento estratégico em qualquer empresa ou 

entidade é um processo evolutivo dificilmente consegue acelerar de zero a cem km/h em 

dez segundos. É preciso sabedoria, conhecimento, paciência e perseverança para 

conduzir a transformação dos métodos de trabalho, da capacidade das pessoas, da 

cultura organizacional, das estratégias competitivas, dos sistemas gerenciais e da 

capacitação profissional. Tudo isso ocorre ao mesmo tempo, pois cada um desses 
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elementos está intimamente associado aos outros e todos são interdependentes. 

Para Cobra (2000) o planejamento estratégico para ser bem sucedido baseia se 

em sete pontos de ação, esses pontos são: reunir dados; analisar pontos fortes e fracos 

da organização frente á concorrência, ameaças e oportunidades; analisar opções 

estratégicas; investir em soluções; colocar as ações do plano em pratica; corrigir o rumo 

das estratégias adotadas e controlar os gastos e avaliar o resultado. 

Ainda para Cobra (2000) planejamento estratégico pode se entendido como o 

processo gerencial para desenvolver as oportunidades de mercado para ajustar os 

objetivos, experiências e recursos da empresa.  

Para Keller (2008) para o sucesso de um planejamento estratégico nada melhor 

que ter as pessoas engajadas nele, a sinergia faz surgir um todo maior que a soma das 

partes e estimula os colaboradores a manterem se unidos por valores comuns e sólidos 

laços de disciplina, respeito, amizade e comprometimento. 

É preciso sempre lembrar que qualquer estratégica precisa ser simples clara e 

objetiva, portanto precisa ser escolhido não mais que três ou quatro tópicos para cada 

área estratégica ou recursos estratégicos a cuidar. Pois caso seja escolhidos muitos 

tópicos acabará perdendo o foco no que realmente é necessário e prioritário e com isso 

ficará sem nenhuma estratégia especifica. 

Metodologia 

 

Este trabalho visa o entendimento do plano estratégico de uma Corretora de 

Seguros e suas abordagens perante os clientes e mercado. 

A empresa em questão é a Scardovelli Corretora de Seguros Ltda. Situada em 

Sumaré/SP. Ela foi fundada por Rafael Henrique Scardovelli em 2006 e possui apenas 

uma unidade. Os clientes são preferenciais da RMC (Região Metropolitana de 

Campinas) que totalizando cerca de quase 1.000 clientes. 

Atualmente, conta com 10 colaboradores nas áreas administrativas, prospecção e 

atendimento. A Corretora Scardovelli tem como foco nos negócios Seguros de 

Automóvel, Residencial, Empresarial, Planos de Previdência Complementar e Seguros 

de Vida individuais e coletivos. Possui várias bandeiras de parceiros/fornecedores 

autorizados como porto seguro, Sulamerica, Zurich, Mapfre, Bradesco Seguros, Allianz, 

Azul Seguro e Liberty seguros. 

 Esta analise também consiste em levantar informações e dados referentes ao 

grupo no ambiente interno e externo, em relação ao seu desempenho e modelo que 

utiliza para administrar dentro do mercado que atua, para permitir uma avaliação dos 

principais pontos fortes e dos pontos fracos que o grupo possui. A análise interna 

envolve a analise da estrutura organizacional, avaliação do desempenho da empresa e 

analise dos recursos. 

Através de observação e levantamento de dados sobre as estratégias de 

Marketing da empresa em pesquisa, incluindo valores e missões da organização. 

Foi utilizado o método qualitativo que segundo: 

Bortz (2004) as ideias centrais que conduzem a pesquisa qualitativa 

consiste na escolha correta de métodos e teorias oportunas, no 

reconhecimento e na analise de diferentes perspectivas, na reflexão do 

pesquisador a respeito de sua pesquisa como parte do processo de 
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produção de conhecimento, e na variedade de abordagens e métodos. 

A pesquisa terá como objetivo identificar pontos fracos e fortes da organização, 

tanto no ambiente interno como no ambiente esterno, buscando assim métodos e 

mudanças adequadas para melhorar estas áreas e consequentemente o crescimento da 

corretora. 

Os dados serão levantados através de uma pesquisa interna e informal com o 

proprietário da corretora, sócios e funcionários, para buscar ideias de melhoria, de 

implantação de planos de ação dentro da organização buscando assim o objetivo da 

corretora que é melhorar o ambiente interno visando um melhor atendimento para o 

cliente buscando sempre a satisfação do mesmo. 

Resultados e Discussões 

A Sete Corretora de seguros é uma empresa que presa pelo bom 

relacionamento com seus clientes. Logo, é possível estabelecer parcerias solidas nos 

negócios da empresa. Através desta convivência o cliente observa os valores que 

estão embutidos nesta parceria, oferecidos a sua empresa tais como: Flexibilidade e 

disponibilidade. 

 

Missão 

Ser reconhecida pelos seus clientes como uma das melhores corretoras de 

seguro, visando serviços com ética e qualidade, gerando crescimento rentável e 

sustentável para o grupo, superando as expectativas dos parceiros comerciais. 

 

Visão 

Tornar se referencia empresarial no setor de corretora de seguros pela qualidade 

de seus serviços, pela competência de seus profissionais e parceria com seus 

fornecedores e clientes. 

 

Analise de Mercado 

A analise de mercado foi realizada para identificar alguns produtos referentes ao 

segmento que a empresa atua. Através desta pesquisa foi levantados dados que mostram 

o posicionamento da empresa em relação aos seus concorrentes, levando em 

consideração os seus produtos, serviços e a politica de preços. 

 

Serviços e Atendimentos 

Com o intuito de satisfazer as necessidades de seus clientes a Sete Corretora 

trabalha com varias parcerias e tipos de serviço e considera primordial a qualidade de 

seu atendimento. 

O maior fluxo de atendimento de clientes dentro da corretora é feito através de 

ligações telefônicas e e-mail, isso ocorre pois a maioria dos clientes moram nas cidades 
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vizinha e não tem a disponibilidade de ir até a corretora, por este motivo também são 

realizadas visitas caso o cliente solicite e claro fornecem o atendimento na corretora 

para quem prefere ser atendido pessoalmente. 

 

Consumidores 

Os clientes da corretora são definidos em dois grupos distintos: 

 Setor Privado: que envolve empresas de pequeno, médio e grande porte, esses 

clientes normalmente procuram nossos serviços com o objetivo de seguro de 

vida coletivo para seus funcionários, seguro de automóvel para a frota da 

empresa e seguro empresarial para garantir a segurança de sua empresa. 

 Clientes com faixa etária entre 18 anos a 65 anos: Geralmente nos procuram 

para cotar seguros de automóvel e residencial, focando sempre na melhor 

qualidade na assistência com o menor custo. 

Esses clientes estão situados principalmente na cidade de Sumaré onde se localiza a 

corretora, e nas cidades próximas como: Hortolândia, Nova Odessa e Americana. 

 

Concorrentes 

Os concorrentes em potencial da Sete Corretora de seguros são corretoras 

localizadas na região, considerando as cidades de Hortolândia, Nova Odessa e Sumaré. 

Além disso, a cidade de Sumaré vem desenvolvendo-se rapidamente e 

consequentemente muita empresas buscam a região. Portanto há possibilidade de 

seguradoras de maior porte se instalem na cidade, em curto, médio ou longo prazo. 

 

Politica de Preço 

Por se tratar de uma corretora de seguros, não é possível estabelecer valores 

específicos para determinados seguros, pois, cada “perfil” de cada cliente irá alterando 

no valor final. Este perfil inclui (modelos de carro, idade do principal condutor, CEP, 

utilização do veiculo, estado civil, etc.). O que é possível fazer para melhoras o valor do 

seguro é a parceria com as seguradoras de mercado para disponibilizar um desconto 

diferenciado para o cliente. 

 

Postura Estratégica 

 

Analise SWOT 

A analise SWOT é uma etapa do processo inserido entre o diagnostico e a formulação 

das estratégias. Elas servem para identificar criticas para a empresa, retiradas dos 

elementos apontados na analise realizada com a aplicação do modelo SWOT. 
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Figura 

6.1- Matriz SWOT 

 

 

 

 Forças: São os aspectos positivos da organização em relação ao produto. 

 Fraquezas: São os aspectos negativos da empresa em relação ao produto. 

 Oportunidades: São os aspectos positivos em relação ao mercado. 
 Ameaças: São os aspectos externos significativos para as inseguranças quanto ao 

sucesso do produto. 

 

 

Em relação a Sete Corretora de Seguros a analise SWOT é demonstrada no quadro 

abaixo: 

 

 

 

Quadro 4.3 Analise da Sete Corretora de Seguros. 

FATORES INTERNOS 
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FORÇA 

 

FRAQUEZA 

 

Garantia e cumprimento de prazos; 

Localização Privilegiada em ambas as 

unidades; 

Parceria com todas as seguradoras; 

Preço acessível; 

Qualidade nos serviços e atendimentos 

prestados. 

 

Infra estrutura na área de Americana para 

atender grande publico; 

Falta de estacionamento em ambas as 

unidades; 

Capacidade produtiva restrita no que diz 

respeito a ampliar a cartela de parcerias. 

FATORES EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMEAÇAS 

 

Impulso a economia devido ao aumento no 

setor de seguradoras; 

Possibilidade de firmar contrato de seguro 

com empresa de todos os portes; 

grande variedade de serviços seguros em 

geral; 

Atendimento Personalizado. 

 

 

Aumento da concorrência; 

Contratação de seguro nas 

concessionárias. 

Fonte: Adaptação própria com dados da empresa 

 

 

Dentro da avaliação desta pesquisa, ressalto que a maior necessidade é 

reorganizar as áreas e todos os processos já existentes na empresa, pois atualmente isso 

ocorre de forma informal e desestruturada. 
 

 

Plano de Ação 

Com o objetivo de manter o crescimento da Sete Corretora de Seguros, será 

necessário aproveitar as oportunidades assim como neutralizar os pontos fracos para dar 

continuidade ao crescimento. 
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Podemos identificar caminhos que facilitem a tomada de decisão dos 

proprietários da corretora, pra torna-la uma empresa mais competitiva diante da 

concorrência e mais atrativa para seus clientes, visando o aumento de sua lucratividade.  

Segue sugestões de melhoria para o próximo ano: 

 

Funcionário 
Poderá oferecer aos funcionários, desenvolvimento e aperfeiçoamento 

profissional, reconhecimento por superação de resultados, como um valor em dinheiro 

para cada meta comprida visando assim um incentivo e motivação para o crescimento 

das vendas. 

 

Treinamento 

Visando sempre estar a frente dos seus concorrentes na excelência no 

atendimento, a empresa tem que investir mais em treinamento para atendimento, 

passando assim uma segurança a mais nos seus funcionários e uma credibilidade e 

confiabilidade maior para seus clientes. 

 

Organização e Melhoria 
A implantação do sistema 5S com a intenção de melhorar todo o ambiente 

organizacional: 

 1S Senso de utilização = Manter em foco somente nos matérias que iram 

servir para o trabalho em geral. 

 2S Senso de organização = Definir a forma correta e o local adequado 

para o arquivo de materiais, tornando seu acesso rápido e fácil 

 3S Senso de limpeza = Eliminar a sujeira de materiais, equipamentos do 

local de trabalho, atacando as fontes do problema. 

 4S Senso de conservação = Garantir a continuidade das condições físicas 

e de saúde no local de trabalho 

 5S Senso de autodisciplina = Cumprir os procedimentos e as normas, 

mantendo o habito naturalmente. 

O maior ganho que o 5S proporciona é a mudança de comportamento das 

pessoas e do ambiente da empresa. Economia, organização, limpeza, higiene tornam-se 

palavras comuns e praticas por todos. 

 

 

 

Promoção 
Visando fidelizar os clientes, a corretora poderia fornecer brindes como 

(chaveiros, canetas) aqueles clientes que mantém o pagamento de suas parcelas do 

seguro em dia e que não teve sinistro em sua apólice nos últimos doze meses. Esses 

clientes poderia também receber um cartão da corretora no dia de seu aniversario, o 

controle poderia ser feito por uma simples planilha no Access. 

 

Propaganda 
A corretora poderia ampliar sua divulgação como parcerias com canais de 

comunicação como radio, investir em panfletagem, buscando assim novos clientes. 
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Marketing e Vendas 

O inicio de qualquer empreendimento começa com o relacionamento com o 

cliente, com a venda.Devido ao aumento da concorrência no mercado, o empresário viu 

se obrigado a voltar sua atenção, para a competitividade da sua empresa.Para manter se 

neste mercado competitivo só se conquista o sucesso através de um processo longo de 

gestão. Esse processo deve contemplar as falhas da empresa, buscando o objetivo de 

ajudar a empresa a cumprir sua missão. 

Esse planejamento poderá ser feito através de um método bem simples como por 

exemplo  um plano de ação, onde pode ser colocado o objetivo a alcançar, a duração, o 

porque dessa mudança, etc. 

Para a empresa começar a planejar qualquer novo investimento é muito 

importante e necessário saber como anda a situação financeira da empresa, para não ter 

surpresas desagradáveis mais pra frente. 

 

 

Considerações Finais 

 

Podemos observar que através das analises realizadas foi possível identificar as 

oportunidades e ameaças, os pontos fortes e fracos da organização, conseguimos 

identificar caminhos que facilitem a tomada de decisão dos sócios e elaborar algumas 

sugestões de implantação de sistemas para melhoria da organização, da graduação dos 

funcionários, do atendimento, do marketing e consequentemente na satisfação dos 

clientes, visando assim o crescimento da organização. 

O foco da empresa é almejar o crescimento e desenvolvimento da organização 

em todas as áreas visando o melhor método a ser aplicado, mas em pesquisa, fica claro 

que os padrões devem ser utilizados perante as ferramentas existentes e seguindo os 

valores e missão da empresa, mas sem qualquer acompanhamento. 

Dentro da avaliação dsta pesquisa, ressalto que a maior necessidade reorganizar 

as áreas e todos os processos já existentes na empresa, pois atualmente isso ocorre de 

forma informal e desestruturada. 

Uma área que precisa de uma atenção especial é a área de Recursos humanos 

pois é dela a finalidade de buscar o desenvolvimento das pessoas no ambiente de 

trabalho e estrutura-las na política da empresa, selecionando-as, motivando-as, 

treinando-as, pois esta é a base do apoio para o sucesso e qualidade no processo das 

outras áreas empregadas na empresa. Com isso compreendi que funcionários bem 

treinados e motivados automaticamente irão gerar aumento nas vendas e atendimento 

com qualidade para satisfação de seus clientes, devido ao comprometimento de cada um 

com o objetivo e metas da empresa. 

Para a empresa começar a planejar qualquer novo investimento é muito 

importante e necessário saber onde e como chegar em seus objetivos à longo prazo, pois 

como Chiavenato (1999) cita em sua obre...”o planejamento estratégico é associado 

com um horizonte situado de longo prazo”. 
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MELHOR IDADE VOLTA AO MERCADO DE TRABALHO 

 

Dieny dos Reis da Silva (1) 

Adalberto Aparecido Abel (2) 

 

Resumo 
Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, devido aos avanços na área da saúde 

ocorreram várias mudanças e uma delas foi o crescimento da procura de emprego por 

profissionais que já haviam se aposentado. Em alguns ambientes de trabalho, essa busca 

gera uma grande competitividade entre aposentados e jovens. Em contrapartida, 

também existem casos em que a resistência de contratação é mantida, e ainda àqueles 

em que a harmonia prevalece entre as diferentes gerações profissionais. Por isso, a 

intenção deste estudo é mostrar algumas faces dessa conjuntura mercadológica e 

analisar as diferentes variáveis que justificam o aumento da procura por emprego por 

profissionais da melhor idade, além, é claro, da análise quanto aos motivos que 

justificam o retorno de aposentados ao mercado. Para a concretização da pesquisa será 

realizada pesquisa bibliográfica sobre a nova conjuntura mercadológica brasileira, 

destacando a região de Americana, cidade localizada no interior de São Paulo, além da 

aplicação de pesquisas quantitativa e qualitativa, possibilitando a mensuração das 

variáveis analisadas.  

 

Palavras-Chave:Melhor idade, mercado de trabalho, demanda. 

Abstract 

With the increase in life expectancy in Brazil, due to advances in health, occurred 

several changes and one of them was growing job search for professionals who have 

already retired. In some work environments, this search generates a large competition 

between retirees and young people. In contrast, there are also cases in which the 

resistance of engagement is maintained, and even those on which the balance prevails 

between different generations professionals. Therefore, the intention of this study is to 

show some sides of this situation and analyze the different variables to justify the 

increased demand for labor of professionals at the best age, and, of course, the analysis 

as to the reasons for the retirees return to the market. To achieve the results will be 

used bibliographic research on the new marketing environment in Brazil, highlighting 

the Americana's region , located in the state of São Paulo, and the application of 

quantitative and qualitative research , enabling the measurement of the variables. 

 

Key Words: Best age, labor market, demand. 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido aos avanços na área da saúde, a expectativa de vida ao nascer está 

atualmente em torno de 71,3 anos para os homens e 78,5 anos para as mulheres. Pode-se 

chegar até aos 80 anos para ambos os sexos em 2014. Através dessa alteração na 

estrutura etária da população, resultou em mudanças, sendo uma delas a crescente 

procura por emprego no mercado de trabalho após a aposentadoria. Antigamente, 

profissionais que já haviam se aposentado não retornavam ao mercado, deixando assim 

maior espaço para o profissional jovem. Entretanto, constatou-se nos últimos anos, que 

esse aumento de procura por um espaço nas empresas é uma realidade que abre 

diferentes discussões. 

Uma delas, por exemplo, são as intenções do mercado. Afinal, as empresas 

buscam por essa mão-de-obra? E os aposentados, como são estimulados a abrir mão do 

benefício da tranquilidade da aposentadoria para retornar ao mercado? Segundo SÁ 

(2006), citado por SANTOS (2007), o Brasil é um país que vem atravessando uma série 

de mudanças demográficas, culturais e econômicas. Um acontecimento importante é o 

envelhecimento da população, o que está fazendo com que a sociedade repense vários 

aspectos, como aposentadoria e o que fazer após a mesma. 

A autora também afirma que com o aumento da expectativa de vida, muitos 

quando chegam à aposentadoria, repensam sobre alguns sonhos que não foram 

realizados, ou pensam em exercer alguma atividade que os agradem, sendo assim que de 

alguma forma precisam se sentir úteis, compartilhar seus conhecimentos, estarem bem 

consigo mesmas, e não serem acusados de estarem incapacitados para voltar ao 

trabalho. 

Frente às ponderações da autora, as questões emocionais que motivam a 

retomada desses profissionais ao mercado também servirá como variável de análise 

nesse trabalho através da compilação de dados e análise de conteúdo passível de ser 

efetuada através de pesquisas qualitativa e quantitativa.  

Mas afinal, o profissional da melhor idade é encarado como possuidor de maior 

habilidade para o mercado de trabalho do que os jovens? Existe maior rentabilidade 

empresarial com a contratação de mão-de-obra da melhor idade?  

Para responder às perguntas inseridas na introdução do presente trabalho, 

tomaremos como objeto de estudo três empresas de recrutamento de currículos, 

localizadas na cidade de Americana, interior do Estado de São Paulo, além de uma 

empresa que se dispôs a participar da pesquisa acadêmica aqui produzida e 

funcionários. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A aposentadoria no Brasil é um direito assegurado a todos os trabalhadores 

formais. Há cinco maneiras para se adquirir a aposentadoria, a primeira é por tempo de 

contribuição, onde os homens de qualquer idade podem se aposentar desde que 

comprovem através de registro em carteira profissional ou pagamento em carnê que 

pagaram durante 35 anos ou mais a Previdência Social, no caso das mulheres, a 

exigência mínima é de 30 anos de contribuição. A segunda maneira é a aposentadoria 

por idade, permitida a todo homem com 65 anos ou mais e mulher com 60 anos ou 

mais. Todos devem ter contribuído um mínimo de 180 meses. A terceira é a 
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aposentadoria proporcional, que só pode se aposentar nessa modalidade quem já 

contribuía para a Previdência quando a nova lei entrou em vigor, antes de 15 de 

dezembro de 1998. Na aposentadoria proporcional, o segurado recebe um valor menor 

do que receberia se completasse o tempo exigido na aposentadoria integral. Se já tinha 

direito a aposentadoria proporcional em 15 de Dezembro de 1998, quando entrou em 

vigor a nova lei da Previdência, pode então se aposentar, sem problemas, desde que 

tenha contribuído 30 anos no caso dos homens e 25 anos para as mulheres, 

independente de sua idade. O quarto é aposentadoria especial, quem têm direito é o 

trabalhador que exerce sua atividade exposto aos agentes nocivos à saúde, como 

químicos, físicos ou biológicos. O INSS exige um mínimo de 25 anos de contribuição 

para o homem e para a mulher. Não existe limite de idade. O quinto e último é a 

aposentadoria por invalidez, esse tipo de aposentadoria normalmente é concedido 

depois que o médico do INSS chegar à conclusão de que o segurado não tem mais 

condição de voltar ao trabalho.  

Quando o indivíduo chega a essa idade, automaticamente ocorre o fato da 

aposentadoria, que é quando ele não participará mais do mercado de trabalho, e irá 

descansar de todos esses anos de atividade. Muitos nessa idade, mesmo aposentados 

decidem por continuar ativos no mercado de trabalho. No Brasil a aposentadoria, ou 

seja, a posse de um benefício social, não significa necessariamente que um indivíduo 

deixe o mercado de trabalho, pois a legislação brasileira permite a volta do aposentado 

para a atividade econômica sem nenhuma penalidade. (CAMARANO, 2004). 

O IPEA revela através de pesquisas que o índice da população economicamente 

ativa (PEA) no Brasil, é alto de aposentados, pois a grande maioria das famílias 

brasileiras tem como base a sua renda, mesmo que queiram parar de trabalhar, não 

podem, pois o salário da aposentadoria não é o suficiente para o seu sustento.  

De acordo com MÉDA (1995), citado por LANGUER (2004), o trabalho 

estrutura não somente a nossa relação com o mundo, mas também nossas relações 

sociais. Ele é a relação social fundamental. 

Ou seja, o indivíduo da melhor idade, ainda permanece no mercado de trabalho, 

para não perder sua ligação com o mundo, não perder a sua relação com as pessoas, se 

sentem melhor fazendo aquilo que gostam. A ideia de que o indivíduo da melhor idade 

só fica em casa, e não gosta de conviver com as outras pessoas, já é passado. LLOYD-

SHERLOCK (2002), diz que, os idosos não vivem isolados e o seu bem-estar está 

intimamente ligado ao da sociedade como um todo.  

Os motivos ao qual o aposentado retorna ao mercado de trabalho podem ser 

muitos, como necessidade, por vontade própria, ou por não conseguir mais ficar sem 

aquela rotina de trabalho, entre outros motivos. Mesmo essa vontade de voltar à ativa, 

talvez para o profissional da melhor idade pode não ser tão fácil assim, principalmente 

na sociedade em que vivemos. Para SCHIRRMACHER (2005), os mais velhos são 

constantemente caçados até a exaustão depois que perdem o prestígio, isso acontece por 

meio de estereótipos sobre a velhice, de insinuações e ataques de todos os lados [...] 

Talvez seja de interesse de uma sociedade demograficamente jovem roubar a 

autoconfiança do idoso no processo de trabalho.  

Alguns podem até preferir sair do mercado de trabalho, devido a essas 

dificuldades. E mesmo aqueles que ainda tentam achar o seu lugar em meio ao mercado 

competitivo, enfrentam tais preconceitos à sua idade. Ainda de acordo com 

SCHIRRMACHER (2005), a razão para isso está na codificação biológica de nossa 

sociedade, como também no simples fato de que os mais idosos sempre foram a 
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minoria. Onde a minoria na sociedade atual é excluída.  

Tem-se do profissional da melhor idade, uma imagem denegrida e cansada. No 

caso do Brasil, muitos os julgam como incapaz, pois há uma grande desvalorização do 

sujeito depois de certa idade, que passa a ser visto como improdutivo. A idade é um 

peso também nas contratações.  

Como não são todos que pensam dessa maneira, ainda há algumas empresas que 

surgem com iniciativas de inclusão do profissional aposentado no mercado de trabalho, 

como por exemplo, um percentual (x) no seu quadro de funcionários. Segundo o IBGE 

(2002) nos últimos anos os idosos têm retornado ao mercado de trabalho por opção ou 

necessidades. O fato é que há muitas pessoas no mercado, para poucas vagas. Como as 

empresas buscam profissionais qualificados, muitas vezes preferem empregar pessoas 

mais experientes. A falta de jovens qualificados está dando lugar aos aposentados 

experientes.  

 

METODOLOGIA 

 

Será utilizada como metodologia para o presente trabalho a pesquisa 

bibliográfica, segundo as diretrizes de VERGARA (2004), a pesquisa bibliográfica é o 

estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. Fornece como 

instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-

se em si mesma. 

Vale salientar que o estudo será embasado na pesquisa bibliográfica de fonte 

secundária e de pesquisas publicadas na rede eletrônica, sendo que a pesquisa de campo 

também será utilizada, uma vez que serão aplicados questionários com o intuito de 

revelar as diferentes variáveis do empregado e do empregador dentro dessa nova 

conjuntura mercadológica. De acordo com VERGARA (2004), a pesquisa de campo é 

investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que 

dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de 

questionários, testes e observação participante ou não. 

A pesquisa de campo realizada com as três empresas de recrutamento de 

currículos profissionais da cidade de Americana será realizada com data e hora 

agendadas anteriormente, a fim de facilitar a legitimidade dos dados recolhidos. Estas 

empresas são especializadas em Recursos Humanos e prestam serviço para diversas 

empresas de vários segmentos, podendo ser de pequeno, médio ou grande porte. 

Recrutamento e Seleção, trabalho Temporário, Terceirizado e Estágios; Treinamentos; 

Avaliação Psicológica são apenas algumas das principais atividades das empresas. Para 

a compilação e análise dos dados contidos nos questionários, utilizaremos a técnica de 

análise de conteúdo. Para tanto, tomaremos como base as considerações de BARDIN 

(1977), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens. 

Quanto ao meio empresarial, a pesquisa será pautada pelo envio do questionário 

a uma empresa selecionada. Vale ressaltar que para evitar a resistência de participação, 

não se fará necessária a explicitação do nome da empresa, apenas ramo de atuação e sua 
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localidade. 

A pesquisa foi realizada através de um questionário com 05 perguntas, entregue 

impresso direto ao profissional de recrutamento e seleção (RH). Foram coletados os 

dados no período de 10 a 30 de agosto do ano de 2013.  

Outra fonte de dados ocorreu em uma empresa de pequeno porte, no seguimento 

de ferramentas e manutenção, localizada no centro da cidade de Americana. Baseia-se 

em uma entrevista, dividida em duas partes, um destinado ao empregador, a outra ao 

colaborador igual ou acima de 60 anos. No intuito de comparar dados de relação entre o 

empregador e o contratado. A experiência ocorreu no dia 04 de outubro de 2013.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na sequência, são apresentados os resultados do questionário destinado às 

empresas de Recrutamento e Seleção. 

No gráfico 1, apresenta o resultado da procura por emprego de profissionais com 

idade ou superior a 60 anos. Observa-se que 80% das agências entrevistadas 

responderam que sim, e os 20% que não. Entende-se que a procura de emprego por 

esses profissionais é assídua. Isto devido a uma tentativa de recolocação no mercado de 

trabalho.  

 

 

Gráfico 1. Vocês recebem a procura por empregos de profissionais com idade ou superior a 60 

anos? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No gráfico 2, diz a respeito das empresas que procuram especificamente esses 

profissionais, onde 100% afirmam não haver interesse. Oriundo de prejulgamento de 

algumas empresas em acreditar que esse profissional não tem potencial para continuar 

no mercado de trabalho. 

 

SIM 
80% 

NÃO 
20% 

1. 
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Gráfico 2. Empresas procuram especificamente por esses profissionais? 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

No gráfico 3, aborda sobre as dificuldades de contratar profissionais da melhor 

idade qualificados. Identifica-se que 60% depende da área de atuação, 20% não e 20% 

dizem que sim. Justificado por dois agentes, o primeiro a dificuldade em um trabalho 

que exija esforço físico e segundo em acompanhar o avanço da tecnologia. 

 

 

Gráfico 3. Quando a empresa prefere contratar o profissional da melhor idade, vocês encontram 

dificuldades para encontrar candidatos qualificados? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No gráfico 4, exibe o nível de aceitação do profissional de melhor idade, no 

mercado de trabalho. Declararam 60% não e 40% alegaram sim. Há sim uma 

dificuldade em contratação por diversos motivos, tais como o preconceito, mas após a 

SIM 
0% 

NÃO 
100% 

2. EMPRESAS PROCURAM ESPECIFICAMENTE 
POR ESSES PROFISSIONAIS? 

SIM 
20% 

NÃO 
20% 

DEPENDE DA 
ÁREA DE 

ATUAÇÃO 
60% 

3. QUANDO A EMPRESA PREFERE CONTRATAR O 
PROFISSIONAL DA MELHOR IDADE, VOCÊS 

ENCONTRAM DIFICULDADES PARA ENCONTRAR 
CANDIDATOS QUALIFICADOS? 
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contratação os profissionais da melhor idade apresentam características admiráveis 

como, maior responsabilidade e compromisso.  

 

 

Gráfico 4. O profissional da melhor idade é bem aceito pelo mercado de trabalho? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No gráfico 5, foi apresentado a seguinte pergunta: A empresa tem algum tipo de 

projeto que se refere a inclusão de pessoas com 60 anos ou mais? Nota-se que 100% 

respondem que não. Por não haver procura das empresas por esses profissionais, devido 

a falta de interesse das empresas em contratar pessoas desta faixa etária. 

 

 

Gráfico 5.  A empresa tem algum tipo de projeto que se refere à inclusão de pessoas com 60 

anos ou mais? 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A respeito da entrevista com o empregado, refere-se à contratação, benefícios, 

SIM 
40% 

NÃO 
60% 

4. 

SIM 
0% 

NÃO 
100% 

5. 
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desvantagens e expectativas.  A contratação ocorre quando há uma recolocação no 

mercado de trabalho, os benefícios são provenientes da responsabilidade e 

compromisso. Um contra são as restrições em tipos de seguimentos como exigência de 

esforço físico, tecnológica e por fim o profissional tem que se sentir bem na função sem 

prejudicar sua saúde e com certeza a empresa terá grandes benefícios. 

As perguntas direcionadas ao colaborador foram sobre dificuldade, autoestima e 

expectativas, resultaram em preconceito da sociedade com pessoas acima de 60 anos, 

pois não querem saber seu caráter e possibilidade de acrescentar. Continuar ativo no 

mercado de trabalho favorece a autoestima de muitas pessoas, não ser útil nessa idade é 

difícil de administrar. Passar adiante experiência aos mais jovens é uma expectativa de 

findar esses preconceitos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A expectativa populacional no Brasil para os próximos anos é o envelhecimento 

da população no país. Devido aos avanços na área da saúde as pessoas estão vivendo 

mais e melhor, é natural também que busquem uma vida ativa, portanto há uma 

necessidade maior de atenção a essa faixa etária. O mercado de trabalho é um dos 

fatores principais dessa integração.  

Foi constatado na pesquisa, que nos dias atuais há uma grande procura por 

emprego pelas pessoas da melhor idade. Muitos estão tendo que repensar e escolher o 

melhor momento para se aposentar isso em razão por vários motivos, como manter a 

autoestima, as amizades, ou a necessidade de complementar o que ganham na 

aposentadoria, pois para muitos não é o suficiente para sustentá-los. Mas devido à falta 

de oportunidade das empresas, os profissionais encontram-se em uma situação de 

grande dificuldade para continuar ativos no mercado de trabalho.  

Há uma necessidade de trabalhar com uma inclusão para esse segmento, pois o 

mercado de trabalho está bem limitado para as pessoas da melhor idade, somente 

algumas empresas tem se preocupado com essas circunstâncias. O resultado obtido na 

pesquisa é preocupante, pois nenhuma das empresas entrevistadas apresentou planos de 

integração do profissional da melhor idade, mas os preconceitos aos poucos estão sendo 

subjugados, pois após a contratação dos mesmos constatou que há um maior 

comprometimento, experiência e potencial, com capacidade para fazer uma empresa 

crescer.  
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ANEXO 1 

 

Questionário aplicado nas Agências de Recrutamento e Seleção da cidade de 

Americana.  

 

1- Vocês recebem a procura por emprego de profissionais com idade ou 

superior a 60 anos de idade? 

(   ) SIM     (   ) NÃO  (   ) ÀS VEZES   

 

2- Empresas procuram especificamente por esses profissionais?  

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

3- Quando a empresa prefere contratar o profissional da melhor idade, vocês 

encontram dificuldades para encontrar candidatos aptos à vaga, ou seja, 

qualificados?   

(   ) SIM     (   ) NÃO  (   ) DEPENDE DA ÁREA DE ATUAÇÃO     

 

4- O profissional da melhor idade é bem aceito pelo mercado de trabalho?   

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

5- A Empresa tem algum tipo de projeto que se refere à inclusão de pessoas 

com 60 anos ou mais?   

(   ) SIM     (   ) NÃO 

 

7.1 Anexo 2 

 

Questionário aplicado ao empregador e ao colaborador de uma empresa no 

seguimento de ferramentas e manutenção, localizada no centro da cidade de Americana.  

 

Questionário ao empregador: 

 

1- Quais os motivos de uma contração do profissional da melhor idade? 

2- Quais os benefícios para a empresa? 

3- Há alguma desvantagem para a empresa? 

4- Existe alguma diferença entre a contração de um colaborador mais jovem, 

com um da melhor idade? 

5- Quais são suas expectativas no seguimento desta contratação? 

 

Questionário ao colaborador, igual ou acima de 60 anos: 
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1- Quais os motivos que o levaram a continuar ativo no mercado de trabalho? 

2- Existe dificuldade de procurar emprego após a aposentadoria? 

3- Estar ativo no mercado de trabalho influência na sua autoestima? 

4- Qual é a sua opinião sobre as empresas ao contratar colaboradores da melhor 

idade? 

5- Quais são suas expectativas em relação a sua posição na empresa? 

6- Qual a maior dificuldade vivenciada após a aposentadoria? 
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo demonstrar a importância do trabalho em equipe nas 

organizações, definindo os principais fatores que interferem seu desempenho. A falta de 

interação e conhecimento de uma empresa impede bons resultados que acabam 

dificultando a perfeição de um trabalho finalizado. Para compreender melhor esta 

necessidade, foi aplicado um questionário para alguns funcionários de produção de uma 

empresa multinacional de carros em Sumaré - SP, assim podendo demonstrar como é 

importante que cada indivíduo saiba trabalhar em equipe. 

 

Palavras-chave: Comportamento Organizacional, Gestão Empresarial, Atuação 

Profissional. 

 

 

Abstract 

Thisarticle aims todemonstrate the importanceof teamworkin organizations, defining 

the mainfactors that affectits performance.The lack ofinteraction andknowledge of 

acompanypreventgood resultsthat end uphinderingthe perfection of afinished work. 

Tobetter understandthis need, a questionnaire was giventosome employeesofa 

multinational companyproducingcars inSumaré-SP, thus being able todemonstratehow 

important it isthat each individualknows how to workin teams. 

 

Key-words: Organizational Behavior, Business Management, Professional Practice. 
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1. Introdução 

 

Trabalhar em equipe tem sido cada vez mais uma competência constante em 

todas as organizações, tanto que é observado nos processos de seleção e hoje em dia já é 

uma prática assimilada pela grande maioria dos profissionais. 

No início, essa prática foi complicada, pois há mais ou menos uma década 

algumas dúvidas da eficácia do trabalho em equipe preocuparam os gestores de pessoas 

nas organizações. Surgiam questões como: trabalhar em equipe reduz o ritmo das 

soluções; o grupo inibe as melhores propostas; em equipe alguns trabalham e os outros 

observam, é mais fácil fazer sozinho que explicar, entre outras considerações. 

Para trabalhar em equipe, as pessoas precisam ter comunicação, paciência e 

permissão. Permissão para que encontrem seus espaços para propor e testar novas 

idéias. Paciência para ter confiança de que a tentativa é possível e vale a pena, mesmo 

com o risco do erro. Comunicação, fator chave de sucesso em qualquer organização!  

O trabalho em equipe requer nivelamento de informações para que todos 

caminhem na mesma direção. 

As competências individuais são importantes para a formação da equipe para o 

desenvolvimento das atividades e atingimento das metas. O respeito aos princípios da 

equipe, a interação entre seus membros e especialmente o reconhecimento da 

interdependência entre seus membros no atingimento dos resultados da equipe, deve 

favorecer ainda os resultados das outras equipes e da organização como um todo.

 Infelizmente, muitas empresas impedem o insucesso com suas equipes de 

trabalho, tornando os objetivos finais não alcançados, todos se sentem entediados e, no 

fim, contribuem pouco para a organização. 

Uma equipe bem estruturada pode trazer vários benefícios para uma 

organização. Primeiro, porque as equipes são formadas por pessoas, que trazem consigo 

histórias de vida e competências diferentes, mas que se relacionam. Um é bom em 

analisar relatórios, outro fala muito bem em público, e o terceiro tem uma pouca 

capacidade para detectar e resolver problemas. Estas são algumas características que, 

somadas, podem formar uma equipe coesa e eficiente, pois todos são responsáveis 

mutuamente pelo resultado, diferente de quando se trabalha sozinho. 

 Uma formiga sozinha pode ser insignificante, mas em grupo elas têm 

grande potencial. Elas são extremamente organizadas, e apresentam paciência, 

resistência, ousadia e companheirismo. O trabalho de equipe apresentado pelas formigas 

é um caso exemplar porque as tarefas são bem definidas, todos os elementos da equipe 

estão motivados e não reclamam da sua tarefa, e respeitam as suas companheiras e as 

tarefas que elas desempenham. 

 A eficácia no trabalho em equipe, não é boa apenas para a empresa, que 

coloca seus cérebros e talentos para funcionar juntos em busca do melhor resultado. É 

bom também para quem participa dele, pois proporciona a troca de experiências e de 

conhecimentos. E é nesse clima de compartilhamento que as qualidades individuais 

aparecem, pois as pessoas são motivadas a usar o que têm de melhor. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

 

Em um trabalho em equipe, não basta existir boas relações entre as pessoas, 

entre os líderes e suas equipes para que os trabalhos tenham êxito. É indispensável que 

os grupos se entendam entre si, aceitando que somos diferente uns dos outros, ter 

sempre respeito, para manter sempre a união da equipe, principalmente, quando a 
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empresa é grande e os setores são mais numerosos.  

Não se improvisam as boas relações entre grupos, é importante pensar na 

empresa ou organização como uma coletividade, como um grupo maior que também 

tem as suas relações com outros grupos e outras coletividades. Estas relações podem 

tonar o caráter de colaboração e respeito mútuo, mas existem também organizações em 

conflito, por concorrência, competição ou má interpretação das suas funções mútuas. 

De acordo com Wagner e Hollenbeck et al. [1], sem dúvida, nas empresas, 

cargos e indivíduos estão unidos entre si, e grande parte do sucesso competitivo de uma 

organização pode ser explicada pelo grau de sucesso na administração das relações entre 

cargos e indivíduos. 

Para que o ambiente de trabalho se torne agradável, basta ter maior interação 

entre as pessoas e assim, aumentar a produtividade. 

A confiança é um aspecto fundamental para a eficiência das equipes que reduz 

os atritos entre as pessoas, aceitando os relacionamentos humanos, pois quando os 

membros de uma equipe confiam uns nos outros, há maior disposição em cooperar, 

compartilhar conhecimentos e comprometer-se com os resultados almejados. A 

confiança é um elemento-chave capaz de proporcionar a integração, a fluidez e a 

flexibilidade de que as empresas precisam para sobreviver no mundo globalizado. 

De acordo com Kerzner et al. [3], a gerência precisa deixar muito clara a 

confiança que deposita nas equipes. Cabe aos gerentes definir a estratégia e as diretrizes 

e a partir daí delegar ás equipes toda a autoridade indispensável para a concretização do 

projeto. O melhor que a gerência pode fazer depois de treinar a equipe é sair do 

caminho. 

Os gerentes necessitam ter consciência de que uma das suas tarefas mais 

importantes é obter a confiança dos seus funcionários, colegas, chefes, clientes e outros 

constituintes. Também devem ter consciência de que é igualmente importante criar 

estruturas organizacionais e processos que promovam a confiança em todos os níveis da 

organização. 

Estes gestores não podem esquecer que também é importante o treinamento, a 

participação, o envolvimento, a orientação, o apoio, a negociação, a comunicação e etc. 

São atividades preparatorias que irão facilitar o desenvolimento do processo de 

mudança e que poderá eliminar as eventuais resistencias às propostas de mudanças, 

antes mesmo que se tornem aparentes. 

O trabalho em equipe ativa a criatividade e quase sempre produz melhores 

resultados do que o trabalho individual, pois o bom desempenho em equipe depende das 

atitudes positivas perante o grupo e de ações que podem ser evitadas, tornando-se cada 

vez valorizada. 

Existem dez dicas para ter um bom trabalho em equipe: 

 

2.1. Seja paciente 

 

Nem sempre é fácil conciliar opiniões diversas, afinal “cada cabeça uma 

sentença”. Por isso é importante que seja paciente. Procure expor os seus pontos de 

vista com moderação e procure ouvir o que os outros têm a dizer. Respeite sempre os 

outros, mesmo que não esteja de acordo com as suas opiniões. 

 

2.2. Aceite as ideias dos outros 
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Às vezes é difícil aceitar ideias novas ou admitir que não temos razão; mas é 

importante saber reconhecer que a ideia de um colega pode ser melhor do que a nossa. 

Afinal de contas, mais importante do que o nosso orgulho, é o objetivo comum que o 

grupo pretende alcançar. 

 

2.3. Não critique os colegas 

 

Às vezes podem surgir conflitos entre os colegas de grupo; é muito importante 

não deixar que isso interfira no trabalho em equipe. Avalie as ideias do colega, 

independentemente daquilo que achar dele. Critique as ideias, nunca a pessoa. 

 

2.4. Saiba dividir 

 

Ao trabalhar em equipe, é importante dividir tarefas. Não parta do princípio que 

é o único que pode e sabe realizar uma determinada tarefa. Compartilhar 

responsabilidades e informação é fundamental. 

 

2.5. Trabalhe 

 

Não é por trabalhar em equipe que deve esquecer suas obrigações. Dividir 

tarefas é uma coisa, deixar de trabalhar é outra completamente diferente. 

 

2.6. Seja participativo e solidário 

 

Procure dar o seu melhor e procure ajudar os seus colegas, sempre que seja 

necessário. Da mesma forma, não deverá sentir-se constrangido quando necessitar pedir 

ajuda. 

 

2.7. Dialogue 

 

Ao sentir-se desconfortável com alguma situação ou função que lhe tenha sido 

atribuída, é importante que explique o problema, para que seja possível alcançar uma 

solução de compromisso, que agrade a todos. 

 

2.8. Planeje 

 

Quando várias pessoas trabalham em conjunto, é natural que surja uma 

tendência para se dispersarem; o planejamento e a organização são ferramentas 

importantes para que o trabalho em equipe seja eficiente e eficaz. É importante fazer o 

balanço entre as metas a que o grupo se propôs e o que conseguiu alcançar no tempo 

previsto. 

 

2.9. Evite cair no “pensamento de grupo” 

 

Quando todas as barreiras já foram ultrapassadas, e um grupo é muito coeso e 

homogêneo, existe a possibilidade de se tornar resistente a mudanças e a opiniões 

discordantes. É importante que o grupo ouça opiniões externas e que aceite a ideia de 

que pode errar. 
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2.10. Aproveite o trabalho em equipe 

 

Afinal o trabalho de equipe, acaba por ser uma oportunidade de conviver mais 

perto de seus colegas, e também de aprender com eles. 

O sucesso de uma organização só pode ser conquistado, caso as pessoas estejam 

preparadas para trabalharem em equipe. A união faz a força, para atingirem as metas e 

os objetivos comuns, mas é claro que cada setor tem suas metas as serem cumpridas, 

porém, elas estão interligadas uma nas outras. 

Uma equipe bem organizada são mais criativas, têm mais fontes de informação, 

incrementam a aprendizagem e seus membros se auto-satisfazem por participar de 

processos de decisão além de aprender mais sobre si próprio. 

De acordo com a revista Veja et al. [4], pessoas que participam de trabalho 

voluntário, “na visão de empregadores, a experiência acrescenta duas qualificações 

preciosas ao profissional – facilidade para trabalhar em equipe e curiosidade em 

conhecer novas realidades”. 

Pessoas que tem a capacidade de manter um bom trabalho em equipe tem a 

habilidade muito valorizada e com certeza é um grande diferencial na hora de escolher 

um candidato para uma vaga de emprego dentro de uma organização. 

A frase que “duas cabeças pensam melhor que uma” é o que constrói a essência 

de uma equipe. A diversidade de pensamentos e perspectivas sobre um problema 

sempre é benéfico. 

Na tabela abaixo, verificamos várias formas de mentalidades de pessoas que 

trabalham individualmente e pessoas que trabalham em grupo: 

 

As diferenças entre as mentalidades*  

Fatores  Ênfase em "você"  Ênfase em "nós"  

Estrutura  

Trabalho individual 

centralizado nos 

departamentos  

Trabalho por processos realizado por 

times semiautônomos  

Hierarquia  Rígida, com muitos níveis  

Poucos níveis para facilitar a 

comunicação e agilizar a tomada de 

decisões  

Carreira  
Baseada em cargos e em 

tempo de serviço  

O funcionário ganha projeção à medida 

que adquire mais habilidades  

Execução de 

projetos  

Uma área ou pessoa é eleita 

para levar adiante um projeto  

As equipes multidisciplinares, formadas 

por pessoas de diversos setores, 

assumem o projeto  

Tomada de 

decisão  

Todas as decisões operacionais 

são de responsabilidade do 

supervisor  

As decisões sobre detalhes do dia-a-dia 

do funcionário são tomadas por ele 

mesmo. A autonomia acelera os 

processos e aumenta a produtividade  

Remuneração 

fixa  

Baseada em cargos, tempo de 

serviço e formação  

Baseada nas habilidades que agregam 

valor aos produtos da empresa  

Remuneração 

variável  

Não há participação nos 

resultados  

Participação nos resultados proporcional 

às metas alcançadas variável pelo time 
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ou ao cumprimento de projetos 

individuais  

Comunicação  

A comunicação é truncada, 

pois há dificuldade de 

transmissão das informações 

entre os departamentos  

Crença de que a competição 

interna gera lucros para a 

empresa  

Estímulo à comunicação aberta entre 

todos os níveis. A internet tem sido o 

veículo mais utilizado e as reuniões 

viraram hábito diário  

Competição  

Crença de que a competição 

interna gera lucros para a 

empresa  

Diminuição da competitividade. As 

promoções são baseadas nas habilidades 

adquiridas e, muitas vezes, só 

acontecem com o consentimento do 

grupo  

* Extraído da reportagem intitulada "Nós S.A.", veiculada pela Revista Amanhã , 

parceira de conteúdo do Empregos.com.br . 

Figura 1 – As diferenças entre as mentalidades. Fonte: Site Carreiras.Empregos 

 

Cada empresa tem sua forma de trabalho em equipe ou individual. A vantagem 

do trabalho em equipe é a possibilidade de troca de experiência e sua competitividade é 

de forma saudável, estabelecendo uma boa comunicação com os colegas de trabalho 

para obter bons conhecimentos técnicos dentro da profissão e o profissional deve ter 

maturidade emocional para entender criticas saber impor suas opiniões de uma maneira 

positiva, e, principalmente, saber respeitar a opinião dos outros membros do grupo. 

É normal haver uma dispersão em uma atividade que pessoas trabalham juntas e 

para que isso não ocorra, o planejamento e a organização são essenciais para que o 

trabalho em equipe seja produtivo. Durante o processo de produção deve-se 

constantemente fazer uma verificação entre os objetivos a que o grupo se propôs e o que 

está sendo alcançado. 

O trabalho em equipe também pode ser visto como uma oportunidade de 

socialização, pois acaba sendo um contexto de convivência em que as pessoas podem se 

conhecer e aprender juntas. 

Já na vantagem do trabalho individual, há pessoas que dependendo de sua 

personalidade, preferem trabalhar sozinhas, sem fazer parte de uma equipe profissional 

tendo concentração em sua tarefa, do que se estivesse com várias pessoas emitindo 

opiniões sobre aquele mesmo assunto e assim não perdendo tempo com conversas 

infrutíferas, pois está sozinho, onde às vezes as conversas paralelas podem atrapalhar o 

bom rendimento do grupo. 

De acordo com a personalidade do profissional, cabe a ele seu melhor 

desenvolvimento profissional, trabalhando em equipe ou sozinho. De qualquer forma, 

um aspecto nunca deve ser esquecido pelo funcionário, em ambas as modalidades de 

atuação, é o funcionário que deverá ser o diferencial para a organização empresarial em 

que trabalha se destacando sempre com uma excelente produção e com ideias relevantes 

para o crescimento da empresa. 

 Uma boa comunicação é um dos fatores importantes para obter um bom trabalho 

em equipe, pois de acordo com Ferreira et al. [2], a falta de comunicação com os 

envolvidos no processo favorece um clima de intranquilidade e incertezas dentro da 

organização, promovendo o surgimento de informações e interpretações diversas das 

http://www.amanha.com.br/
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pretendidas pelos agentes da mudança. Isso permite que os indivíduos levantem 

barreiras às mudanças, antes mesmo de tomarem conhecimento de seus objetivos. 

O diálogo e a troca de ideias em uma organização é favorável desde à medida 

que formam opiniões sobre o trabalho e ambiente. Ligações deste tipo tornam relações 

interpessoais um aspecto muito importante da vida organizacional. Entre os indivíduos e 

os grupos, essas ligações assumem a forma de padrões ou redes de interdependência. 

É possível que surjam conflitos entre os componentes da equipe, porém é muito 

importante “ser profissional”, não deixando que isso impeça ou influencie 

negativamente no trabalho a ser realizado. 

Existem quatro formas de interdependência em um local de trabalho, como 

Agrupada, Sequencial, Reciproca e Inclusiva. 

 

 

 

 

A. Interdependência Agrupada                 B. Interdependência Sequencial 

 

 

 

C. Interdependência Reciproca                         D. Interdependência Inclusiva 

 

Figura 2 – Tipos de Interdependência. Fonte: WAGNER, John A.; HOLLENBECK, 

John R, 2006, pg. 183. 

 

Como mostra a figura A, a Interdependência agrupada acontece entre pessoas 

que buscam recursos de uma fonte comum, mas que tem pouca coisa em comum. Cada 

especialista trabalha sozinho para executar a tarefa e introduzir informações. A tarefa 

em si exige pouca interação com outros empregados. 

A figura B, vemos a Interdependência sequencial é uma cadeia unidirecional de 

interações na qual as pessoas dependem daquelas que as antecedem. As pessoas que 

estão mais atrás na cadeia, porém independem das que as sucedem. 

A figura C, mostra um grupo de pessoas que é unido por uma cadeia de relações 

bidirecionais. Um bom exemplo desse tipo de interdependência é encontrado na relação 

entre a equipe de vendas e o pessoal administrativo. 

Na figura D, as interações tendem a serem mais frequentes, mais intensas e de 

maior duração do que todas as outras. 

Percebemos que em cada organização há seu trabalho em equipe, pois elas se 

dedicam a realizar uma tarefa visando concluir determinado trabalho, cada um 

desempenhando uma função especifica, mas todos unidos por um só objetivo para 

alcançar o tão desejado sucesso. 

  

3. Metodologia 

 

O método escolhido foi uma pesquisa descritiva quantitativa, pois ela indica e 

descreve, a partir de dados quantitativos, fenômenos que ocorrem na população de 

interesse, onde são apresentadas as variáveis da população pesquisada.  

Inicialmente foi feito um levantamento e análise das informações baseadas no 
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início de 2013, onde foi aplicado um questionário para alguns funcionários de produção 

de uma montadora de carros multinacional, localizada na cidade de Sumaré no estado 

de São Paulo. 

Estas questões foram lidas e analisadas, a fim de esclarecer a importância do 

trabalho em equipe nas organizações. 

Cada pessoa tem sua percepção sobre o trabalho em equipe, tendo que ter 

paciência para que exista harmonia na equipe. Desse modo, é essencial expor os 

posicionamentos de cada um de maneira moderada, procurando avaliar com boa 

vontade o que os outros querem expressar.  

 

4. Resultados e Discussões 

 

Os dados coletados junto aos funcionários de produção de carros na cidade 

de Sumaré (SP) foram analisados e demonstrados através de gráficos para melhor 

visualização dos itens em pesquisa. O levantamento foi realizado por meio de um 

questionário com quatro questões alternativas conforme abaixo: 

 

 
Figura 3.1- Trabalhou em equipe e sozinho 

Fonte: Autoria própria elaborada com base na tabulação dos dados obtidos pela observação. 

 

Entre os entrevistados, 60% tiveram a experiência de trabalhar em equipe e 

sozinho, e 40% não tiveram esta prática. 

 

60% 

40% 

Sim

Não
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Figura 3.2- Trabalha melhor em equipe ou sozinho 

Fonte: Autoria própria elaborada com base na tabulação dos dados obtidos pela observação. 

 

 Observou-se que 80% dos empregados trabalham melhor em equipe e 20% 

preferem trabalhar sozinhos. 

 

 
Figura 3.3- Gosta de pedir sugestões aos colegas 

Fonte: Autoria própria elaborada com base na tabulação dos dados obtidos pela observação. 

 

A pesquisa mostrou que 95% gostam de pedir sugestões aos colegas e 5% preferem ter 

suas próprias sugestões. 

 

80% 

20% 

Sim

Não

95% 

5% 

Sim

Não
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Figura 3.4- Prefere trabalhar com pessoas de personalidades diferentes  

Fonte: Autoria própria elaborada com base na tabulação dos dados obtidos pela observação. 

 

 Perguntou-se aos entrevistados se preferem trabalhar com pessoas de 

personalidades diferentes, onde85% responderam que sim e 15% responderam não. 

 

5. Considerações Finais 

 

A pesquisa apresentou como é importante que cada indivíduo saiba trabalhar em 

equipe, pois esta competencia de uma forma ou outra está presente em vários setores de 

uma organização. 

Interagir com os outros de forma produtiva envolve uma série de habilidades e 

hábitos importantes que requer paciência, boa comunicação, planejamento, organização, 

capacidade de entender, monitorar e utilizar nossas emoções.  

As pessoas trazem consigo histórias de vida e competências diferentes que 

somadas podem formar uma equipe coesa e eficiente, pois todos são responsáveis pelo 

resultado final, diferente de quando se trabalha sozinho. E é nesse clima de 

compartilhamento que as qualidades individuais aparecem, pois as pessoas são 

motivadas a usar o que têm de melhor. 

As relações pessoais abrem oportunidades de possíveis diferenças e discórdias 

no ambiente de trabalho, causando dificuldades que afetam não somente o que as 

pessoas podem realizar no seu trabalho, mas também a sua satisfação. Em meio aos 

conflitos que surgirem entre os componentes da equipe, tem que ser profissional, não 

impedindo ou influenciando negativamente ao trabalho a ser realizado. 

Gestores devem ter consciência de que é igualmente importante criar estruturas 

organizacionais e processos que promovam a confiança em todos os níveis da 

organização, não impedindo o insucesso das equipes para que seus objetivos sejam 

alcançados e assim trazendo vários beneficios que podem melhorar a motivação dos 

colaboradores e oferecer grandes oportunidades para o exercício da liderança.  

Construir confiança no time envolve compartilhar informação. Quando gestores 

85% 

15% 

Sim

Não
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trocam ideias e capacitam a equipe a se responsabilizar pelas coisas, os colaboradores 

passam a compreender melhor a posição do líder, seu comportamento e decisões, 

aumentando o nível de confiança mútua. Líderes confiáveis obtêm muitas recompensas 

como colaboradores engajados, retenção de talentos, cultura organizacional positiva, 

maior produtividade e bons resultados.  

Sabemos atualmente, que qualquer empresa precisa conviver bem com um 

mundo de intensa e continua mutação interna e externa, para alcançar e se manter um 

sucesso. Mas é preciso que esteja continuamente zelando para andar sempre à frente dos 

acontecimentos e não ser apanhada desprevenida pelas alterações que vão ocorrendo em 

seu ambiente. 

Equipes vencedoras são formadas por pessoas que não pensam somente em sua 

vitória pessoal, mas sim, no todo. Vibram pelas conquistas dos colegas e entendem que 

o sucesso deles é também seu. São pessoas capazes de perceber que aquilo que se 

obtém, não vem por acaso, mas sim pelo resultado do trabalho de todos. Assim, se 

desencadeia o autodesenvolvimento de uma organização. 

Saiba que uma formiga sozinha pode ser insignificante, mas em grupo elas têm 

grande potencial. 
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QUESTIONÁRIO 

 
 

Prezado Avaliador  

 

Este questionário refere-se a uma pesquisa acadêmica da aluna Sarila Aguiar de Souza 

para o trabalho de conclusão do curso de Administração de Empresas das Faculdades 

Network de Nova Odessa/SP. A sua participação e criteriosa avaliação é muito 

importante. Os resultados da pesquisa ficarão disponíveis para a comunidade 

acadêmica. 

 

 

P1 – Já teve oportunidade de trabalhar em equipe e trabalhar sozinho?   (  ) Sim     (  ) 

Não    

 

 

P2 – Trabalha melhor sozinho ou em equipe?   (  ) Sozinho     (  ) Em equipe 

 

 

P3 – Gosta de pedir sugestões aos colegas?   (  ) Sim     (  ) Não 

 

 

P4 – Prefere trabalhar com pessoas de personalidades diferentes?   (  ) Sim     (  ) Não 

 

 

Agradecemos sua contribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



542 

 

 

QUALIDADE, COMPETÊNCIA E DESAFIOS DE UM GESTOR EM 
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo principal identificar qual é a melhor forma de se 

conhecer as expectativas humanas, os comportamentos e a gestão ideal a ser trabalhada 

gerando uma consolidação eficiente com as pessoas atingindo resultados sustentáveis. 

Os desafios na gestão de pessoas são vários e o sucesso vai depender da competênciade 

cada gestor, as habilidades adquiridas em se relacionar com seus subordinados, 

possibilitando a participação dos mesmos com ideias, inovações, influenciando de 

forma positiva, assumindo compromissos individualmente e em equipes,motivando 

ebuscando o desenvolvimento profissional da equipe sob gestão com visão e ação 

estratégica. Quando um gestor procura a capacitação de sua equipe, descobrindo novos 

talentos, automaticamente traz um clima agradável, é visto de forma diferenciada e os 

profissionais correspondem com resultados por se sentirem seguros e felizes no 

desempenhar de suas funções e a organização ganha vantagens competitivas em relação 

ao mercado. 

Palavra chave: Retenção, Valores, Motivação, Atitude e Recompensa. 

 

 

Abstract 
The mainly target of this article is identify the best way to know the human expectations, 

behaviors and the ideal management to be used to promote an efficient way to achieve 

sustainable results.There are several challenges of people management and the success 

of it will depend on manager abilities. Those skills will help during the interaction with 

the team, enabling them to participate with ideas, innovation, positive influences, 

assuming individuals and team commitments, motivating and seeking for professional 

development based on the company values and master plan.When a manager tries to 

develop his team, searching for talented employees, it automatic brings a pleasant 

atmosphere. It is seen differentiated and the team reacts with better results, once their 

fell safer, happy and motivated, providing to organization acompetitive advantagein 

relation tomarket. 

Key-words: Retention,Values, Motivation, AttitudeandReward 
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INTRODUÇÃO 

 

Hoje o que mais se discute nas organizações e com os profissionaissãoas 

diversas mudanças que tem ocorrido nestes últimos dias e como afetam os padrões 

culturais, comportamentais, financeiros e operacionais. Os desafios são grandes na 

gestão de pessoas equacionando as dificuldades operacionais e mantendo a equipe 

motivada a produção e ao ajuste rápido destas mudanças.Visando com que o processo 

seja eficiente, transparente e procurando qualificar os colaboradores para que tenham 

performance sustentável. 

O estudo apresentado é baseado em literatura e nas adversidades encontradas nas  

empresas em relação à gestão de pessoas. 

As empresas modernas procuram manter os lucros em meio a tanta 

competitividade no mercado aumentando a produtividade e investindo na solução que 

são as pessoas, envolvendo-as, motivando-as, dirigindo-as nos planos de ação para a 

execução, onde o gestor tem um papel fundamental em conhecer sua equipe e buscar 

parceria, vestindo a camisa e ajudando na execução, sendo um exemplo para os demais, 

sabendo liderar e direcionar os talentos, inovando,aberto as sugestões, capacitando e 

mostrando claramente os planos e objetivos a serem alcançados pela empresa, as 

dificuldades nos processos contribuindo para a solução, criando um ambiente agradável 

demonstrando o quanto o trabalho em equipe é fundamental para se ter um time 

campeão com resultado sustentável.Quando as pessoas se sentem importantes no que 

realizam dentro da empresa, se tornam mais produtivas e felizes, consequentemente os 

gestores conseguem maiores resultados, satisfação dos clientes e a empresa torna-se 

uma referência por esta valorização. 

Quando um gestor está inseridona relação com as pessoas e a organização é 

visível que toda conquista é refletida para todos da equipe. 

Devido a estas inúmeras mudanças as empresas exigem pessoas cada vez mais 

qualificadas, aumentando o padrão de exigências, onde o desenvolvimento é mútuo, as 

pessoas são desenvolvidas pela empresa e em contrapartida a empresa busca nestas 

pessoas a gestão de sua própria carreira e a contribuição para a inovação, ideias e 

sugestões que possam melhorar o desempenho, criando vantagens competitivas, 

explorando as oportunidades de negócio para maiores lucros e redução de despesas. 

O gestor tem que estar preparado para os desafios que possam ocorrer dentro de 

uma equipe, como conflitos pessoais, tratar pessoas preconceituosas, não demonstrar 

preferências quanto as pessoas, adotar medidas disciplinares quando cabível, saber 

delegar tarefas, motivar para o crescimento, não se tornar obsoleto na função e não 

permitir que ninguém de sua equipe deixe de ter ambições de crescimento ou que não 

acredite na política de meritocracia da empresa, onde cada empresa desenvolve um 

método para avaliar os colaboradores nos resultados práticos com a intenção de moldar, 

capacitar quando surgem as oportunidades de crescimento dentro da empresa, sem ter 

que buscar no mercado profissionais da área 

As empresas não tem como criar um modelo único para orientar o 

comportamento humano no trabalho, os comportamentos devem ser estimulados através 
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de um conjunto de princípios, normas e procedimentos que norteiem as pessoas a 

colocarem em prática fatores como conhecimento, criatividade, emoção e 

sensibilidade,criando vínculos no ambiente de trabalho, na questão do desempenho e 

resultado, possibilitando um relacionamento entre pessoas e as organizações. 

Todos os gerentes, diretores, ou gestores que exercem atividade de liderança 

dentro das empresas, sempre devem estar buscando conhecimento e soluções para 

tornar suas equipes mais produtivas, focadas nas metas da área que atuam, 

comprometidas com os objetivos estratégicos da organização, estes fatores estão ligados 

a motivação das pessoas. 

Hoje em dia ter um bom salário não é o suficiente para motivarum bom 

profissional e mantê-lo na organização, muitos preferem qualidade de vida, benefícios 

adicionais como plano médico e odontológico, principalmente a geração y em diante, 

que tem acesso as informações, tecnologia, sendo  mais impulsivos, isto é, não se 

prendem por salários altos.  

Os fatores que mantem os profissionais motivados no trabalho estão 

relacionados ao bom relacionamento com as pessoas no trabalho, reconhecimento 

profissional e a possibilidade de trabalhar com o que se gosta, segundo pesquisa 

realizada com mais de quarenta e seis mil participantes, realizada pela “Catho Online” 

salário e acúmulo de capital, não aparecem entre os cinco principais fatores de 

motivação. 

A concorrência está em todo lugar, o diferencial de qualquer produto ou serviço 

é a inovação, o investimento de muitas empresas na área de lazer e convívio comum 

tem aumentado muito tornando o ambiente mais descontraído e favorável para que os 

colaboradores expressem suas opiniões, tornando o ambiente de trabalho mais agradável 

ondes as pessoas passam a maior parte do dia, construindo uma hierarquia horizontal, 

compartilhando responsabilidades e a liberdade para ajudar com soluções. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A organização moderna tem vários aspectos que influenciam as estratégias da 

empresa, buscando adesão as suas políticas, a direção para os objetivos traçados, o 

empenho para os desafios, buscando a eficiência e a inovação. Hoje nas organizações 

tem vários modelos de gestão de pessoas. Fischer (2001) esclarece que o modelo de 

gestão de pessoas deve ser compreendido como o conjunto de políticas, práticas, 

padrões atitudinais, ações e instrumentos empregados por uma empresa para interferir 

no comportamento humano e direcioná-lo no ambiente de trabalho. 

O conceito de modelo de gestão de pessoas não se pode ser reduzido ao caráter 

instrumental, é imprescindível levar em consideração que os procedimentos e práticas 

institucionais são parte e não sua totalidade, segundo Joel Souza Dutra (2001) aput 

Jean-François Chanlat (1996),esclarecendo que há uma relação entre o que a empresa 

formaliza e as práticas realizadas pelos grupos de funcionários que a incorporaram.   

Tem se falado muito sobre as diversas inovações que os profissionais de 

recursos humanos estão implantando nas organizações, segundo Neri (1999), medir, 

monitorar, redirecionar e planejar são atividades vitais para otimização das energias e 

emoções, criar a cultura da avaliação, implementar instrumentos e processos coerentes e 
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objetivos validados, e compartilhar todos os resultados. 

A comunicação no trabalho se tornou valioso nos últimos tempos, ninguém 

consegue tomar decisões ou realizar tarefas sem a comunicação, todos os setores e 

departamentos estão “ligados” uns com os outros, à necessidade da comunicação escrita 

teve um avanço imenso a partir da comunicação tecnologia por via internet.  Conforme 

Davis, Newstron (1992) comente que as organizações não podem existir sem a 

comunicação e se não houver a comunicação, fica difícil para os setores acompanharem 

o processo sem ter acesso que os demais empregados estão realizando, em que parte do 

processo estão inclusive quando a gerência não recebe as informações necessárias, os 

supervisores não podem dar instruções. A coordenação do trabalho é impossível e a 

organização entrará em colapso por falta dela. 

Analisando sob a ótica de gestão de poder, as organizações procuram criar 

mecanismos que regulem conflitos, mantendo o equilíbrio, garantindo o funcionamento 

do sistema e manifestações antagônicas e de contradições, mas também processos de 

cooperação,segundo Mello (2000). 

Ao longo dos tempos as organizações sofreram mudanças tanto interno como 

externas, houve trocas de experiências, devido ao mundo globalizado, aquilo que era 

restrito a uma única organização, agora é compartilhado com milhares de outras pessoas 

ou organizações. Dutra(2001) define: Organização e pessoas, lado a lado, propiciam um 

processo contínuo de troca de competências, onde a empresa transfere seu patrimônio 

para as pessoas, enriquecendo-as e preparando-as para enfrentar novas situações 

profissionais e pessoais, dentro ou fora da organização. São as pessoas que ao 

colocarem em prática o patrimônio de conhecimentos da organização, concretizam as 

competências organizacionais e fazem sua adequação ao contexto, esta agregação de 

valores dos indivíduos é a contribuição efetiva ao patrimônio de conhecimento da 

organização permitindo manter as vantagens competitivas ao longo do tempo. 

O plano de carreira nas empresas é almejado pela maioria dos profissionais, que 

sonham em ter melhores cargos e a possibilidade de aumentar suas remunerações, 

portanto há alguns passos que o profissional deve ter como orientação e foco nos seus 

objetivos. Dutra (2001) descreve que quando olharmos a realidade das empresas, 

verificamos que a carreira é uma sucessão de acontecimentos inesperados. As pessoas 

têm diante de si um caminho tortuoso, com várias alternativas e repleto de incertezas. A 

carreira profissional deve ser pensada como uma estrada em permanente construção, 

onde as pessoas e a empresa constroem juntas.  Ao observamos o futuro, vemos um 

caos a ser ordenado, mas ao mesmo tempo analisando o que se passou é possível 

obtermos o quanto já foi construído. Uma empresa que administra as carreiras de forma 

compartilhada terá diante de si várias estradas em construção. O número de estradas é o 

número de pessoas que se desenvolvem nessa empresa. 

As pessoas dentro da organização deve estar inseridas em programas que a 

orientem quanto sua vida profissional, Dutra (2001) diz que os instrumentos de auto 

avaliação, os processos de aconselhamento profissional, as informações estruturadas 

sobre as oportunidades profissionais internas e externas, os processos estruturados de 

feedback” ajuda a orientar e discernir o melhor caminho a ser tomado 

profissionalmente, ou até melhorando na sua convivência ambiental no trabalho. 

A competitividadeé considerada cada vez mais acirrada e leva os empresários a 

se questionarem quais os tipos de profissionais são considerados competentes. De que 

forma um gestor pode alcançar o êxito de uma carreira bem-sucedida, e que caminhos 

levam empresários a alcançar a liderança. Estes são os desafios impostos pelo mercado 
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de trabalho, onde o autor Luiz Otavio Nascimentofala sobre práticas necessárias nas 

carreiras, desvendando mistérios de um gestor eficaz, quais as principais características 

de um bom profissional. Para ele, a paixão na hora de escolher a carreira, bom humor e 

humildade são três características necessárias nessa jornada. 

Quando a gestão de pessoas tem base em competência, um dos indicadores de 

desempenho empresarial e talvez o mais importante, é a capacidade de atrair, 

desenvolver e reter pessoas talentosas, na maioriadas empresas a identificação destes 

colaboradores em seus quadros tornam-se cada vez mais difícil descobri-los, ou melhor 

dizendo, não identificam profissionais que atendam á demanda de competência, 

buscando profissionais no mercado. Estes segundo Maria Rita Gramigna (2006), são 

pagos a preço de ouro, têm seu lugar ao sol, sendo diferenciados na questão de 

experiência e formação. 

Os profissionais das empresas de consultorias afirmam que, o nível de 

desemprego esta em alta e há uma grande quantidade de profissionais disponível no 

mercado, isto não torna a tarefa de buscar um profissional que se encaixe na vaga 

pretendida fácil, pois as empresas traçam o perfil e competências para os cargos, que 

são difíceis de ser encontrada em uma só pessoa, o fundador do grupo Catho, Thomas 

Case, hoje se chama Thomas Case & Associados devido a uma fusão em maio de 2012 

com a concorrente Ricardo Xavier Recursos Humanos(Manager Assessoria em 

Recursos Humanos Ltda.) se tornando amaior empresaemconsultoria em RH do Brasil, 

comenta sobre esta prática do mercado relativo a competências, segundo Gramigna 

(2006). 

A liderança é um tipo de poder pessoal, que por meio da liderança, uma pessoa 

influencia outra em função dos relacionamentos existentes, segundo Idalberto 

Chiavenato e Francisco Gomes de Matos (2002),onde afirma que a influência é uma 

transação interpessoal na qual uma pessoa age no sentido de modificar ou provocar o 

comportamento de outra, de maneira intencional, destacando uma personalidade de 

líder. 

Na liderança genuína,a competência é o referencial do líder que se baseia no 

poder pessoal, revelando que os líderes são eficazes quando fazem com que as 

recompensas estejam ao alcance dos subordinados e quando fazem com que essas 

recompensas dependem da realização de metas específicas, por parte dos mesmos, onde 

os liderados são motivados pelo comportamento e estilo do líder, segundo Chiavenato 

(2002). 

Na verdade, nos tempos atuais é o desenvolvimento de habilidades, capacidade 

diferenciada que quando comparada com os concorrentes traz a vantagem competitiva 

da empresa, sendo este recurso protegido, consolidado e amplamente desenvolvido, o 

líder precisa saber incrementar as forças positivas segundo Chiavenato e Matos (2002), 

e saber neutralizar forças negativas, para garantir o sucesso com as mudanças nos dias 

de hoje. 

Hoje a avaliação é uma consequência natural no modelo de competências, para 

dar continuidade ao processo de crescimento profissional, buscando dar retorno ao 

empregado, comparando seu desempenho real com o desejado, uma ferramenta 

utilizada para formalização é chamada de Feedback, registrada em rede em empresas 

com tecnologia, definindo competências, perfis, formação de banco de talentos, 

permitindo ações de desenvolvimento e alinhamento, conforme comenta Maria Rita 

Gramigna, (2006). 

São consideradas competências, segundo Gramigna (2006), em nosso modelo de 
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gestão a capacidade empreendedora, a de trabalhar sobre pressão, a comunicação, a 

criatividade, a cultura da qualidade, o dinamismo, a iniciativa, a flexibilidade, a 

liderança, a motivação, a negociação, a organização, o planejamento, o relacionamento 

interpessoal, a tomada de decisão e a visão sistêmica. 

As habilidades precisam ser demonstradas na prática, trazendo benefícios para a 

coletividade na qual o profissional está inserido, o conhecimento permite o domínio de 

procedimentos, conceitos e informações necessárias que garantem a qualidade nos 

processos e as atitudes determinam o nível de confiança entre as pessoas, o clima de 

trabalho, o grau de comprometimento com os objetivos e metas organizacionais e 

resultados maximizados, conforme Gramigna (2006). Atualmente, o principal desafio 

para as empresas é desenvolver atividades que gerem soluções, intensificando e 

otimizandoatividades relacionadas ao conhecimento, assimilação, difusão e aplicação de 

conhecimentos específicos sobre o negócio da empresa, onde segundo Marisa Eboli 

aput Dutra (2001) com intuito de permitir o aprendizado a qualquer hora e em qualquer 

lugar, investem em equipamentos, computadores, vídeos, satélites, hardware e software, 

disponibilizando cursos e-learning, estimulando o aprendizado contínuo, o auto 

desenvolvimento, a produtividade, melhorando a comunicação interna e externa, sendo 

que os desafios impostos por essa nova realidade levam as empresas abandonarem 

posturas que não enquadram na alavancagem do crescimento, cuja maior riqueza das 

organizações, são as pessoas. 

A comunicação é um processo importante para um gestor que sempre deve estar 

atento, buscando feedback dos colaboradores, críticas, sugestões de mudança, solução 

de problemas e coaching de carreira, que atualmente é uma ferramenta, mecanismo  

muito utilizado pelas empresas onde permite o registro em sistema e possibilita acesso 

de gestores superiores, do funcionário citado, quais os pontos fortes e de melhorias para 

seu desenvolvimento e também permite dar ciência, e expressar sua opinião. Uma 

postura adequada de um gestor é ter uma comunicação aberta e franca, ouvir 

atentamente e respeitar a opinião, reservar um tempo e local adequado para que o 

colaborador possa se expressar, ser gentil mostrando genuíno interesse pelos problemas 

dos outros, não criticar o profissional perante os colegas, fazer elogios quando forem 

cabíveis e agradecer sempre pela colaboração, parceria, conforme Xavier 

(2006).Destacando ainda, que cabe ao gestor estabelecer uma programação de 

comunicação seja diário, semanal, mensal para adequação de mudanças, estratégias e 

celebração de resultados obtidos juntamente com a equipe. As empresas estão cada vez 

mais preocupadas em saber o quanto podem contar com seus profissionais inseridos, seu 

envolvimento e comprometimento, para isso criam oportunidades de ouvi-las, através 

de programas criados, um deles é chamado de portas abertas, onde vários níveis de 

cargos de diferentes áreas são chamados para uma conversa mais informal, cuja 

finalidade é identificar o quanto as pessoas estão alinhadas ou não á cultura da empresa, 

oportunidade de extrair novas ideias e verificar o que não está bom segundo a visão dos 

colaboradores,identificando como chega as informações e como estão sendo 

interpretadas. 

Segundo Drucker e Maciariello (2007), um gestor eficaz precisa desenvolver  

habilidades onde o gerenciamento de tempo e a concentração de esforços nas tarefas 

mais importantes garantem um resultado eficaz, pois o tempo é um recurso limitador e o 

gerenciamento dele identifica as tarefas que desperdiçam o seu tempo e de outras 

pessoas, com isso, é mais fácil identificar as prioridades e concentrar os esforços, 

habilidade como percepção e coragem de aplica-las é um grande desafio para o gestor. 
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É sempre bom um gestor ter em mente que para vencer os desafios de sua área, 

seja ela pequena ou até a direção geral, não pode negligenciar suas tarefas, sendo 

fundamental lidar com as pessoas que em seu âmbito profissional que pode ser o 

problema ou a solução, uma equipe pode alavancar a carreira do gestor como também 

fazer com que caia por negligenciar ou não conduzir sua equipe. Portanto a base de uma 

boa gestão é acreditar no ser humano e no seu potencial, estimulando para darem o 

melhor de si, ajudando a se desenvolverem e buscarem objetivos mais desafiadores, ter 

um vínculo emocional construtivo com as pessoas com respeito, apoio e orientação 

segundo Xavier (2006). 

Um dos diferenciais que o gestor pode atuar é na integração da equipe 

gerenciada com as demais equipes dentro da organização. Segundo Xavier (2006), 

possui algumas recomendações para haver harmonia entre equipes, observar 

atentamente o clima, combatendo egoísmo, individualismo, manifestações hostis com 

os demais, mostrando aprovação da integração da equipe e desaprovando a exclusão do 

mesmo, conscientizando sobre as diferenças existentes entre as pessoas, mas que elas 

contribuem para a riqueza cultural, deixando claro que a democracia, os direitos 

individuais e a dignidade e valores de cada um devem ser respeitadas. Harmonizar os 

conflitos é possível e precisam ser inibidos pelo gestor, conversando, verificando a 

gravidade, buscando o entendimento, ouvindo as partes envolvidas, tomando 

providências cabíveis para não afetar a equipe, a confiança e o moral. 

O gestor pode exercer um papel de coach e mentor, o primeiro quer dizer 

treinador, aquele que dá orientações, informações à equipe e o outro tem a função de 

ensinar, aconselhar particularmente. Existem empresas que oficializam este processo 

com profissionais mais experientes tornando-os conselheiros dos mais novos, sendo 

uma relação de confiança mútua, humildade para receber informações e da outra parte a 

vontade de colaborar. Segundo Xavier, (2006) o gestor deve observar o desempenho do 

colaborador para aconselhar com maior eficiência, com críticas construtivas, 

encorajando nos momentos difíceis, orientando nas decisões, estimulando o 

autodesenvolvimento pessoal e profissional, aconselhando a parte técnica e questões 

pessoais que estejam atrapalhando o desempenho do colaborador, ou causando angustia. 

As organizações que celebram as conquistas, valorizando equipes contribuindo 

para a autoestima motivam mais o pessoal, permitindo que o grupo expresse emoções 

positivas e contagie os demais, fortalecendo o espírito da equipe, motivando para novas 

vitórias. 

 

METODOLOGIA 
A empresa pesquisada situa-se na RMC, sendo uma instituição financeira que 

atua em 20 países, no Brasil tem o total de 4 mil agências e 33 mil pontos de 

atendimento, sua sede localizada em São Paulo, atuando há mais de mais de oitenta 

anos no mercado no segmento de prestação de serviços, atualmente conta com 105 mil 

colaboradores. 

Em 2010 a empresa fez uma fusão muito importante com outra empresa do 

mesmo ramo, tornando-se a maior empresa da América Latina do segmento, agregando 

ainda mais valor a sua marca no mercado. 

A pesquisa foi distribuída aos colaboradores das agências (3) de Sumaré, SP que 

faz parte da RMC, correspondentes às áreas comerciais e operacionais. 

A pesquisa realizadade maneira quantitativa, que segundo Fonseca (2002), esta 

pesquisa tem por mérito ser objetivo e direta, elassão mais adequadas para apurar 
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opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados, pois utilizam instrumentos 

padronizados (questionários) que permitem saber exatamente o que deve ser perguntado 

para atingir os objetivos da pesquisa. Este tipo de pesquisa permite realizar projeções 

para a população representada e obter resultados e aprimoramentos dentro das 

instituições, testando, de forma precisa, as hipóteses levantadas para a pesquisa e 

fornecem índices que podem ser comparados com outros. Quanto maior for o número 

de entrevistados maior é a precisão nos resultados. 

As informações são colhidas por meio de um questionário com perguntas claras 

e objetivas, garantindo a uniformidade de entendimento dos entrevistados e 

apresentação dos resultados selecionados a partir da identificação das pessoas a serem 

entrevistadas por meio de critérios previamente definidos: como sexo, idade, ramo de 

atividade ou na localização geográfica, onde as entrevistas não exigem um local 

previamente ou em pontos de fluxo de pessoas, podendo ser realizada dentro das 

empresas, locais públicos, instituições de ensino e tantos outros. O fator de relevância é 

que sejam aplicadas individualmente e sigam as regras de seleção da amostra para 

alcançar um percentual eficaz em cada ponto abordado, sendo uma base de dados 

padronizados, ou seja, a mesma pesquisa distribuída. 

Foi aplicado um questionário contendo 10 perguntas objetivas para 21 

colaboradores que responderam as questões sobre o clima organizacional, motivação, 

gestão e meritocracia dentro respectiva empresa. 

 

RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

Em 2010 a empresa fez uma fusão e as  mudanças para melhorias desde então 

não pararam de ocorrer, incorporando uma nova cultura na empresa enfatizando 

eficiência mas também voltada para gestão de pessoas, retendo talentos e impulsionado 

aos desafios aos colaboradores na questão de encarreiramento. 

Os resultados da pesquisa efetuada serão demonstrados através de gráficos para 

melhor visualização:  

 
Figura 9 -Sexo - Autoria Própria 

 

Na figura 1, verificamos que a maioria dos colaboradores são do sexo feminino, 
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0% 

SEXO 

Masculino

Feminino



550 

 

 

atuando desde atendimento, caixa, até cargos de responsabilidade maior como gestão do 

negócio e das pessoas inseridas na agência que atuam. 

 

 
Figura 10 - Meritocracia - Autoria Própria 

 

De acordo com a pesquisa, os colaboradores não acreditam totalmente no plano de 

meritocracia da empresa, demonstram que talvez o processo não seja eficiente na 

diferenciação, deixando uma possibilidade da empresa rever a questão para continuar 

motivando seus funcionários para pleitearem o crescimento, conforme a figura 2.  

 

 
Figura 11 - Liderança, Ética e Responsabilidade -Autoria Própria 

 

A figura 3 demonstra que os gestores são éticos, possuem responsabilidades e 

agem de acordo com as normas internas estabelecidas pela empresa, não agindo de 

forma incoerente com as questões que envolvem seu dia a dia. 
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Figura 12 - Liderança de Expressão - Autoria Própria 

Na figura 4, demonstra que os funcionários tem liberdade de expressar suas 

opiniões, no entanto, não se sentem totalmente a vontade em sugerir novas ideias ou 

demonstrar uma opinião adversa do gestor imediato. 

 

 

Figura 13 - Gestor que joga pelo time -Autoria Própria 

 

Na figura 5, a maioria vê seu gestor como um colaborador competente na 

administração, no gerenciamento das atividades, estando bem próximo e ajudando os 

demais colaboradores na solução dos problemas, no compartilhar das estratégias e na 

motivação  da equipe em busca dos resultados, servindo de exemplo. 
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Figura 14 - Influência do gestor no desenvolvimento -Autoria Própria 

 

De acordo com a figura 6, foi quase unânime na afirmação de que o gestor 

imediato pode alavancar a carreira de seus subordinados como pode barrar seu 

crescimento através de sua opinião, mesmo com o processo de meritocracia.  

 

Figura 15 - Clima organizacional na empresa -Autoria Própria 
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Através da pesquisa, na figura 7, os colaboradores demonstram que o clima na 

empresa está adequado ao momento, mesmo com a cobrança de resultados focada na 

sustentabilidade, acreditam que os colaboradores procuram se respeitar colaborando 

entre as áreas garantindo melhor desempenho e atendimento aos clientes. 

 

Figura 16 - Disponibilidade de Treinamento para exercer a função - Autoria Própria 

 

Na figura 8 a pesquisa demonstra um parâmetro de igualdade na questão de que 

possuem os treinamentos adequados ou que talvez isto não seja a verdade propriamente 

dita, possuem treinamentos, inclusive quando ocorre uma promoção de cargo já são 

direcionados cursos e-learning, como ocorre muitas mudanças a empresa não tem como 

ausentar os colaboradores de suas funções diárias, acabam enviando diariamente 

informações que sejam relevantes para o atendimento e continuidade da operação em si, 

por este fator acreditam que são treinados no exercício da função, no dia a dia sem 

preparação prévia, como um desafio aprimoramento rapidamente as mudanças, 

driblando as dificuldades encontradas. 

 

 

Figura 17 - Indicação para trabalhar na empresa - Autoria Própria 
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A figura 9 demonstra que embora as adversidades, a maioria dos colaboradores 

indicaria a empresa a outras pessoas no caso de uma vaga disponível, acreditam ser uma 

empresa sólida e que proporciona conquista de sonhos, oferecem vários benefícios para 

os colaboradores e seus dependentes como, assistência médica e odontológica, auxílio 

creche, ticket alimentação e refeição, descontos de farmácia. Alguns permanecem na 

dúvida na indicação, pois acreditam que mesmo fazendo bem sua função acreditam que 

sãocobrados para buscarem algo mais e talvez outras pessoas não suportassem tal 

cobrança. 

 

 

Figura 18 - Salário Elemento Motivador - Autoria Própria 

De acordo com a figura 10, os colaboradores não acreditam que o salário é o 

maior elemento motivador, devido a grande responsabilidade que exercem e as 

múltiplas funções acumuladas, mas permanecem na empresa por gostar realmente do 

que fazem e por terem a perspectiva de serem reconhecidos e diferenciados quando 

fazem o melhor, alcançando os resultados desejados ou se destacando em meio a 

muitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo apresentado pode trazer para a instituição pontos de melhoria, 

trabalhando com o objetivo qualitativo no processo de sucessão e avaliação das pessoas. 

Pensando nisso a instituição possui uma avaliação anual do ciclo do Eixo Y, isto é, uma 

nota de avaliação comportamental que tem o propósito de meritocracia, uma curva 

forçada no desenvolvimento das pessoas. Os gestores da rede de agências participam 

dessa avaliação comportamental, que são estruturadas, classificando os colaboradores 

avaliados nos comitês de trilhas de carreira, nota obtida no Eixo Y, que definem as 

ações e consequências dos avaliados, performance individual. Com o objetivo de 

equalizar as informações que compõe a avaliação, neste ano as equipes da rede de 

agências participarão desta avaliação, onde são respondidas algumas questões sobre seu 

gestor imediato, referente sua gestão e resultados obtidos. 

Existem algumas atitudes importantes que estabelecem uma liderança eficaz, 

direcionando o líder para alcançar o sucesso.Um bom líder sabeser um bom liderado, se 
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coloca no lugar de seus liderados, tendo empatia por eles, apoiando em suas demandas, 

outra é ter autoconhecimento e a autoliderança, saber se liderar a si mesmo, pois a 

liderança é algo que se começa de dentro pra fora e precisa sempre ter em mente o que 

pode ser melhorado, o que tem feito, quais são seus pontos fortes e fracos, direcionando 

a equipe no apoio para dar suporte criando um plano de ação na direção de uma 

melhoria contínua e por último é preciso conhecer as pessoas, criando um 

relacionamento, proximidade, vínculos de confiança e parceria. 

Ser um bom gestor é estar aberto a aprender sempre, seja com os fracassos ou 

com os sucessos, ações que dependem da sua escolha, de sua determinação, de seus 

sonhos e objetivos traçados. 

O grande mito Ayrton Senna afirmava: “Eu só perco para mim mesmo, pois a 

minha maior motivação é aprender sempre”. 
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ANEXO: 
 

Pesquisa para apuração de dados sobre qualidade, competência e gestão. 

 

1-Identificação, você é do sexo:   

(  ) Fem  ( ) Masc   

2- Você acredita no processo de meritocracia dentro da empresa? 

( ) Sim  (  ) Não  (  ) as vezes 

3-Seu gestor é um líder ético e responsável  

(  ) sim  (  ) não  (  ) as vezes 

4-Você tem liberdade de expressar suas opiniões na empresa em que trabalha?  

(  ) sim  (  ) não  (  ) as vezes 

5-O seu gestor é uma pessoa que joga pelo time? 

(  ) sim  (  ) não  (  ) as vezes 

6-Você acha que um gestor pode influenciar em seu desenvolvimento/encarreiramento? 

(  ) sim  (  ) não  (  ) as vezes 

7- Como você acha que é o clima dentro da empresa? 

(  ) ótimo  (  ) ruim  (   )  adequado  

8- Você acredita que para sua função a empresa fornece treinamentos adequados? 

(  ) sim  (  ) não  (  ) as vezes 

9- Você indicaria a empresa que trabalha á alguém? 

(  ) sim  (  ) não  (  ) talvez 

10- Você acredita que o salário é o maior elemento motivador? 

(  ) sim  (  ) não  (  ) talvez 

 

 

http://www.pesquisaquantitativa.com.br/pesquisa-quantitativa.htm,%20acesso
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LIDERANÇA: COMO MOTIVAR UMA EQUIPE 
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Resumo 

O objetivo dessa pesquisa é ter uma maior aprofundamento em como  um líder tem o 

poder de motivar uma equipe, diferente do que o chefe traz para a equipe, sendo na 

maioria das vezes autoritário, mostrando que uma equipe motivada é muito mais 

eficiente do que aquela que não possui o reconhecimento de seu gestor  e apenas é  

tratada como uma máquina. 

Palavras Chaves: Gestão de pessoas, empresas, ambiente de trabalho, satisfação. 

 

 

Abstract 

The objective of this research is to have a deeper understanding of how a leader has the 

power to motivate a team, other than the head brings to the team, being mostly 

authoritarian, showing that a motivated team is much more efficient than that which 

lacks the recognition of his manager and is treated just like a machine. 

 

Key-words: People management, companies, desktop, satisfaction. 
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1. INTRODUÇÃO 

No ambiente competitivo em que vivemos o maior desafio é manter uma equipe que 

seja eficiente e motivada ao mesmo tempo, sempre buscando melhorias e qualidade no 

serviço prestado.  

De acordo com a pesquisa realizada pela revista EXAME em 2012 a empresa 

Google foi considerada a melhor empresa do ramo tecnológico para se trabalhar, esse 

título foi devido ao imenso pacote de benefícios que os funcionários recebem e 

principalmente pelo clima organizacional existente na empresa. 

O clima organizacional, nos faz sentir mais ou menos à vontade no ambiente em que 

trabalhamos, se tivermos um bom clima organizacional trabalhar se tornará uma 

atividade muito fácil e até prazerosa, trazendo para a empresa um ótimo rendimento, 

porém se o clima organizacional for ruim, a empresa pode ter a melhor infra-estrutura 

possível que perderá no rendimento de seus funcionários pois esses não produzirão 

tanto quanto aqueles que trabalham com prazer.  

Os principais vilões do clima organizacional são os funcionários desmotivados, 

gestores autoritários e o problema de relacionamento entre os funcionários. 

É notável o impacto que os lideres causam nas organizações, afinal sua principal 

função é conduzir os funcionários. 

Um dos fatores que pode trazer melhorias no clima organizacional é a motivação da 

equipe, tema que será aprofundado nessa pesquisa, para ter uma equipe motivada e 

satisfeita com o seu dia dia, é necessário ter um gestor com o perfil de líder. 

Levando em consideração a importância da liderança na motivação dos 

funcionários, foi realizado um estudo com lideres de uma empresa de tecnologia situada 

na região metropolitana de Campinas, para analisar o grau de motivação dos 

funcionários e o perfil de lideres que constituem a equipe, podendo identificar os pontos 

fortes e fracos e possíveis melhorias. 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Lideres X Chefes 

A liderança é um tema bastante abordado nos dias atuais, justamente por ser a 

chave do sucesso de muitas equipes, quando se tem um bom líder consequentemente se 

tem uma boa equipe, é mais ou menos como na brincadeira de siga o mestre que 

aprendemos quando crianças, se o gestor tem bons hábitos, te ajuda, se preocupa com o 

seu bem estar e com o sucesso da compania consequentemente seus funcionários terão a 

mesma postura, porém se o gestor, segue a linha autoritária, apenas cobrando de sua 

equipe nunca ajudando ou reconhecendo seu esforço, a equipe produzirá o mínimo 

possível, pois estará desmotivada, portanto como na brincadeira de criança os 

funcionários seguem seu gestor. 

“ Algumas pessoas justificam o uso da “mão pesada” em nome de objetivos 

virtuosos. Afirmam que “ negócio é negócio” e que “ética” e “ principios” alguma vezes 

devem ceder  o primeiro lugar aos lucros. Muitas dessas mesmas pessoas não veem 

qualquer correlação entre a qualidade de suas vidas pessoais no lar e a qualidade de seus 

produtos e serviços no trabalho. Por causa do ambiente social e politico dentro de suas 

organizações e dos mercados fragmentados  do lado de fora, acham que podem abusar 

de suas relações à vontade e ainda assim obter resultados.” [1] 

A citação acima descreve exatamente como alguns gestores agem no ambiente 
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organizacional, tentando atingir resultados a partir de uma gestão autoritária, trazendo 

na maioria das vezes resultados negativos. 

“ O desafio é ser uma luz e não um juiz; ser um modelo e não um crítico.” [1]. 

Em seu livro Maxwell[4] faz uma comparação perfeita entre chefe e líder 

“ O chefe dirige seus subordinados, o líder os treina. 

   O chefe depende da autoridade, o líder depende da boa vontade. 

   O chefe inspira medo; o lider inspira entusiasmo. 

   O chefe diz: “ Eu”; o lider diz: “ Nós”. 

  O chefe enfatiza o responsável pela falha; o lider enfatiza a falha. 

  O chefe quer que as pessoas saibam como ele fez; o lider mostra como fazer. 

  O chefe afirma: “ Vá”; o líder afirma: “Vamos”! “  

 

O lider não só mostra o caminho para seus seguidores como entende, 

compreende e os guia, essas caracteristicas ajudam com que o lider tenha mellhor 

desenvolvimento de seu papel.  

Segundo Ervilha, Quem estiver no papel de lider, ao interpretar seus liderados, sentirá:  

A responsabilidade em representá-los perante aos superiores, perante a empresa 

ou perante as pessoas. 

 A preocupação com o que vai dizer e se está reproduzindo bem o que captou no 

momento da entrevista. 

 A ansiedade em desempenhar seu papel: “ será que estou fazendo bem?”. 

  A dificuldade em lembrar todos os detalhes ao falar das pessoas e em entende-

las. 

Portanto um lider trabalha não só o lado profissional de seus funcionários como também 

o lado pessoal deles. Um lider ao ver seu funcionário mal ou produzindo menos que o 

de costume, ele irá tentar entender o que acontece e de que forma pode ajudar seu 

funcionário. 

Um lider não lidera apenas um funcionário e sim uma equipe, para que esse lider tenha 

sucesso é necessário trabalhar em equipe  

“ O lider da equipe é o responsável pela interação entre sua equipe e a empresa.” [2] 

Os lideres de equipes se adaptam a elas de acordo com a necessidade, e de 

maneira que sejam mais eficientes. O líder tem o papel de fazer a ponte entre seus 

liderados e a empresa. 

A principal característica dos lideres é a capacidade de se relacionar com as pessoas, 

além de ter a capacidade de tratar cada pessoa da maneira necessária. 

 

 

 Liderança 

 

Fred Smith afirma que: Liderança é fazer com que as pessoas trabalhem pra você 

quando não são obrigadas”  

A liderança é um dos assuntos mais complexos quando trata-se de gestão. Como 

citado anteriormente o líder necessita de muitas qualidades que não são encontradas 

facilmente em qualquer funcionário, dentro de tantos desafios enfrentados pelos lideres 

o maior deles é Motivar a equipe. 

Um líder apesar de ter muitas qualidades e grande competência, não consegue 

atingir os resultados sozinho, para isso ele precisa de uma equipe comprometida e acima 

de tudo motivada. 
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Mas antes de motivar uma equipe, ela deve ser bem montada, levando em 

consideração a capacitação técnica, a equipe existe para prestar algum serviço, se não 

existe capacitação não faz sentido uma equipe necessita de postura e atitude de seus 

componentes, e o principal item, motivação para o trabalho. 

Um líder precisa ter conhecimento das capacidades técnicas de seus 

funcionários, se eles mantem-se atualizados, se possuem capacidade e perfil pra tal 

conhecimento, pois se eles não possuem essa capacidade e perfil, devem ser 

direcionados para algo que tenha a ver com eles, e serem substituídos na equipe.  

Muitas vezes uma equipe conta com ótimos funcionários e muito bem 

capacitados, porém esses mesmo “ótimos” funcionários podem não possuir uma postura 

adequada para o trabalho, porém a postura diferente da capacitação não é algo que você 

possa ensinar, então muitas vezes pode ser melhor ter um funcionário com uma ótima 

postura e não tão desenvolvido tecnicamente do que o inverso. 

Mesmo que a equipe possua as qualidades acima, isso apenas não é o suficiente, 

para um bom desenvolvimento a equipe precisa estar motivada.  

Porém a motivação não pode ser imposta , a liderança bem executada melhora a 

motivação da equipe fazendo  com que os funcionários executem suas atividades com 

maior determinação. 

São infinitas as definições para liderança, abaixo temos algumas definições: 

 “Liderança não é um dom, mas uma tarefa, uma função que pode ser aprendida” 

[5] 

 “Um líder é aquele que vê mais que os outros, vê mais longe que os outros e vê 

antes dos outros.”  Leroy Ems 

 “Liderança é uma atitude que requer múltiplas habilidades para ser exercida com 

eficiência; trata-se de um conhecimento e não apenas do exercício de 

autoridade” . Karim Khoury  

“ Quanto mais alto você quer chegar, mais precisa de liderança. Quanto maior o 

impacto que pretende ter, maior precisa ser sua influência.” [4] 

Para um líder conseguir exercer sua liderança sobre sua equipe ele precisa 

conquistar a confiança dos membros da equipe, a confiança é um dos fatores mais 

importantes, é ela que permite a conexão entre as pessoas. A confiança é construída 

com base nas atitudes e decisões tomadas pelo líder, se ele toma boas decisões sua 

confiança aumenta, e o poder de influência sobre as pessoas também. Quando nossas 

mães nos dizem que algo é bom, confiamos e tomamos decisões com base na 

informação dela, justamente porque sabemos que ela quer o melhor para nós. O mesmo 

ocorre com nossos lideres, se eles tomam boas decisões acabamos confiando, porém se 

os lideres tomam decisões erradas, uma após a outra a confiança deixa de existir. 

Além da confiança é muito importante que exista respeito de ambas as partes, o 

líder deve entender que mesmo ele sendo superior ao funcionário em nível hierarquico 

ele não deve nunca agir com ar de superioridade, e sim de igual para igual, tentando 

sempre entender os problemas e necessidades de sua equipe. O líder deve funcionar 

como um “norte” a ser seguido por sua equipe. 

O líder além de fornecer um caminho para seus funcionários ele também é um 

aprendiz, ou seja está em constante processo de aprendizado. As pessoas devem dar 

mais valor a liderança, muitas acreditam que a liderança é para poucos, mas não é,  as 

pessoas precisam aprender a liderar e se desenvolver nessa característica, a liderança 

como qualquer outra habilidade não surge da noite para o dia, ela precisa ser lapidada e 
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trabalhada no dia a dia com base no aprendizado adquirido. 

Estilos de Liderança 

 “É importante entender que os estilos de liderança consistem nas atitudes de um líder 

com seus seguidores. Pensando desta maneira, diversos autores destacam três formas 

costumeiramente utilizadas pelos líderes nas situações mais variadas: [6] 

Autocráticos: Esse estilo de líder costuma não ouvir seus seguidores. Seu objetivo é 

sempre que o produto ou serviço final seja entregue, a maioria que adota esse perfil são 

homens. 

Democráticos: Diferente do estilo citado acima, esses lideres focam nas pessoas e não 

na produção. Quem define a estratégia não é apenas o líder mas também seus 

funcionários.O sexo mais presente nesse estilo é o feminino 

Normalmente esse estilo está mais presente em organizações que possuem maior 

qualificação, onde mais importam-se com os objetivos finais das organizações. 

 “ Em essência, o líder orientado para as pessoas acredita que deve procurar criar um 

clima em que as pessoas sintam-se confortáveis. O líder orientados para pessoas 

focaliza o próprio funcionário ou grupo, enfatizando as relações humanas e o 

desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe, ouve e presta atenção e apóia os 

funcionários.[7] 

Motivação 

Segundo Fleury ao que tudo indica, existe disparidade entre o que se entende por 

motivação nas organizações está muito distante da discussão e do entendimento 

conceitual dos estudiosos do assunto. 

Motivação é definida como um impulso à ação. É também traduzida como 

necessidade ou tendência[3]. De acordo com Fleury[3] a fala “ Você tem que motivar 

seus empregados!” perde seu uso prático, pois sugere algo impossível de realizar, 

justamente porque motivação é um como um impulso ou uma necessidade. 

Como motivar alguém, se motivação é como um impulso e algo individual? As 

pessoas são diferentes, portanto são motivadas de formas diferentes, não é possível criar 

um padrão, pois cada pessoa terá uma interpretação diferente da situação a que está 

exposta, além disso motivação é algo ligado ao futuro. Como quando um funcionário 

fica mais motivado a realizar suas tarefas devido a promoção que poderá receber no 

final do mês. 

A princípio o que um líder não deve fazer, é tentar motivar seus funcionários 

com base em falsas promessas, que irão motivá-los apenas por alguns momentos, porém 

quando não conseguir cumpri-las o efeito será muito pior. 

Um líder deve ajudar o funcionário traçar seu caminho profissional junto da sua vida 

pessoal. A relação da empresa e do funcionário depende de ambas as partes portanto se 

um funcionário está desmotivado a empresa também sofre essas consequências. 

 

Para Maximiano[7] “a motivação para o trabalho é uma expressão que indica um 

estado psicológico de disposição ou vontade de perseguir uma meta ou realizar uma 

tarefa”  
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3. METODOLOGIA 

A metodologia segundo Gonçalves “significa o estudo dos caminhos a serem 

seguidos, incluindo-se os procedimentos escolhidos”.  

A metodologia refere-se aos fundamentos dos estudo,  a formulação desse 

trabalho foi baseada  em pesquisas bibliográficas tendo maior embasamento na teoria 

podendo elaborar a melhor maneira de coletar os dados necessários, o levantamento foi 

realizado através de livros, revistas e outras publicações.  

A pesquisa bibliográfica possibilita um maior conhecimento sobre o tema 

abordado, já pesquisado por estudiosos nos fornecendo uma melhor base para o trabalho 

Após esse estudo foi realizada uma pesquisa de dados com métodos quantitativos 

através de questionários respondidos por funcionários de uma determinada área de uma 

empresa de TI situada na região metropolitana de Campinas. 

Com relação ao universo e amostra da pesquisa, RUDIO [8] afirma que: “O 

universo na pesquisa cientifica designa a totalidade dos indivíduos que possuem as 

mesmas características, definidas para um determinado estudo”. Com base nisso, O 

universo de nossa pesquisa será de 11 funcionários todos  ocupando cargos de liderança 

na empresa. 

“A amostra para a pesquisa cientifica é uma parcela selecionada da população ou; é um 

subconjunto da população, selecionado de acordo com uma regra ou plano.”[8] 

        Os questionários tinham o intuito de mostrar o grau de satisfação dos funcionários 

quanto a seus gestores e identificar se eles eram liderados ou “chefiados”  

 

 

 

4. ANALISE DE DADOS 

 

Conforme pesquisa realizada com os lideres da compania pode-se 

ressaltar que a maioria dos lideres entrevistados são homens, sendo 7(sete) ou 

63% e 4(quatro), ou 37% mulheres. A faixa etária de todos encontra-se entre 27 

e 37 anos . 
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Figura 1. Percentual de lideres. 

Fonte: Autoria própria 

 

Para os fatores motivacionais foi possível verificar que todos encontram-

se motivados, pois todos alcançaram alta pontuação nos questionários 

realizados, transmitindo dessa forma motivação a seus subordinados também. 

Sobre o item se eles possuem perfil de líder ou de chefe, apenas 1 dos 11 

entrevistados teve maior propenção ao perfil de chefe, porém já está trabalhando 

em melhorias  na forma como trabalha com seus funcionários. 

Já a pesquisa realizada com 20 funcionários de uma mesma área 90% 

concordou que o estilo de liderança exercido é democrático dando abertura aos 

funcionários para mostrarem seus pontos de vista, e também para participarem 

de decisões importantes. 

Sobre o comportamento dos lideres 100% mostrou-se satisfeito com o 

papel desempenhado pelos lideres. 

E para o questionamento onde a pesquisa foi sobre se os lideres motivam 

seus funcionários, elevando a auto-estima e o sentimento de realização sobre o 

trabalho exercido, apenas 5% respondeu que não. 

Foi possível notar através das pesquisas realizadas que o trabalho de 

liderança e motivação é bem desenvolvido entre os funcionários, necessitando 

apenas de alguns ajustes com algumas pessoas, que podem ser sanados através 

de treinamentos e palestras motivacionais. Foi informado também que a 

reciclagem dos lideres é realizada constantemente a fim de melhorar o 

desenvolvimento de seus funcionários. 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do que foi analisado através da abordagem teórica que serviu de base para 

esse trabalho, pode-se concluir que o líder possui total influência no desempenho 

organizacional e principalmente na motivação dos funcionários. E que o papel do líder é 

influenciar seus funcionários de maneira que eles possam caminhar sozinhos. 

Após essa pesquisa foi possível notar que é indispensável a figura de um líder que 

possua suas habilidades desenvolvidas e que possua influenciar dentro da organização. 

A empresa estudada possui um grande poder de influência em seus subordinados, 

levando em consideração que a maioria de seus funcionários trabalham com satisfação e 

a maioria de seus lideres que já exercem a função realmente possuem perfil para a 

execução da mesma. Dessa forma pode-se notar que os funcionários seguem seus 

lideres devido a capacidade deles de liderar e não apenas pelo cargo que ocupam. 

Os líderes são acessíveis e bem relacionados com os funcionários. Sabem motivar 

e satisfazer seus funcionários e desenvolvem o trabalho em equipe.  

O líder direciona seus funcionários para que eles executem as atividades, 

atendendo o que a compania espera, atingindo dessa forma o sucesso e excelência no 

trabalho. 
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Resumo 

Nos últimos anos o fisco brasileiro investe pesado em tecnologia, criando mecanismos 

de cruzamento de informações com intuito de combater a sonegação e agilizar a troca de 

informações entre o fisco. Assim, os profissionais de contabilidade, elo dos 

contribuintes com o fisco, vem sofrendo constantes alterações em sua rotina: trabalhos 

manuais cada vez mais automatizados, mas em contrapartida a consultoria se faz cada 

vez mais necessária. O Simples Nacional é uma tributação aplicada nas Microempresas 

(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Abrange alguns tributos e tem participação 

de impostos federais e uma vez optantes pelo Simples Nacional as empresas devem 

entregar obrigatoriamente a declaração anual única com informações fiscais do ano-

calendário, mas quando há inatividade, é entregue uma declaração única e simplificada. 

Empresas em situação irregular (ultrapassando a Receita Bruta Anual ou não pagando o 

DAS – Simples Nacional corretamente) devem ser excluídas  mas é possível verificar 

que empresas na mesma situação podem ou não ser excluídas. Este trabalho abordou a 

rotina fiscal de empresas Optantes do Simples Nacional em relação a todas as 

exigências do fisco, além de responder a questão de quais são os critérios aceitos para a 

exclusão de uma empresa do Simples Nacional.  

 

Palavras-chave: Fiscal; Simples Nacional; Microempresas. 

 

Abstract 

In recent years the Brazilian tax authorities invests heavily in technology, creating 

mechanisms for cross-checks with a view to combating tax evasion and expedite the 

exchange of information between tax authorities. Thus, the accounting profession, link 

taxpayers with the IRS, has been undergoing constant changes in his routine: crafts 

increasingly automated, but in return the consultancy becomes increasingly necessary. 

The National Simple is a tax imposed on Microenterprise (ME) and Small Enterprises 

(EPP). It covers some taxes and has participation from federal taxes and once opting 

for Single National companies must necessarily deliver the annual tax information only 

with the calendar year, but when there is inactivity is a statement delivered unique and 

simplified. Business undocumented (surpassing the Annual Gross Revenue or not 

paying the DAS - National Simple correctly) should be excluded but you can verify that 

companies in the same situation may or may not be excluded. This study addressed the 

routine corporate tax choosers the National Simple for all the requirements of the tax 

authorities, in addition to answering the question of what criteria are accepted to the 

exclusion of a company from the National Simple. 

 

Key words: Fiscal, Simple National, Microenterprise. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Diante de  novos panoramas tributário brasileiro, o Sistema tributário 

Nacional deverá obedecer normas jurídicas, relacionadas a União, aos Estados, ao 

Distrito Federal  e aos Municípios, onde o contador deverá seguir a legislação, 

exercendo corretamente suas obrigações como: Apuração, registro, arrecadação dos 

tributos de várias atividades e entrega de declarações. Segundo artigo publicado por 

Oliveira (2006), a expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as 

convenções internacionais, os decretos as normas complementares que servem , no todo 

ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes [1].O Estado permite a 

cobrança de alguns tributos, tais como:  

Taxas: que são cobradas por serviços públicos; 

 Impostos: Ocorrem pelo pagamento efetuado ao Estado em favor do contribuinte; 

Contribuições de melhoria: São cobrado pelo benefício que o contribuinte tem por obras 

públicas. O Tributo relacionado a este trabalho, é o  Simples Nacional, que foi 

regulamentado pela Lei Complementar nº 123/06 e é uma tributação aplicada nas 

Microempresas (ME) e empresas de Pequeno Porte (EPP). Vai ser abordado a rotina do 

departamento fiscal, em relação a empresas Optantes do Simples Nacional, desde a NF-

e, cálculo dos impostos, seus prazos, enfim, todas as exigências do fisco. A Resolução 

CGSN 10/2007, nos mostra que as empresas optantes do Simples Nacional são 

obrigadas a entregar declaração anual única com informações fiscais do ano-calendário 

subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores. Quando há a inatividade, é entregue 

uma declaração única e simplificada a partir de janeiro até dezembro e não são 

obrigadas a entregar por meios digitais, e sim pela internet. Nessa pesquisa foi visto que 

temos a exclusão do Simples Nacional, onde há empresas que vivenciam as mesmas 

situações, mas algumas foram excluídas e outras não teve esta exclusão. 

A questão é: Qual é o critério utilizado para esse tipo de exclusão? Porque 

algumas empresas que se encontram na mesma situação são excluídas e outras não? 

Conforme a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) nº 15/07, a 

exclusão do simples ocorrem devidos a vários fatores e novas regras levaram algumas 

empresas a essa situação, través de pesquisas, veremos esses novos conceitos  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O segmento fiscal se mantém em constante evolução, para acompanhar as 

novidades da legislação brasileira que muda diariamente e se adaptar aos novos recursos 

e exigências lançadas pelos órgãos do governo. Para melhor informação sobre isso, 

vamos utilizar as seguintes ferramentas: 

 

 Manual de contabilidade tributária 

 Simples - Controle Contábil e Fiscal das Micro e Pequenas Empresas 

 Receita Federal 

 Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo 

 Portal Fator Brasil 

 Portal Tributário 

 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucaocgsn10_2007.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucaocgsn10_2007.htm
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O Simples Nacional entrou em vigor a partir de 1° de Janeiro de 1997,  

unificando o pagamento de vários impostos, para serem pagos em uma única vez, em 

uma única data e em um único recolhimento.  

Para Ferrero, (2002), o conceito do Simples é apenas uma nova forma de 

tributação das pessoas jurídicas o qual se adiciona as três formas de tributação 

tradicionais existentes para as empresas: lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado 

[2]. Os tributos unificados no Simples são: 

 

 IRPJ :Imposto de Renda de Pessoa Jurídica é um tributo federal, onde 

cada empresa é obrigada a ter uma certa porcentagem  para calcular este 

imposto, que varia de acordo com a renda dos últimos 12 meses; 

 CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido incide sobre empresas 

de Pessoa Jurídica e sua alíquota varia de acordo  com o faturamento dos 

últimos 12 meses; 

 PIS: Contribuição para os Programas de Interação Social, são 

contribuintes Pessoa Jurídica, equiparadas pela legislação do Imposto de 

Renda e sua alíquota é de acordo com o faturamento dos últimos 12 meses; 

 COFINS: Contribuição para Financiamentos da Seguridade Social, de 

direito privado e são compradas as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e imposto de renda. Sua alíquota é de acordo com o 

faturamento dos últimos 12 meses;  

 IPI - Imposto sobre produtos Industrializados, são sujeitas as receitas 

recebidas a tabela prevista, que inclui a alíquota de 0,5%, independente do 

valor da receita. 

 CPP: Contribuição Previdenciária Patronal são pagamentos a parte no 

Simples Nacional 

 ICMS: Imposto sobre Operações  Relativas a Circulação de Mercadorias 

, é aplicado uma alíquota conforme sua receita bruta. 

 ISS: Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza aplica a uma única 

alíquota sobre a sua receita bruta. 

 

Para calcular o faturamento dos últimos 12 meses, e chegarmos as alíquotas 

do determinados impostos citado acima, utilizamos os anexos de acordo com 

cada atividade: 

ANEXO I - Partilha do Simples Nacional – Comércio 

ANEXO II - Partilha do Simples Nacional – Indústria 

ANEXO III - Partilha do Simples Nacional – Serviços e Locação de  

Bens Móveis 

ANEXO IV - Partilha do Simples Nacional – Serviços 

ANEXO V - (Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 2011 - 

produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012).  

 Será apurada a relação (r): 
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(r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses) 

 

Todos os anexos possuem o limite de até R$ 3.600.000,00. 

 

A Receita bruta é a soma de bens e serviços decorrente das atividades da 

organização. Os limites das Receita Bruta diferencia de Estado para Estado, 

apenas para recolhimento de ICMS (de acordo para cada território) e ISS ( para 

cada município  localizado). A Receita Bruta funciona da seguinte forma: 

 

Receita Bruta (=)  

(+) Receita da venda de bens nas operações de conta própria 

(+) Receita de venda de serviços nas operações de conta própria 

(+) Receita da prestação de serviços 

(+) Resulta nas operações em conta alheia 

(-) Receita das vendas canceladas 

(-) Valor dos descontos incondicionais concedidos 

 

Se a empresa possui filial, é feito a soma da receita bruta de todos os 

estabelecimentos . 

 

 
3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho apresenta um estudo de caso qualitativo, onde a pesquisa 

científica mostrará suas diretrizes, determinação e proporcionará uma resposta para o 

problema. 

Segundo Severino (2004, p. 183) " o trabalho científico assume a forma dissertativa, 

pois seu objetivo é demonstrar, mediante argumentos, uma tese, que é uma solução 

proposta para um problema, relativo a determinado tema" [3]. 

Conforme Fluck, nesta parte do trabalho a pesquisa qualitativa consiste na 

escolha correta dos métodos e teorias oportunos, no reconhecimento e na análise de 

diferentes perspectivas, nas reflexões dos pesquisadores a respeito de sua pesquisa 

como parte do processo de produção, e na variedade de abordagens e métodos[4]. 

 

3.1 Critérios Utilizados para exclusão 

 

A exclusão de ofício não depende de comunicação ou solicitação da ME ou 

EPP optante pelo Simples Nacional e, a partir de janeiro de 2012, produzirá efeitos [5]. 

Segue abaixo  critérios utilizados na exclusão: 

 

 for constatado que, quando do ingresso no Simples Nacional, a ME ou EPP 

incorria em alguma hipótese de vedação; 

 for constatada declaração inverídica prestada nas hipóteses do § 4º do art. 6º e 

do inciso II do § 3º do art. 8º da Resolução CGSN nº 94, de 2011. 

 a partir do próprio mês em que incorridas as seguintes hipóteses, impedindo-se 

nova opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendários 

subsequentes, período que poderá ser elevado para 10 (dez) anos-calendários 

no caso do § 1º do art. 76 da Resolução CGSN nº 94, de 2011, quando: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Resolucao/2011/CGSN/Resol94.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Resolucao/2011/CGSN/Resol94.htm
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 for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não 

justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem 

como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação 

financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas 

demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública; 

 for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao 

estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde 

desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade; 

 a ME ou EPP for constituída por interpostas pessoas; 

 tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006; 

 a ME ou EPP for declarada inapta, na forma da Lei nº 9.430, de 27 de 

dezembro de 1996, e alterações posteriores; 

 a ME ou EPP comercializar mercadorias objeto de contrabando ou 

descaminho; 

 houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da 

movimentação financeira, inclusive bancária; 

 for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera 

em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, 

excluído o ano de início de atividade; 

 for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de 

mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses  

justificadas de aumento de estoque, foi superior a 80% (oitenta por cento) dos 

ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade; 

 a ME ou EPP não emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de 

forma reiterada, ressalvadas as prerrogativas do MEI, nos termos da alínea “a” 

do inciso II do art. 97 da Resolução CGSN nº 94, de 2011; 

 a ME ou EPP omitir da folha de pagamento da empresa ou de documento de 

informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, 

segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe 

preste serviço, de forma reiterada; 

 a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, 

quando: 

 a ME ou EPP não possuir inscrição ou houver irregularidade em cadastro fiscal 

federal, municipal ou estadual, quando exigível; 

 a ME ou EPP possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja 

exigibilidade não esteja suspensa. 

 

3.2 Casos de empresas excluídas e não excluídas 

 

Empresa A: Localizada na cidade de Americana, Estado São Paulo, 

apresenta o seguinte faturamento nos últimos 12 meses:  

 

01/ 2012: R$    432.000,00 

02/ 2012: R$    310.986,50  

03/ 2012: R$    200.000,00 

04/ 2012: R$    233.000,23 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LeisComplementares/2006/leicp123.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LeisComplementares/2006/leicp123.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/Ant2001/lei943096.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/Ant2001/lei943096.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Resolucao/2011/CGSN/Resol94.htm
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05/ 2012: R$    400.000,00 

06/ 2012: R$    501.000,00 

07/ 2012: R$    104.000,00 

08/ 2012: R$    221.009,00 

09/ 2012: R$    350.000,00 

10/ 2012: R$    500.000,00 

11/ 2012: R$    327.100,00 

12/ 2012: R$    290.000,00 

Total:      R$ 3.869.095,73 

 

Receita Bruta em 12 meses (em 

R$) 

Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep CPP ICMS 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 

 

Neste caso, a empresa ultrapassou o limite anual de faturamento, sendo 

então, excluída no próximo ano do Simples Nacional, não podendo a partir de janeiro, 

efetuar uma nova opção neste tributo. 

 

Empresa B: Localizada na cidade de Nova Odessa, Estado São Paulo, não 

efetuava o pagamento correto de seus impostos, mas, ao adquirir o parcelamento do 

Simples, conseguiu se manter nesta tributação. 

Temos situações de empresas que não efetuaram em alguns meses o pagamento do 

DAS, e no final do ano fez todas as quitações que estavam em aberto, no último dia. A 

receita não registrou, e mesmo assim houve a exclusão. 

Se a empresa encerrou o ano com tudo pago não corre o risco de ser 

excluída, mas se deixou algo para trás,haverá a exclusão. 

 

3.3  Vantagens e Desvantagens do Simples Nacional   

 

O Simples Nacional, é um tributo muito vantajoso, que trouxe muitos 

benefícios as empresas. Devido ao percentual baixo dos impostos, tem maior facilidade 

no atendimento das legislação, pela unificação de todos os impostos em uma única guia 

de arrecadação, facilitando assim o pagamento do mesmo. Um outro ponto que também 

nos ajudou, é o aumento do faturamento dos últimos 12 meses que de R2.400.000,00 

passou a ser R$ 3.600.000,00, gerou muito agrado em todos os aspectos aos 

empresários.  

 

O que pode causar a desvantagem neste caso, é o ICMS para empresas que 

vende materiais de insumos, matéria prima e que faz revenda. Dependendo do ramo da 

empresa, poderá gerar um crédito de até 3,95% de ICMS. Por este motivo a empresa 

poderá perder cliente, pelo fato dos clientes não está enquadrados no Simples Nacional. 

O cliente prefere comprar de empresa que não faça parte do Simples Nacional.  

Outro aspecto,esta relacionado a folha de pagamento. Dependendo do ramo de 

atividade,  INSS deverá ser pago separado, e se o valor da folha for alto, o tributo a ser 

pago será maior, neste caso, vemos a desvantagem.  
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Desde a sua entrada em vigor, concluímos que  é vantajoso para as empresas 

manter em dia todos os impostos pagos e cumprir suas obrigações fiscais para não 

serem excluídas do Simples Nacional. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ser excluído do Simples Nacional, não é um bom negócio para as empresas, 

pois, de fato, este tributo gera uma economia muito grande na geração de impostos à 

pagar. Podemos chegar a essa informação, em comparação ao Regime Lucro 

Presumido. 

O Lucro Presumido é uma forma de tributação simplificada para 

determinação da base de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL das pessoas jurídicas 

que não estiverem obrigadas, no ano-calendário, à apuração do lucro real.O imposto de 

renda é devido trimestralmente [6].  

O Lucro Presumido se enquadra em empresas que: não são obrigadas a ser 

Lucro Real, com faturamento de R$ 48.000.000,00 anuais, que não atuam no mercado 

financeiro, não tem benefícios fiscais, são importantes para pequenas e médias empresas 

prestadoras de serviço onde os principais custos estão na folha de pagamento, etc. 

Se empresa A mencionada acima,fosse tributada no Regime Lucro Presumido, temos os 

seguintes impostos a calcular: PIS, COFINS, CSLL , IRPJ e ICMS. 

Temos no 1° Trimestre os seguintes faturamentos: 

 

01/ 2012: R$ 432.000,00 

02/ 2012: R$ 310.986,50 

03/ 2012: R$ 200.000,00 

 

O cálculo do imposto PIS e COFINS: Esses tributos são calculados 

mensalmente: 

 

 PIS: R$ 432.OOO,OO x 0,65%= R$ 2.808,00 à pagar.  

 

 COFINS: R$ 432.OOO,OO x 3 %= R$ 12.960,00 à pagar.  

 

O vencimento desses impostos são todo dia 25 de cada mês quando é em dia útil. 

 

O cálculo da CSLL e IRPJ: Esses tributos são calculados mensalmente ou 

trimestralmente, depende da opção da empresa: 

 

 CSLL: R$ 432.000,00 x 1,08%= R$ 4.665,60 à pagar 

            R$ 310.986,50 x 1,08%= R$ 3.358,65 à pagar 

            R$ 200.000,00 x 1,08%= R$ 2.160,00 à pagar 

Total: R$ 10.184,25    

 

 IRPJ: R$ 432.000,00 x 1,20%= R$  5.184,00 à pagar 

          R$ 310.986,50 x 1,20%= R$  3.731,83 à pagar 

          R$ 200.000,00 x 1,20%= R$  2.400,00 à pagar 

Total: R$ 11.315,83 
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O valor total, pode ser pago no final do trimestre em dias úteis,tanto para a 

CSSL ou IRPJ, podendo ser pago em 31/03, sem juros nenhum. 

 

 ICMS: O ICMS é calculado mensalmente, podendo ser credor ou não. 

Por exemplo: A empresa tem uma compra no mês 01/2012 no valor  de R$ 100.00,00, 

e seu crédito de ICMS é um total de R$ 15.000,00. E temos uma saída de ICMS no 

valor de R$  77.760,00. 

 

Cálculo: 

 

R$ 77.760,00 - 15.000,00= R$ 62.760,00 de ICMS à pagar. 

 

Se fosse ao contrário: R$ 15.000,00 - 77.760,00 = R$ 62.760,00 de ICMS 

credor, isto é, esse valor irá acumular no próximo mês. 

 

Simples Nacional: Cálculo 

 

Exemplo: A empresa A se encontra enquadrada na seguinte situação: 

 

 

Receita Bruta em 12 meses (em 

R$) 

Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep CPP ICMS 

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 

 

01/ 2012: R$ 432.000,00 

 

O calculo do DAS-Simples Nacional é: 

 

R$ 432.000,00 x 0,53%= R$   2.289,60 

R$ 432.000,00 x 0,53%= R$   2.289,60 

R$ 432.000,00 x 1,60%= R$   6.912,00 

R$ 432.000,00 x 0,38%= R$   1.641,60 

R$ 432.000,00 x 4,56%= R$ 19.699,20 

R$ 432.000,00 x 3,91%= R$ 16.891,20 

 

Total: R$ 432.000,00 x 11,51%= 49.723,20 á pagar. 

 

Encontramos os seguintes resultados ref: 01/2012: 

 

Lucro Presumido: Um total de impostos à pagar no valor de R$ 88.377,60 

Simples Nacional: Um total de impostos à pagar no valor de R$ 49.723,20 

Uma diferente de R$ 38.654,40 

 

Concluímos que o tributo Simples Nacional, além de ser um imposto 

unificado de fácil relacionamento, ainda continua sendo a melhor opção para empresa 

A. As empresas ME ou EPP, tentam se manter em uma ocupação de forma legal e que 
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consigam ressaltar seu desempenho em nosso País. 

O Simples Nacional se tornou a melhor forma de tributação, o mercado esta 

altamente competitivo e para combater as dificuldades, precisamos reduzir custos, 

despesas, ganhar lucros e continuar nessa tributação, pois dessa forma, fica mais fácil 

conseguir se manter no mercado. 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo do presente trabalho foi discutir as vantagens e desvantagens do 

sistema SIMPLES de tributação para as microempresas e empresas de pequenos porte. 

Neste sentido pode-se considerar que o objetivo do trabalho foi plenamente alcançado, 

uma vez que, através da comparação com outro sistema de tributação acessível a esse 

tipo de empresa, ou seja, o Lucro Presumido, mostrou-se mais atraente quanto aos 

valores envolvidos. Diante disso não é interessante para empresa perder o direito de 

optar por este tipo de tributação. Na comparação desenvolvida entre os 2 tipos de 

tributação, a diferença foi de R$ 38.654,40, em favor do sistema de tributação Simples. 

Diante disso, o sistema Simples de tributação, mostra-se vantajoso para o tipo de 

empresa abordado porque permite que a empresa se mantenha rentável e dentro das 

formalidades da legislação vigente.  

Esse trabalho não tem o objetivo de esgotar a discussão sobre o assunto, 

mas sim de colaborar para  o conhecimento dos gestores e empreendedores atuais ou 

futuros da microempresa e empresa de pequeno porte. 
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A IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO DE ESTOQUE, ESTUDO 

DE CASO EM UMA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
Rosemeire Aparecida de Godoy Sampaio (1) 

Leonardo Richeli Garcia (2) 

 

Resumo 

Este artigo tem por finalidade analisar a gestão de armazenagem de uma empresa de 

construção e explicar o que significa estoque. Demostrando que a falta de organização 

causa prejuízos em valores e na tomada de decisão. Baseando-se em uma analise 

quantitativa no ano de dois mil e doze entre os períodos de Janeiro á Dezembro dos 

itens de matéria prima, além de uma pesquisa bibliografica. Constatou-se que a empresa 

não possui uma gestão adequada da armazenagem e controle, sendo necessária à 

utilização de algumas ferramentas para uma melhor gestão e organização dos materiais 

na empresa.  

 

Palavras chave: Armazenagem, Layout, Curva ABC.    

 

Abstract 

This articleaims to analyzethe managementof storagefora construction 

companyandexplain what it meansstock.Demonstrating thatthe lack of 

organizationcauses damageon values anddecision making. Basedon aquantitative 

analysisin the yeartwo thousand and twelveperiodsbetweenJanuary and 

Decemberofitemsof raw materials,as well as abibliographic research. It was found 

thatthe companydoes not haveadequate management ofstorage andcontrol and 

requiredthe use ofsome toolsfor bettermanagement and organization 

ofmaterialsincompany. 

 

Keywords: Storage, Layout ,ABC Curve.  
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1. Introdução 

Este estudo buscará relacionar os conceitos teóricos de Almoxarifado com a 

análise realizada no período de Janeiro a Dezembro do ano de 2012, tendo como 

natureza de pesquisa um caráter qualitativo e quantitativo, possuindo como fonte direta 

para coleta de dados de uma empresa de Construção localizada em Nova Odessa – São 

Paulo. 

Com relação aos procedimentos técnicos, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e 

documental, objetivando um maior domínio sobre a temática apresentada nesse artigo. 

Utilizando-se como fonte: livros, dissertação, artigos, material impresso, redes 

eletrônicas e o Estudo de Caso, dando grande suporte para a elaboração do mesmo, pois 

será apresentada uma avaliação do estado atual e propostas de melhorias na Gestão de 

Armazenagem que atendam às necessidades da empresa em estudo.  

A intenção é demonstrar que a classificação ABC dos produtos, além de ser uma 

ferramenta de gestão da produção, pode ser utilizada para alocar de modo correto os 

produtos, proporcionando uma melhoria significativa nos fluxos de movimentação de 

mercadorias obtendo consequentemente redução de custos e clareza nos relatórios. 

A partir dos dados coletados serão analisadas, assim calculando uma curva ABC 

a qual apontará quais materiais serão focados. 

Elabora-se um novo layout proposto e uma adequação a classificação das 

mercadorias para a movimentação e armazenagem com ênfase a classe A, B e C dos 

produtos. Pode-se destacar que o objetivo deste trabalho consiste em estudar a 

movimentação de produtos de um almoxarifado e sua alocação, de forma a reduzir o 

esforço no processo de carga e descarga de mercadorias, além de aperfeiçoar o espaço 

de armazenamento, através de uma proposta utilizando a metodologia ABC atingindo 

redução dos custos e aumento no nível de serviço.  

 

2. Revisão bibliográfica 

O que é Estoque? 

“Quaisquer quantidade de bens físicos que sejam conservados, de forma improdutiva, 

por algum intervalo de tempo” (Francischini, 2002). 

“Com estoques constituem parcelas consideráveis dos ativos das empresas, eles 

receberam um tratamento contábil minucioso. São classificados, principalmente para 

efeitos contábeis, em cinco grandes categorias” (Martins, 2003). 

 Estoque de matéria prima; 

 Estoques de produtos em processos; 

 Estoques de produtos acabados; 

 Estoque em trânsitos; 

 Estoque em consignação. 

Os estoques devem funcionar como elemento regulador do fluxo de materiais nas 

empresas, isto é, como a velocidade com que chegam à empresa é diferente a velocidade 

com que saem (ou são consumidos), há a necessidade de certa quantidade de materiais, 

que ora aumenta ora diminui, amortecendo as variações. (Martins, 2003) 

Gestão de estoque 
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“A gestão de estoque constitui uma serie de ações que permitem ao 

administrador verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, bem localizados em 

relação aos setores que deles se utilizam, bem manuseados era bem controlado” 

(Martins, 2003). 

“Do ponto de vista financeiro, basta lembrar que estoque é investimento e conta 

como parte do capital da empresa. Quanto maior os estoques, maior é o capital total” 

(Bernado, 2009). 

“A administração de materiais tecnicamente bem aparelhada é, sem duvida, uma 

das condições fundamentais para o equilíbrio econômico e financeiro de uma empresa” 

(Francischini, 2002). 

“Manter estoques requer custos e riscos, por isso a maioria das empresas procura 

adotar filosofias de abastecimento e distribuição que evitem estoques ociosos ou com 

giro demorado” (Bernado, 2009). 

”Os estoques de segurança são projetados para absorver as variações na 

demanda durante o tempo de ressuprimento, ou variações no próprio tempo de 

ressuprimento” (Tubino, 2000, p.139). 

 “Muitas empresas ainda mantem vários itens em estoque por medo de que os 

mesmos faltem na sua linha de produção ou no estoque do centro de distribuição, 

comprometendo assim a entrega do produto ao cliente. Para manter um controle melhor 

do estoque e reduzir seu custo, sem comprometer o nível de atendimento, é importante 

classificar os itens de acordo com a sua importância relativa no estoque” (Bernado, 

2009). 

Objetivo e função do estoque 

A Função da administração de estoques e justamente maximizar este efeito 

lubrificante no feedback de vendas não realizadas e o ajuste do planejamento da 

produção. Simultaneamente, administração de estoques deve minimizar o capital total 

investido em estoques, pois ele é caro e aumenta continuamente, uma vez que o custo 

financeiro aumenta. Sem estoque é impossível uma empresa trabalhar, pois ele funciona 

como amortecedor entre os vários estágios da produção até a venda final do produto 

(Dias, 1993). 

O objetivo, portanto, é aperfeiçoar o investimento em estoques, aumentando o 

uso eficiente dos meios internos da empresa, minimizando as necessidades de capital 

investido (Dias, 1993). 

A administração de estoque deverá conciliar da melhor maneira os objetivos dos 

quatro departamentos sem prejudicar a operacionalidade da empresa (Dias, 1993). 

A administração de estoques exige que todas as atividades envolvidas com 

controle de estoques, qualquer que seja a forma, sejam integradas e controladas num 

sistema em quantidade e valor. A administração de estoques não se preocupa somente 

com o fluxo diário entre vendas e compras, mas com a relação logica entre cada 

integrante deste fluxo, e traz uma mudança na forma tradicional de encarar o estoque 

nas suas diferentes formas, pois se trata de um novo sistema de organização (Dias, 

1993). 

De acordo com Dias et.al (1993) dizem que as deficiências do controle de estoques 

normalmente são mostradas por reclamações contra sintomas específicos e não por 

criticas diretas a todo sistema. Alguns desses sintomas normalmente são: 

 Periódicas e grandes dilatações dos prazos de entrega as para os produtos 

acabados e dos tempos de reposição para matéria-prima; 
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 Quantidades maiores de estoque, enquanto a produção permanece constante; 

 Elevação do número de cancelamento de pedidos ou mesmo devoluções de 

produtos acabados; 

 Variação excessiva da quantidade a ser produzida; 

 Produção parada frequentemente por falta de material; 

 Falta de espaço para armazenamento; 

 Baixa rotação dos estoques, obsoletismo em demasia. 

Princípios básicos para o controle de estoques 

Segundo o mesmo autor, para organizar um setor de controle de estoque, 

inicialmente deveremos descrever suas funções princípios que são: 

 Determinar “o quê” deve permanecer em estoque. Números de itens; 

 Determinar “quando” se devem reabastecer os estoques. Periodicidade; 

 Determinar “quanto” de estoque será necessário para um período 

predeterminado; 

 Acionar o departamento de compras para executar aquisição de compra; 

 Receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com as 

necessidades; 

 Controlar os estoques em termos de quantidade e valor e fornecer informações 

sobre a posição do estoque; 

 Manter inventários periódicos para a avaliação das quantidades e estados dos 

materiais estocados; e. 

 Identificar e retirar dos estoques os itens obsoletos e danificados. 

 

 

Previsão para os estoques 

As informações básicas que permitem decidir quais serão as dimensões e a 

distribuição no tempo da demanda dos produtos acabados podem ser classificadas em 

duas categorias: quantitativas e qualitativas (Dias, 1993). 

 Quantitativas: 

 Evolução das vendas no passado; 

 Variáveis cuja evolução e explicação estão ligadas diretamente às 

vendas... 

 Variáveis de fácil previsão, relativamente ligadas às vendas; 

 Influencia da propaganda. 
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 Qualitativas: 

 Opinião dos gerentes; 

 Opinião dos vendedores; 

 Opinião dos compradores; e. 

 Pesquisas de mercado. 

 Layout do espaço 

A primeira necessidade sentida do layout ocorre quando da implantação de um 

deposito. Uma vez tomadas determinadas decisões relativas à configuração geral do 

armazém, o próximo passo diz respeito ao arranjo físico dos compartimentos, prateleiras 

e corredores de estocagem. O problema principal é determinar o numero de vãos de 

cada prateleira, quantas prateleiras usar, e se devem ser colocadas paralelas ou 

perpendicularmente a parede mais longa (Dias, 1993).  

Não existe um critério para se avaliar a adequação de um layout a determinada 

atividade, tudo depende da meta ser atingida e dos fatores que influem no fluxograma 

típico para atividade considerada. Em alguns casos, pode-se interessar mais a redução 

máxima da movimentação interna, em outros, o custo mínimo da estocagem ou, ainda, a 

estocagem máxima independente do custo, para atender a certos picos ou regimes 

anormais de vendas (Dias, 1993). 

Alteração de layout 

Uma organização quando dispõe de pessoal devidamente treinado pode efetuar 

por si os estudos de layout; é o caso de indústrias que, devido a sua atividade, antecipam 

as mudanças periódicas no processo ou no produto (Dias, 1993). 

Deve se analisar as seguintes situações em que origem as mudanças no layout: 

a) Modificação do produto 

b) Lançamento de produto 

c) Variação na demanda 

d) Obsolescência das instalações 

e) Ambiente de trabalho inadequado 

f) Índice elevado de acidente 

g) Mudança na localização do mercado consumidor 

h) Redução de custo 

Projeto do sistema de manuseio de materiais 

“O manuseio de materiais dentro de um armazém ou área de estocagem é uma 

atividade típica de mão de obra intensiva, pois grande parte do manuseio de materiais 

no mundo inteiro é realizado manualmente, ou, no máximo, por processo semi-

automatizado...” (Ballou, 2006, p.411). 

“O layout das mercadorias, a extensão da utilização de equipamentos e o grau de 

automação são todos fatores que se refletem no custo do manuseio de materiais”. 

(Ballou, 2006, p.411) 
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“White já sugeriu que o projeto do sistema de manuseio de materiais evoluiu ao 

longo de cinco estágios de desenvolvimento. Para ele, as dimensões básicas do 

manuseio”. (Ballou, 2006, p.411) 

Localização de estoque 

A localização dos estoques é uma forma de endereçamento dos itens em estoque 

para que eles possam ser facilmente localizados. Com a automatização dos 

almoxarifados, a definição de um critério de endereçamento é imprescindível (Martins, 

2006). 

Espaço  

Uma vez que o espaço de produção tem um alto valor, o principio da utilização 

de paletes, racks e esteiras estendem-se as áreas produtivas e algumas unidades 

utilizam-se desses diapositivos (Martins, 2006). 

Comunicação 

A melhoria de comunicação e entendimento gerencial entre a empresa a leva a 

uma oportunidade de redução do estoque de segurança de matéria-prima certeza do 

recebimento da quantidade especifica na data estimulada (Martins, 2006). 

Classificação abc dos estoques 

Segundo Petrônio Martins a analise ABC é uma das formas mais usuais de se 

examinar estoques. Essa analise consiste na verificação, em certo espaço de tempo 

(normalmente seis meses ou um ano), do consumo em valor monetário ou quantidade, 

dos itens em estoque, para que eles possam ser classificados em ordem decrescente de 

importância.  Aos itens mais importantes de todos, segundo a ótica do valor ou da 

quantidade, dá-se a denominação itens classe A, aos intermediários, itens classe B, e 

aos menos importantes itens classe C. 

Segundo Petrônio Martins os itens A são mais significativos, podendo 

representar algo ente 35% e 70% do valor movimentado dos estoques, os itens B variam 

de 10% a 45%, e o item C representa, conforme representada pela figura 1. 

 

 

% Valor do 

 consumo 

 Anual    

                  A             B       

C 

% de números de itens 

Figura1: Representação esquemática de uma curva abc 

Como separar em classes A, B ou C? 

 Com o auxílio de uma simples planilha eletrônica é possível construir a curva 

ABC de forma rápida. Com os dados relativos aos estoques e seus custos (para todos os 

produtos), organize-os em ordem decrescente do custo. Some todo o custo e depois 

calcule o percentual 

que cada produto 

representa do custo 

total. Depois, basta 

somar as primeiras 

linhas até encontrar 

80% dos custos (isto 

deve representar 
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em torno de 20% dos produtos). Estes produtos serão aqueles que comporão a Classe A 

da Classificação ABC. A ideia continua para montar as classes B e C. Conforme 

demostrada na figura 2. Disponível em: http://www.logisticadescomplicada.com/curva-abc-

classificacao-abc-ou-pareto/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura2: Representação do percentual de cada produto 

Geralmente os estoques possuem os valores da tabela abaixo, tanto para itens em 

estoque quanto valor. Demostrado na figura 3. Disponível em: 

http://ogerente.com.br/novo/colunas_ler.php?canal=11&canallocal=41&canalsub2=132

&id=180. 

 Figura3: Classificação ABC em quantidade e valor 

Planejamento 

Deverão ser dedicados cuidados especiais aos problemas surgidos na fase de 

verificação e levantamento dos dados a serem utilizados na confecção da curva ABC. 

Desde modo deverão ser providenciados: 

 Pessoal treinado e preparado para fazer levantamento; 

 Formulário para coleta de dados; 

 Normas e rotinas para o levantamento. 

A uniformidade dos dados coletados é de primordial importância para a consistência 

das conclusões da curva ABC principalmente quando esses dados são numerosos. 

Disponível em: . 
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Para calcular o percentual de representatividade dos itens na classificação ABC 

pegarem o total dos itens analisados, utilizando a fórmula representada pela figura 4. 

 Figura4: Fórmula para curva ABC 
Com base em Dalvio Ferrari Tubino podemos elaborar a classificação ABC por 

demanda valorizada empregando a seguinte rotina: 

1. Calcula-se a demanda valorizada de cada item, multiplicando-se o valor da 

demanda pelo custo unitário do item. 

2. Colocam-se os itens em ordem decrescente de valor de demanda valorizada. 

3. Calcula-se a demanda valorizada total dos itens. 

4. Calculam-se as percentagens da demanda valorizada de cada item em relação à 

demanda valorizada total, podendo-se calcular também as percentagens 

acumuladas. 

5. Em função dos critérios de decisões, estabelecem-se as classes A, B e C. 

Vamos apresentar um exemplo ilustrativo desta rotina na tabela1. 
Tabela 1: Calculo da demanda por item 
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Depois se coloca em ordem de acordo com a classificação dos itens conforme a 

tabela2. 
Tabela 2: Calculo da demanda por classificação dos itens 

  

Para a definição das classes A, B e C, adota-se o critério de que A = 20%; B = 30%; 

e C = 50% dos itens. Na tabela acima, há dez itens, em que 20% são os dois primeiros 

itens, 30% os três itens seguintes e 50% os cinco últimos itens, resultando, assim, os 

seguintes valores: 

- Classe A (2 primeiros itens) = 62,44%; 

- Classe B (3 itens seguintes) = (83,85% – 62,44%) = 21,41%; 

- Classe C (5 itens restantes) = (100% -83,85%) = 16,15%; 

 Assim, se houvesse a necessidade de controlar 80% do valor do estoque, devem-

se controlar apenas os quatro primeiros itens (já que eles representam 80 %). O estoque 

(ou as compras, ou o transporte, etc.) dos itens da classe A, tendo em vista seu valor, 

deve ser mais rigorosamente controlado, e também devem ter estoque de segurança bem 

pequeno. O estoque e a encomenda dos itens da classe C devem ter controles simples, 

podendo até ter estoque de segurança maior. Já os itens da classe B deverão estar em 

situação intermediária. 

Disponível em: http://qualidadeonline.wordpress.com/2010/12/17/curva-abc-para-o-

controle-de-estoque-ou-de-materiais. 
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Estoques de seguranças 

 Estes estoques são projetados para absorver as variações na demanda durante o tempo 

de ressurgimento, ou variações no próprio tempo de ressuprimento, dado que é apenas durante 

este período que os estoques podem acabar e causar problemas ao fluxo produtivo. (Tubino, 

2000) 

 Os estoques agem como amortecedores para os erros associados ao lead time interno 

ou externo dos itens. Esses erros fazem com que os tempos de ressuprimento e as demandas 

sejam variáveis, impossibilitando o funcionamento do modelo de controle de estoques sem 

segurança. (Tubino, 2000) 

 

3. METODOLOGIA 

O objetivo deste trabalho consiste em demonstrar como é a administração de estoque de 

uma empresa de construção, e como afeta o processo e as pessoas. Neste sentido, é necessário 

um estudo de caso na empresa acima. 
A metodologia aplicada para esta pesquisa foi à coleta de dados dos principais produtos e 

analisando o seu consumo em quantidade e custo. 

Esta análise de dados foi realizada com base no periodo de Janeiro a Dezembro de 2012. 

Foram constatados os itens com o maior consumo no processo de produção evidenciando os 

motivos que expressam o estoque ocioso, volumoso e ao mesmo tempo à parada de produção 

por não ter o material.  

Demonstra-se qual a melhor metodologia a aplicar na administração do estoque desta 

empresa. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Estudo de caso 

A empresa de construção não autorizou a divulgação do seu nome. Com base em um 

estudo sobre a empresa iremos utilizar o calculo da curva ABC para aplicar em alguns itens 

que fazem parte da matéria prima. Segue abaixo as tabelas 3, 4, 5,6 e o figura5. 

DESC. DO 

MATERIAL 
QTDADE UNITÁRIO 

F 14 68 R$ 0,65 

F 15 157.537 R$ 0,64 

F 18 32.743 R$ 0,70 

F 19 6.800 R$ 0,65 

F 23 7.010 R$ 0,65 

F 27 3.500 R$ 0,65 

F 37 7.570 R$ 0,65 

F 32 4.200 R$ 0,51 

F 26 12.500 R$ 0,92 

F 22 16.328 R$ 0,81 

SUBTOTAL 248.256 
 

Tabela 3: Coleta de dados 

DESC. DO 

MATERIAL 
QTDADE UNITÁRIO TOTAL ORDEM 

F 14 68 R$ 0,65 R$ 44,20 10 

F 15 157.537 R$ 0,64 R$ 100.823,68 1 

F 18  32.743 R$ 0,70 R$ 22.920,10 2 
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F 19  6.800 R$ 0,65 R$ 4.420,00 7 

F 23  7.010 R$ 0,65 R$ 4.556,50 6 

F 27   3.500 R$ 0,65 R$ 2.275,00 8 

F 37 7.570 R$ 0,65 R$ 4.920,50 5 

F 32   4.200 R$ 0,51 R$ 2.142,00 9 

F 26  12.500 R$ 0,92 R$ 11.500,00 4 

F 22  16.328 R$ 0,81 R$ 13.225,68 3 

SUBTOTAL 248.256   166.828   
Tabela 4: Calculo da demanda  

ORDEM 
DESC. DO 

MATERIAL 
QTDADE UNITÁRIO TOTAL 

TOTAL 

ACUMULADO 

% 

APROX 

% APROX 

ACUMULADA 
CLASSIFICAÇÃO 

1 F 15 157.537 R$ 0,64 R$ 100.823,68 R$ 64.527,16 6% 6% A 

2 F 18  32.743 R$ 0,70 R$ 22.920,10 R$ 87.447,26 8% 14% A 

3 F 22  16.328 R$ 0,81 R$ 13.225,68 R$ 100.672,94 9% 23% B 

4 F 26  12.500 R$ 0,92 R$ 11.500,00 R$ 112.172,94 10% 33% B 

5 F 37 7.570 R$ 0,65 R$ 4.920,50 R$ 117.093,44 10% 43% B 

6 F 23  7.010 R$ 0,65 R$ 4.556,50 R$ 121.649,94 11% 54% C 

7 F 19  6.800 R$ 0,65 R$ 4.420,00 R$ 126.069,94 11% 65% C 

8 F 27   3.500 R$ 0,65 R$ 2.275,00 R$ 128.344,94 11% 77% C 

9 F 32   4.200 R$ 0,51 R$ 2.142,00 R$ 130.486,94 12% 88% C 

10 F 14 68 R$ 0,65 R$ 44,20 R$ 130.531,14 12% 100% C 

 
SUBTOTAL 248.256 

 

166.828 1.118.997 100% 

  Tabela 5: Classificação dos itens  

Categoria Percentual Valor 

Qtde de 

itens 

A 20% 70% 2 

B 30% 20% 3 

C 50% 10% 5 
Tabela 6: Percentual para cada classificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 

5: 
Curva 

ABC  

 

Outro ponto que merece atenção é o layout da empresa, como vimos anteriormente 

uma empresa sem organização não tem controle e não consegue identificar os itens que possui 

em estoque. Por isso apresentamos na figura 6 como é armazenado os materiais nos dias 

atuais e como o almoxarifado não comporta a diversidade de materiais. 
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Figura 6: Layout do almoxarifado atual 

 

Segue abaixo sugestão de melhoria e visualização dos itens utilizados no processo 

produtivo da empresa. Note que o figura 7 utiliza a curva ABC para armazenar e identificar os 

materiais de modo acessivel e rápido para a produção, assim como um controle de entrada e 

saida do almoxarifado através de colocação de portas. 

 
Figura 7: Layout do almoxarifado após a aplicação da curva ABC 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O motivo deste trabalho é demonstrar como administração de estoque é importante para o 

controle de estoque e identificação de dados corretos para uma eventual tomada de decisão. O 

estoque é o coração de uma empresa, ou seja, é o que gera o maior custo ao patrimônio e não 

pode deixar de existir, para não causar atraso no processo e na entrega ao cliente. 

A construção de um estoque saudável baseia-se na administração, planejamento 

correto com segurança. Calculando a quantia correta para compra, a perda no processo de 

produção, evitando o desperdício e uma quantia considerável para um estoque de segurança. 

Além da organização, identificação e padronização dos itens em prateleiras. 

Cabe ao administrador de empresa observar como está à demanda de determinados 

itens e verificar a capacidade de armazenagem em seu almoxarifado e sua localização, ou 

seja, o percurso que o colaborador irá percorrer para abastecer a linha de produção. 

Determinar o que é importante quantidade, espaço físico ou custo mínimo. 

A empresa que se apresenta neste artigo tem um espaço reduzido, além de ter um 

almoxarifado aberto, não existe um responsável e seu portfólio é muito diversificado e em 

quantidades altas devido ao consumo de produção diário. Alguns itens já não cabem no 

almoxarifado sendo alocados na parte inferior do armazém causando uma desorganização na 

localização, identificação e quantidade existente na empresa. 

É por esta razão que foi sugerida a ferramenta curva ABC para identificar os itens 

prioritários para o processo de produção e como aloca-los dentro do almoxarifado de modo 
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correto. 

Pela figura 6 demonstramos o layout de um armazém sem organização, ou seja, portas 

abertas onde todos os funcionários podem entrar e sair, assim como movimentar os materiais 

nas prateleiras sem identificação, não existe um responsável pelo controle do estoque, os 

materiais são armazenados de qualquer modo tornando assim a difícil identificação e 

rastreamento do material dentro do armazém devido ao portfolio que confecciona. 

Com a coleta de dados dos itens em estoque foi feito o calculo do percentual da 

demanda acumulada naquele período, classificando os itens com maior rotatividade em classe 

ABC, os de maiores importância e menor importância. Na figura 7 foi desenvolvido o Layout 

adequado a esta empresa. Com portas fechadas, identificado e organizadas, este próximo da 

linha de produção, os itens mais utilizados de fácil acesso e em curto tempo para 

abastecimento, os demais como segundo e terceiro plano. Além de identificar os que são 

obsoletos ao processo iniciando o descarte destes itens e mantendo o estoque reduzido, porém 

com segurança e dentro de um controle minucioso de entrada e saída de material para uma 

tomada de decisão rápida e precisa. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/ Logísticas empresarial 5. 

Ed. – Bookmam 2006. 

GASMIER, Daniel G. A dinâmica dos estoques, guia pratico para planejamento, gestão 

de materiais e logística, São Paulo: Imam 2002. 

CHING, Hong Yuh. Gestão de estoques na cadeia de Logística integrada, Editora Atlas 

S.A 2001. 

MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de materiais e 

Recursos Patrimoniais, Editora Saraiva 2002. 

BERNADO, Daisy Aparecida, TCC - Controle e administração de estoque – 

Planejamento para uma distribuidora de autopeças de Americana-SP – 2009. 

DIAS, Marcos Aurélio P. Administração de materiais, uma abordagem logística, Editora 

Atlas S.A – 1993. 

TUBINO, Dalvio Ferrari. Manual de planejamento e controle da produção, Editora Atlas 

S.A – 2000. 

Curva ABC (Classificação ABC ou Pareto) Disponível em 

<http://www.logisticadescomplicada.com/curva-abc-classificacao-abc-ou-pareto/> Acesso 

em: 05/08/2013. 

Classificação ABC para melhor gestão do estoque: Disponível em 

<http://ogerente.com.br/novo/colunas_ler. 

Php?canal=11&canallocal=41&canalsub2=132&id=180 > Acesso em: 05/08/2013. 

Curva ABC para o controle de estoque ou de materiais: Publicado em Dezembro 17, 2010 

por hayrton. Disponível em:<http://qualidadeonline.wordpress.com/2010/12/17/curva-abc-

para-o-controle-de-estoque-ou-de-materiais/>. Acesso em: 05/08/2013. 

Trabalhos de seminários unificados – Área administrativa Docente: Disponível em: 

pro >     Acesso em: 

12/08/2013 

 

 

 



588 

 

 

ABERTURA DE NOVOS CLIENTES DE UMA EMPRESA QUE 

OFERECE OS SERVIÇOS DE TERCERIZAÇÃO NO RAMO DE 

LIMPEZA INDUSTRIAL 

 
 

   Dayara Cristina Soares 
(1) 

Rodrigo Lopes 
(2)

 

 

 

Resumo 

Este relatório possui a finalidade de apresentar a implantação do conhecimento teórico e 

apresentar dados e informações, a empresa é especializada em Prestação de Serviços de 

Limpeza e Conservação Industrial, o seu principal objetivo é fornecer aos clientes um 

atendimento personalizado e diferenciado, buscando identificar suas necessidades e 

oferecendo soluções adequadas e com qualidade para o alcance de suas metas, a fim de que 

ele possa dedicar-se mais despreocupadamente ás suas atividades finais. 

 

Palavra chave -Apresentação de uma empresa que oferece serviços especializados em 

prestação de serviços de limpeza e conservação industrial 

. 

 

Abstract 

This reporthasthe objectiveto presentthe implementation oftheoretical knowledgeand 

presenting dataand information, the company specializesinProvision ofCleaning 

ServicesandIndustrialConservation, your main goalis to provide customersa personalized 

anddifferentiatedin order to identifytheir needsand offeringappropriate solutionsandqualityto 

achievetheir goals, so thathe candevote himselfmorecasuallyacetheirfinal activities. 

 

Key-words 

Filing acompany offeringspecialized servicesinthe provision ofcleaning 

andmaintenanceindustry.    
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1. INTRODUÇÃO 

A empresa especializada em Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação 

Industrial (Auxiliar de serviços gerais, faxineiras), e Jardinagem (Plantio de grama, 

Manutenção de jardins) O objetivo principal é fornecer aos clientes um atendimento 

personalizado e diferenciado, buscando identificar suas necessidades e oferecendo soluções 

adequadas e com qualidade para o alcance de suas metas, a fim de que ele possa dedicar-se 

mais despreocupadamente ás suas atividades finais, sempre junto aos clientes, avaliando, 

inovando, para que tenha certeza de que suas preocupações serão as menores possíveis, 

sempre possuir uma estrutura administrativa/operacional eficiente para a prestação de serviços 

de maneira eficaz e atendendo plenamente aos nossos clientes. 

Preocupar com planejamento e com a implantação dos serviços, dando um pré-

treinamento aos contratados, selecionando materiais e equipamentos e montando um 

cronograma de serviços para que possa desempenhar as funções com agilidade e qualidade. 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. O MERCADO DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 

 

Segundo a FEBRAC – Federação Nacional das Empresas Prestadora de Serviços e 

Conservação, este mercado é  composto por mais de 12 mil empresas, que faturam R$ 20 

bilhões por ano e empregam 1,5 milhão de trabalhadores. 

Geograficamente o mercado está concentrado na região Sul e Sudeste, quase 70% das 

empresas é de micro e pequena empresa, e contem no máximo 20 funcionários. O perfil 

desses empreendedores é formado por profissionais que trabalharam na área e sem formação 

acadêmica. 

 

 

 
Quadro 1: Mercado por região das prestadoras de serviços. 

Fonte: FEBRAC Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Conservação 

 

A pesquisa da FEBRAC identificou-nos empresários também carências na gestão das 

empresas.  

A terceirização da prestadora é praticada 50% de empresas privadas, como indústrias, 
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bancos, prédios etc., mais o grande filão é o serviço publico, pois 90% pratica a terceirização. 

As empresas tem um percentual de 96% pretendem continuar com o serviço terceirizado 

devido a redução de custo e melhor desempenho da equipe interna, são fatores que confirmam 

a excelente oportunidade de mercado para prestadores de serviços competentes e eficientes. 

 

2.2. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

2.2.1. MISSÃO 

 

Segundo CHIAVENATO (1999, p.248) a missão deve traduzir filosofia da 

organização que é geralmente formulada por seus fornecedores ou criadores  

2.2.2. VISÃO 

 

Buscar sempre manter o padrão de qualidade da empresa, pois acreditamos que a qualidade 

de nossos serviços se obtém associados fatores como treinamento e equipamentos á 

condições humanas para os funcionários, pois temos a certeza que a conquista pelo sucesso 

faz-se através do potencial das pessoas 

CHIAVENATO (1999, p.253) define a visão como “a imagem que a 

organização tem de si mesma e do seu futuro. É o ato de ver a si própria no espaço 

e no tempo. Toda organização tem que ter uma visão adequada de si mesma, do que 

quer fazer para satisfazer continuamente as necessidades e preferências dos 

clientes”. 

2.2.3. VALORES 

 

De acordo com CHIAVENATO (1999) valores ou princípios “são crenças básicas 

sobre o que se pode ou não fazer, sobre o que é ou não importante”. 

 

 

2.3. MERCADO  

 

O mercado de limpeza em geral está em ascensão, uma vez que tem crescido a uma 

taxa entre 5% a 10% acima do PIB, segundo a Abralimp (Associação Brasileira do Mercado 

Institucional de Limpeza). 

A empresa procura se diferenciar dos seus concorrentes através de uma relação mais 

transparente possível com os clientes, sempre buscando a melhoria de seus serviços. “podem 

ampliar ou limitar as forças e fraquezas de uma organização, dependendo da maneira como 

elas são tratadas.” (CHIAVENATO 1999a, p. 09) 

 

2.3.1. CLIENTES 

 

De acordo com SILVA & ZAMBOM (2006) “cliente designa uma pessoa ou unidade 

organizacional que desempenha papel no processo de troca ou transação com uma empresa ou 

organização”. 

 Os clientes deste tipo de negócio são muito diversificados, pois se caracterizam por 

empresas que optam por ter um quadro de empregados fixo e enxuto e que preferem transferir 

para terceiros esse tipo de atividade. A maior parte é formada por médias e grandes empresas. 

Outro segmento de clientes em potencial é constituído por mulheres que trabalham fora do 

lar, que necessitam de serviços de faxina doméstica.  

 A empresa fornece todo tipo de assistência no que se refere aos serviços prestados, 

ressarcindo os clientes em qualquer perda que ocorra, ou refazendo a limpeza que não tenha 
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sido feita dentro dos padrões estabelecidos. Será possível garantir esse tipo de procedimento 

considerando o grau de capacitação dos funcionários, bem como o comprometimento criado 

entre eles e o desempenho da empresa, por meio de um trabalho de otimização do clima 

organizacional estabelecido. 

 

2.3.2. FORNECEDORES 
 

Segundo (CHIAVENATO, 1999, p 82) Fornecedores são os elementos que 

proporcionam entradas ou insumos na forma de recursos, energia, serviços e informação à 

organização. 

Os fornecedores são, essencialmente, empresas que vendem equipamentos para  

limpeza em escala empresarial. 

 

2.3.3. LUCRATIVIDADE 

 A lucratividade é alta quando a empresa consegue atingir um conjunto de clientes que 

demandam um volume de serviços constantes que lhe permitira um volume de negócios 

satisfatório. 

2.3.4. CONCORRENTES 

 

Segundo ANTONIO MAXIMIANO (2000, p. 399) a ação da concorrência é o 

principal fator que cria ameaças e, algumas vezes, oportunidade para as empresas..  

Este mercado é disputado por empresas prestadoras de serviço de limpeza em  

geral.  

 

2.3.5. ORGANOGRAMA 

 

Segundo Chiavenato (1993, p. 403) Organograma é “Um gráfico que representa a 

estrutura formal da empresa” 

Organograma é um gráfico que apresenta a estrutura formal de uma organização, os 

organogramas mostram como estão dispostas unidades funcionais, a hierarquia e as relações 

de comunicação existentes entre estes. 

A empresa opta por utilizar em sua base um organograma simples, porém eficaz, 

capaz de fazer com que as informações fluam de maneira rápida e ordenada evitando assim 

desvios e até mesmo perda de qualidade no serviço prestado. 

 
Quadro 2 : Organograma 

Fonte: Elaborado pelo autor(a) 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=SW0NXPDtJiGT_M&tbnid=k9hfIDonPzzI4M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.oficinadanet.com.br/artigo/1554/tipos_de_organograma&ei=bfVbUsmyG5ClqwGH8YGYAg&psig=AFQjCNGcJBn7TmZM7HobFryUyNGu2Fx_3g&ust=1381844717486544
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 MATRIZ PFOA  

 

 “A matriz PFOA é uma ferramenta de planejamento que visa diagnosticar as forças e 

fraquezas internas, bem como as oportunidades e as ameaças externas. É onde o administrador 

deve identificar e avaliar cuidadosamente as forças e fraquezas da organização com as 

oportunidades e ameaças do ambiente externo para formular uma estratégia a fim de assegurar 

o sucesso profissional.” (CHIAVENATO, 1999, p. 334) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3: Matriz PFOA 

Fonte: Elaborado pelo autor(a) 

 

 

3. 2. MATRIZ BCG 

"ESTRELA" - Alto potencial de crescimento de mercado com alta (relativa) participação de 

mercado.São geradores de margem. A continuidade dos investimentos para manutenção da 

Ambiente Interno 

Pontos fortes Pontos fracos 

- Flexibilidade da equipe  - Marketing 

- Compromisso com o 

cliente - Liderança 

- Equipamentos Industriais 

de alta eficiência.  - Vendas 

Ambiente Externo 

Oportunidades Ameaças 

- Conquista de novos clientes 

- Recebimento de novas 

ofertas de serviços da concorrência 

- Crescimento da atividade  
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participação de mercado dos produtos "estrela" é fundamental e recompensada 

financeiramente quando eles se transformam em "vacas leiteiras".  

"VACA LEITEIRA" - Baixo potencial de crescimento de mercado com alta participação de 

mercado. Neste quadrante os produtos são geradores de caixa. Não há necessidade de novos 

investimentos, uma vez que já foram feitos em sua fase “estrela”. Nesta fase maximizam-se os 

esforços de vendas ao máximo. 

"ABACAXI" - Baixo potencial de crescimento com baixa penetração de mercado. Estes são 

os que normalmente distraem a empresa e, além de tudo, custam caro na forma de 

obsolescência, retorno, insatisfação etc. Elimine rapidamente este tipo de produto de seu 

portfólio.  

"DÚVIDA?" - Alto potencial de mercado com baixa penetração de mercado. Estes tipos de 

produto devem ter uma estratégia bem clara. Utilizam muito os recursos humanos e 

principalmente os financeiros. Normalmente têm margem de contribuição negativa. Estes 

produtos devem permanecer no portfólio por período determinado, ou passam para "estrelas" 

ou devem ser eliminados.  

 

 

 
Quadro 4:Matriz BCG 

Fonte:Elaborado pelo autor(a) 
 

 

 

 

 

3.3. ANÁLISE ESTRUTURAL E CINCO FORÇAS COMPETITIVAS 
 

A análise da estrutura industrial é a base fundamental do modelo proposto por 
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Porter(1991) para mensurar as forças de mercado visto que, para o autor, essa estrutura exerce 

forte influência nas regras de competição do mercado 

Segundo Porter (1989), existe cinco forças que influenciam a concorrência em uma 

indústria: ameaça de novos concorrentes; ameaça de produtos e serviços 

substitutos; poder de negociação dos compradores; poder de negociação dos 

fornecedores; e rivalidade competitiva entre os atuais concorrentes. 

  

3.3.1. RIVALIDADE ENTRE OS CONCORRENTES 

 

“A rivalidade entre concorrentes existentes assume a forma corriqueira de 

disputa por posição, com o uso de táticas como concorrência de preços, batalhas de 

publicidade, introdução de produtos e aumento dos serviços ou das garantias ao 

cliente. A rivalidade ocorre porque um ou mais concorrentes sentem-se pressionados 

ou percebem a oportunidade de melhorar sua posição.” (PORTER, 1986, p. 34). 

 

O mercado de Prestação e Conservação de Serviços é amplo, porém a concorrência é 

extremamente forte devido a grande quantidade de empresas querendo baixar os custo e terem 

um desempenho maior. Ter um fortalecimento da gestão do conhecimento como principal 

diferencial competitivo.  

 

3.3.2. AMEAÇAS DE ENTRANTES 

 

De acordo com Porter (1986, p. 25), novas empresas que entram para uma indústria 

trazem nova capacidade, o desejo de ganhar parcela de mercado e frequentemente recursos 

substanciais. Como resultado, os preços podem cair ou os custos dos participantes podem ser 

inflacionados, reduzindo, assim, a rentabilidade. 

A ameaça de entrantes é grande, pois sempre tem novas indústrias que tentam entrar 

no mercado, por exemplo, ex-funcionários, que se demitem para abrir seu próprio negócio no 

mesmo ramo, mas com características diferentes, de acordo com o setor de origem do ex-

funcionário, ou seja, se for funcionário de produção, vai dar prioridade ao setor produtivo. Se 

for do setor de vendas, terá um perfil mais flexível, pois protege o cliente, podendo até 

mesmo sacrificar a produção. E a exigência é crescente do mercado por padrões elevados de 

qualidade. 

 

 3.3.3. AMEAÇAS DE SUBSTITUTOS 

 

“A identificação dos produtos substitutos é conquistada através de pesquisas na busca 

de outros produtos que possam desempenhar a mesma função que aquele da indústria.” 

(PORTER, 1986, p 40). 

É baixa a ameaça de substitutos, pois é necessária a limpeza e a conservação. O 

mercado deve somente estar atento às novas tecnologias, ou novo produto de limpeza que 

surgem no mercado. 

 

 

 

 

 

3.3.4. BARREIRAS DE SAÍDA 

 
Embora as barreiras de saída e de entrada sejam conceitualmente distintas, 
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seu nível de junção é um aspecto importante da análise de uma indústria. As 

barreiras de saída e de entrada estão frequentemente relacionadas. (...) O caso de 

barreiras de entrada e de saída baixas é meramente desestimulante, mas o pior é 

aquele em que as barreiras de entrada são baixas e as de saída, alta (PORTER, 1986, 

p. 38-39). 

 

Uma indústria que já tem algum tempo no mercado dificilmente sai do seu ramo, 

devido aos altos investimentos e pelo desenvolvimento dos clientes. Assim gerando uma 

barreira de saída. 

 

3.1.1 3.3.5. PODER DE BARGANHA DOS COMPRADORES 

 
O principal objetivo dos compradores de produtos e serviços de uma 

indústria é pagar o menor preço possível. Segundo Porter (1991, p.40), “os 

compradores competem com a indústria forçando os preços para baixo, barganhando 

por melhor qualidade ou mais serviços e jogando os concorrentes uns contra os 

outros; tudo à custa da rentabilidade da indústria”. 

 

Os compradores por não perceberem a necessidade, estão convictos da sua auto- 

suficiência, nesse mercado é relevante a elasticidade do preço, a partir do momento que forma 

um laço de credibilidade e de relacionamento junto ao seu cliente, a tendência é natural a 

redução do seu poder de barganha. 

 

 

3.3.6. PODER DE BARGANHA DOS FORNECEDORES 
 

Os produtos que são utilizados no processo da limpeza, o fornecedor é o próprio 

cliente. 

Se os fornecedores têm poder sobre as empresas da indústria, eles podem elevar os 

preços ou reduzir a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos, o que influencia 

significativamente a rentabilidade da indústria, caso esta não consiga repassar os aumentos ao 

seu preço de venda (PORTER, 1991). 

 

4. IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

4. PRODUÇÃO 

 

De acordo com LAUGENI, (2005), quando os primórdios efetuavam a  caça e da  pele 

de um animal, e transformava em uma peça de roupa, criava assim produto eficaz para sua 

existência, executando uma atividade de produção. 

O processo de produção é que o atendimento ao cliente é personalizado, onde cada 

serviço é orçado após uma descrição, pelo cliente, dos serviços desejados. O encarregado pela 

limpeza está apto a fazer sugestões, caso seja necessário. Os funcionários estabelece um plano 

de serviços no qual estão contempladas todas as necessidades e preferências do cliente, assim 

como um cronograma de execução. Os serviços são executados dentro dos prazos 

estabelecidos. E para ter um processo produtivo de alta qualidade, é necessário alguns 

aspectos para obter a excelência. 

 

 

4.1. FLUXO DE PRODUÇÃO 

RESPONSÁVEL ATIVIDADE 
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Quadro 5: Identificação das atividades 

Fonte:Elaborada pelo autor(a). 

 

 

4.2. FLEXIBILIDADE EM EQUIPE 

 

Para ter uma boa flexibilidade em equipe e exige que as tarefas de cada um estejam 

bem definidas, é importante o respeito e o diálogo, e principalmente ter uma figura de 

liderança para o grupo. 

 

 

4.3. COMPROMISSO COM O CLIENTE 

 

A empresa sempre terá que trabalhar seriamente no compromisso com o cliente. Ela 

acredita que não o trabalho “prestação de serviços”  devem ser feito com qualidade mais sim 

uma parceria entre seu cliente e seu prestador. Firma compromisso sérios com seus clientes, 

trabalhando com ética, profissionalismo e comprometimento, tendo um ótimo atendimento e 

cumprindo todos os seus deveres. 

 

4.4. EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE ALTA EFICIÊNCIA  

Pois se tratar de prestação de serviços, os equipamentos deverão ser de alta eficácia, 

ainda mais se tratar de clientes industriais a exigência é maior, com isso proporciona 

segurança para empresa e para seus colaboradores, como a figura abaixo. 

 

 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

5.1. DETALHAMENTO DO PROBLEMA 

Estudando a área da organização e trabalhando-o dia-dia, nota-se que existe alguns 

pontos a serem mudados para uma melhor execução das tarefas por parte de todos os 

envolvidos.  

O primeiro problema a ser mencionado é a abertura de novos clientes, obtendo um 

único cliente a empresa enfrenta um grande risco de falência, pois não tem mais como 

sobreviver nesse nicho. 

O segundo problema o portfólio, a empresa não tem uma apresentação de um material 

para divulgar seu serviço diante de seu cliente. 

O terceiro problema, a organização se acomodou e não tem um investimento nos 

meios de comunicação, a não existência de um site, não tem divulgação de folder, revistas, 

Supervisor Identificar exigências e restrições impostas pelos 

clientes. 

 Sugerir ajustes e melhorias 

Auxiliar de Limpeza Obedecer restrições de execução das atividades citadas 

pelos clientes 

Supervisor Ajustar o horários que os clientes desejarem 

Auxiliar de Limpeza Executar as tarefas 

Supervisor Atender as sugestões e reclamações oferecidas pelos 

clientes 
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etc. 

O quarto problema é a questão da sua liderança, os gestores não tem aquele feed- back 

entre eles, não tem aquele espirito de equipe, desse modo então não tem um gestor exato para 

tomar frente, e dizer “vocês responder a mim”, então isso dificulta este processo. 

 

 5.2. ABERTURA DE NOVOS CLIENTES 
 

As novas tendências do mercado de terceirização estão em crescimento e isso pode se 

torna uma grande oportunidade, que tem capacidade de aumentar seu patrimônio, está em 

crescimento, e podendo investir em novos clientes, para isso é necessário de alguns processos 

para “abertura de novos cliente”, focando em marketing que consiste todas as ações da 

empresa com a intenção de influenciar toda a demanda do seu serviço, todos os objetivos 

devem estar relacionadas com a sua realidade, para isso haverá uma estratégia que possibilita 

uma realização para este objetivo. 

 

1º PASSO 

 

Desenvolvimento de um material de divulgação. 

É necessário fazer a contratação de uma agência de publicidade e propaganda 

especializadas em soluções multidisciplinares, propondo uma comunicação integrada. Esta 

empresa especializada terá como objetivo fazer um planejamento estratégico e tático, ter um 

gerenciamento de canais de distribuição e comunicação visual, assimterá um material de 

qualidade para atacar seus futuros clientes. 

 

2º PASSO 

 

Contratar prospectores vendedores 

Fazer a contratação de vendedores qualificados, que tenha uma bagagem de 

conhecimentos, que atua no ramo de atividade de prestação de serviços e que faça um bom 

trabalho para obter resultados positivos. 

 

 

3º PASSO 

 

Plano de Prospecção 

Criar um plano de prospecção é uma ferramenta importante para ampliar o quadro de 

clientes, e está se tornando obrigatória para a sobrevivência da empresa. 

1ª etapa é identificar os potenciais clientes que serão atacados, fazendo o levantamento 

do perfil da empresa. 

2ª etapa será a listagem das empresas procurando seus contatos como telefone, nome, 

endereço e as demais formas de comunicação entre eles. 

3ª etapa fazer a preparação da apresentação para transmiti-lo ao responsável da 

empresa que está sendo procurada, mostrando ao cliente que estará fazendo visitas contínuas e 

tendo em conta os feedbacks que irá receber. 

4ª etapa estabelecer um número de prospecção que irá fazer no dia, semana ou mês, 

definindo metas. 

 

4º PASSO 

 

Acompanhamento dos Projetos 
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Após os vendedores fazerem todo esse processo de comunicação com os clientes, o 

gerentedeverá fazer todo o acompanhamento como foi feito os processos, aonde será a hora de 

intervir, para fechar o contrato. 

 

 

5.3. PLANO DE AÇÃO 

O plano de ação que vou dedicar a este trabalho será na área de “'abertura de novos 

clientes” focando em marketing que consiste todas as ações da empresa com a intenção de 

influenciar toda a demanda do seu serviço, todos os objetivos devem estar relacionadas com a 

realidade da empresa, para isso haverá uma estratégia que possibilita uma realização para este 

objetivo, e como o mercado está muito competitivo isso pode oferecer perigo para a 

organização. 

Pensando neste caso, sugiro que a empresa faça uma possível “Prospecção de Novos 

Clientes” que irá passar por alguns processos como: Desenvolvimento de um material para 

divulgação da empresa, contratar um prospector vendedor, fazer um plano de prospecção, 

qualificação do profissional e fazer um acompanhamento do projeto. 

 

DIAGNÓSTICO GERAL 

Alcançar a total satisfação dos clientes, prestando um serviço de ótima qualidade, e 

cumprindo os compromissos assumidos com os mesmos em tempo hábil. A prioridade da 

organização está direcionada ao cliente, prestando serviço de boa qualidade e com objetivo de 

satisfazer as necessidades de nossos clientes. 

Segundo a análise, a empresa tem que se enquadrar na estratégia de enfoque, para 

valorizar a marca focando no seu grupo de interesse, pois seus serviços se adequam as 

necessidades dos seus clientes, buscando fidelizá-los através da qualidade e de sua marca.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este projeto foi com intuito de aumentar seu quadro de clientes, passando por 

alguns processos de transformação para atingir o publico alvo, começando com a contratação 

de uma empresa especializada, mostrando um material de inovação e criatividade para realizar 

a apresentação, em seguida fazer uma contratação de um vendedor que atua nesse ramo de 

atividade para atacar seus futuros cliente, adiante fazer um cronograma das atividades que 

serão realizadas no dia-dia e fazer uma relação das empresas que serão visitadas, depois disso 

o gerente da empresa deverá fazer um acompanhamento dos processos que o vendedor 

adquiriu e em seguida tomar as decisões diante ao seu futuro cliente. 
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A IMPORTÂNCIA DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE NA AREA 

PRODUTIVA DE UMA EMPRESA 

 
Anderson Luís de Moura (1) 

Leonardo Richeli Garcia (2) 

 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo de mostrar como buscar soluções para eliminar as percas na 

produção diária do setor de motores de uma empresa de automóveis na região metropolitana 

de campinas, visando trabalhar com melhoria de processo e qualidade, buscando a melhor 

alternativa para o desempenho da produção, trabalhando com as ferramentas da qualidade 

para melhor atender as necessidades da área produtiva.  

 

Palavra Chave: Melhoria, Otimização, Refugo, Custo, Lucro, Resultados.  

 

Abstract 

This article aims to find solutions to eliminate losses in daily production sector engine of a 

car company in the metropolitan region of Campinas, aiming to work with process 

improvement and quality, seeking the best alternative for production performance, working 

with quality tools to better meet the needs of the productive area. 

 

Keywords: Improvement, Optimization, Scrap, Cost, Profit, Results 
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INTRODUÇÃO  

 

Este tema busca trazer de forma concisa a solução encontradapelo setor de montagem 

de motores de uma empresa automobilística da região metropolitana de campinas com 

perdasna produção diária por um problema de qualidade na face de estampagem do bloco do 

motor causando bolhas na estampagem e consequentemente acarretando na retirada do bloco 

da linha de produção para realizar os retrabalhos necessários, com esse procedimento para 

retrabalho além de perder uma unidade. Também se perdia tempo com a mão de obra 

especializada. Com base as ferramentas da qualidade foi elaborado um estudo com 

levantamentos de dados diários da produção com isso foi possível realizar mudanças 

adequadas para a melhoria do processo A solução encontrada foi retirar o processo da linha e 

fazer o processo de estampagem em off, assim também a área da fundição que fornece os 

blocos fez melhorias em seu processo para tentar sanar o problema, conseguiu-se diminuir 

bem o numero de ocorrências, mas não o suficiente para acabar com as mesmas, que 

continuou em um numero menor mas sem percas na produção 

 

.REVISÃO BIBLIOGRAFICA  

 
Toda empresa tem como objetivo principal sobreviver no mercado em que atua, pois 

sabe que a concorrência é acirrada e todos querem sua fatia de mercado. Sabe-se que 

conquistar clientes é sinal para a sobrevivência da empresa, por isso trabalhar com produtos 

de qualidade, demonstrar compromisso com seus clientes, o faz se diferenciar da 

concorrência. 

Essa atitude corporativa é essencial na atual conjuntura e representa respeito para com 

seus colaboradores, comunidade e na preservação do meio ambiente. Uma empresa honesta só 

pode sobreviver dentro de uma sociedade se for para contribuir para satisfação das pessoas, o 

seu principal objetivo. Se este fato é tomado como premissa, a primeira preocupação da 

administração da empresa deve ser a satisfação das pessoas afetadas pela sua existência.  Sob 

este aspecto, a primeira, de muitas prioridades das empresas deve ser seu público-alvo, ou 

seja, seus consumidores. É necessário, e mesmo vital para a empresa, que eles se sintam 

satisfeitos por um longo tempo após a compra do seu produto ou utilização do seu serviço.Um 

segundo tipo de pessoa afetada pela empresa é seu colaborador. A empresa deve se esforçar 

para pagar-lhe bem, respeitando-o como ser humano e dando-lhe a oportunidade de crescer 

como pessoa e no seu trabalho, vivendo uma vida feliz. Um terceiro tipo de pessoa afetada 

pela empresa é o acionista. Numa sociedade capitalista a empresa deve ser lucrativa de tal 

forma a poder pagar dividendos os seus acionistas e se expandir, criando novas 

oportunidades. A produtividade gera o lucro que reinvestido é o único caminho seguro para a 

geração de empregos. Finalmente, os vizinhos da empresa devem ser respeitados através do 

controle ambiental, evitando-se que a empresa polua o meio ambiente em que atua. A 

produção é a parte da empresa onde produz seus bens e serviços, mas não é a única parte 

importante ela apenas engloba todo um conjunto de setores visando a lucratividade e 

mantendo os objetivos propostos pela organização que é fazer seus produtos e bens para 

distribuição ao mercado, como seria se não existisse outros departamentos essenciais como 

RH por exemplo, por isso todos trabalham em harmonia em busca do melhor para empresa 

visando o bom relacionamento onde cada um desempenha seu papel para o bom 

funcionamento da organização. (FALCONI, 1998.) 

Após o estabelecimento destes padrões, todos os funcionários devem ser treinados para 

que os compreendam e apliquem-nos no seu dia a dia. Este treinamento deve ser 

sistematizado e contínuo: primeiro, após definir as metodologias de trabalho, para que todos 
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alinhem suas atitudes com estes - mesmo para funcionários com mais tempo de empresa! 

Depois, para novos funcionários - estes sempre devem receber treinamento antes de iniciar as 

atividades. E ainda, os treinamentos devem ser aplicados por quantas vezes for necessário, até 

que a equipe esteja "alinhada" ou quando perceber um desnível no padrão de trabalho ou 

atendimento.(BOCKEL, 2010.) 

A função produção é central para organização porque produz os bens e serviços que são 

a razão de sua existência, mas não é a única nem, necessariamente, a mais importante. Todas 

as organizações possuem outras funções com suas responsabilidades especificas. Embora 

essas funções tenham sua parte a executar nas atividades da organização, são (ou devem ser) 

ligadas com a função produção, por objetivos organizacionais comuns. (SLACK, 1999.) 

A linha de montagem pode ser considerada o coração de uma empresa, onde operadores 

são distribuídos em processos que tem por finalidade fazer a montagem de peças 

determinadas para cada posto visando a montagem completa de um determinado produto, 

cada empresa tem um tempo estabelecido para giro de sua linha que é baseado em sua 

produção diária, ou em meio da necessidade e demanda do produto fabricado. As empresas 

buscam produzir mais, mas sem tirar o foco da qualidade de seus produtos. 

A produção em massa surgiu no início do século XX pela iniciativa de Henry Ford que 

teve a ideia de criar a linha de montagem, fazendo com que o montador, em vez de trabalhar 

em volta do produto, ficasse num posto de trabalho e o produto se movesse em esteiras, indo 

até ao montador. Nesse processo, o posto de trabalho pode ser minuciosamente projetado para 

uma única operação com equipamentos de auxilio, dispositivos, ferramentas, processos 

estudados e padronizados, além de um layout adequado.      (PARANHOS FILHO, 2007) 

 Linhas de montagem é um caso especial de layout de produto. De maneira geral, o 

termo linha de montagem refere-se a uma montagem progressiva ligada por algum tipo de 

dispositivo de manuseio de materiais. A suposição comum é de que existe alguma forma de 

ritmo, e o tempo de processamento permissível é similar para todas as estações de trabalho. 

Dentro dessa definição ampla, existem importantes diferenças entre os tipos de linha. 

Algumas dessas são: dispositivo de manuseio de materiais (transportadora por esteira ou 

correia); configuração de linha (em forma de U, reta, ramificada); andamento (maquina, 

humano); mix de produto (um ou múltiplos produtos); características das estações de trabalho 

(trabalhadores podem sentar, ficar em pé caminhar com a linha ou conduzir a linha); e o 

comprimento da linha (poucos ou muitos trabalhadores). (MARK, 1999.) 

Qualidade, uma ferramenta importante na empresa, com ela se pode trabalhar em 

diversos aspectos na área de trabalho, tanto do produto produzido quanto na vida de quem 

produz, é bastante abrangente trazendo contigo varias ferramentas para ajudar em todos os 

caminhos da operação. Todos os produtos têm sua qualidade, uns são produzidos para uma 

duração maior, outros menor depende da finalidade e do destino desses produtos e a qual 

público irão abranger, em uma empresa a função qualidade é voltada para o bom caminhar da 

produção, cabe ao responsável desta área acompanhar a produção e fazer anotações em folha 

de verificação, fazer reparos e liberar as peças que necessitar de seu acompanhamento, ele 

trabalha visando sempre o bom andamento da produção. 

Sistema de gestão da qualidade é apenas um conjunto de recursos e regras mínimas, 

implementado de forma adequada, com o objetivo de orientar cada parte da empresa para que 

execute de maneira correta e no tempo devido a sua tarefa, em harmonia com as outras, 

estando todas direcionadas para o objetivo comum da empresa: ser competitiva (ter qualidade 

com produtividade)”, entendendo-se como qualidade a satisfação dos clientes e produtividade, 

fazer mais com cada vez menos recursos. Segundo Maranhão (2005), 

Qualidade significa “fazer certo as coisas”, mas as coisas que a produção precisa fazer 

variarão de acordo com o tipo de operação. Por Exemplo: 

Fábrica de automóveis, todos os componentes são fabricados conforme as 
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especificações, a montagem atende às especificações, o produto é confiável, e o produto á 

atraente e sem defeitos. Bom desempenho de qualidade em uma operação não apenas leva à 

satisfação de consumidores externos, como também torna mais fácil a vida das pessoas 

envolvidas na operação. Satisfazer aos clientes internos pode ser tão importante quanto 

satisfazer aos consumidores externos. (SLACK,2002) 

 A qualidade de um produto ou serviço está diretamente ligada à satisfação total do 

consumidor e consta dos fatores: qualidade ampla, custos e atendimento, que são igualmente 

importantes num relacionamento comercial. A satisfação total do consumidor é a base de 

sustentação da sobrevivência da empresa. (FALCONI, 1998.) 

O PDCA é uma ferramenta cuja finalidade é melhorar sempre, ou seja, praticar 

(melhoria continua) é usado para solucionar problemas de qualidade, mas também na área 

produtiva no que diz respeito á projetos de expansão ou em controle de processos, nesse caso 

se roda o PDCA e aplica uma contra medida para solucionar o problema, mas se esse persistir 

o ciclo é aplicado novamente e assim até encontrar a solução adequada e dar fim ao problema 

em questão, por isso esta ferramenta é muito importante para o bom funcionamento de 

qualquer empresa. 

 O ciclo do PDCA é utilizado para controlar o processo, com as funções básicas de 

planejar, executar, verificar e atuar corretamente. Para cada uma dessas funções, existe uma 

série de atividades que devem ser realizadas. O sucesso na aplicação das técnicas de gerência 

de processos depende de essenciais e invisíveis insumos: a motivação e o comprometimento 

de todos os propósitos estabelecidos. O uso das ferramentas nessas atividades tem o objetivo 

de facilitar a execução das funções, além de dar agilidade e evitar desperdiçadores de tempo.  

(HOSKEN, 2000.) 

O conceito de melhoramento continua implica literalmente um processo sem fim, 

questionando repetidamente e requestionando os trabalhos de uma operação. A natureza 

repetida e cíclica do melhoramento contínuo é, mas bem resumida pelo que é chamado ciclo 

PDCA, o PDCA é a sequência de atividades que são percorridas de maneira cíclica para 

melhorar atividades. O ciclo começa com o estagio P (de planejar), que envolve o exame do 

atual método ou área problema sendo estudada. Isso envolve coletar e analisar dados de modo 

a formular um plano de ação onde se pretende melhorar o desempenho. Uma vez que o plano 

de melhoramento tenha sido concordado, o próximo estágio é o estagio D (de DO, fazer) Este 

é o estágio de implementação durante o qual o plano é tentado na operação. Este estágio pode 

em si envolver um miniciclo PDCA para resolver os problemas de implementação. A seguir 

vem o estágio C (de checar), em que a solução nova implementada é avaliada, para ver se 

resultou no melhoramento de desempenho esperado. Finalmente, pelo menos para esse ciclo, 

vem o A (de agir). Durante este estágio a mudança é consolidada ou padronizada, se foi bem 

sucedida. “Alternativamente, “se a mudança não foi bem sucedida, as lições aprendidas da” 

tentativa” são formalizadas antes que o ciclo comece novamente. O ultimo ponto sobre o ciclo 

PDCA é o mais importante- o ciclo começa de novo. (SLACK, 1999.) 

As ferramentas são usadas em determinadas situações com diversos modos e amplos 

sentidos, sempre com a preocupação de fazer o melhor para a área produtiva de uma empresa 

buscando manter uma sintonia entre produto e quem produz seguindo uma linha de 

determinação, correção, solução e eliminação de um problema. Para conseguir manter essa 

sintonia cada ferramenta tem uma ação diferente cabe ao responsável saber aplica-las para 

chegar a uma ação correta para cada situação que a produção apresente. 

 As ferramentas irão nos ajudar a estabelecer melhorias de qualidades entre as quais 

destacamos as Ferramentas básicas do controle de Qualidade. Conforme a experiência, a 

maioria dos problemas existentes numa empresa poderá ser resolvida com o auxílio destas 

ferramentas. Cada ferramenta tem sua própria utilização, sendo que não existe uma receita 

adequada para saber qual a ferramenta que será usada em cada fase. Isto vai depender do 
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problema envolvido, das informações obtidas, dos dados históricos disponíveis, e do 

conhecimento do processo em questão em cada etapa. A tabela a segui r apresenta um quadro 

do resumo: o que é, e para que utilizar as principais ferramentas da qualidade. (HOSKEN, 

2000.) 

As principais ferramentas da qualidade que são utilizadas nas organizações podem ser 

visualizadas na tabela 1. 

FERRAMENTAS                                            O QUE É PARA QUE UTILIZAR 
FOLHA DE VERIFICAÇÃO Planilha para a coleta de dados Para facilitar a coleta de 

Dados pertinentes a um 

problema 

DIAGRAMA DE PARETO Diagrama de barra que ordena as 

ocorrências do maior para o menor 

Priorizar os poucos, mas 

vitais. 

DIAGRAMA DE CAUSA E 

EFEITO 

Estrutura do método que expressa, 

de modo simples e fácil a série de 

causa de um efeito (problema) 

Ampliar a quantidade de 

causas potenciais a 

serem analisadas 

DIGRAMA DE 

DISPERSÃO 

Gráfico cartesiano que representa 

a relação entre duas variáveis 

Verificar a correlação 

entre duas variáveis 

HISTOGRAMA Diagrama de barra que representa 

a distribuição da ferramenta de 

uma população 

Verificar o 

comportamento de um 

processo em relação à 

especificação 

FLUXOGRAMA São fluxos que permite a visão 

global do processo por onde passa 

o produto 

Estabelecer os limites e 

conhecer a s atividades 

GRÁFICO DE CONTROLE Gráfico com limite de controle 

que permite o monitoramento dos 

processos 

Verificar se o processo 

está sob controle 

BRAINSTORMING É um conjunto de ideias ou 

sugestões criadas pelos membros 

da equipe que permite avanços na 

busca de soluções 

Ampliar a quantidade de 

opções a serem 

analisadas 

5W1H É um documento de forma 

organizada para identificar as 

ações e a responsabilidade de cada 

um. 

Para planejar as diversas 

ações Que serão 

desenvolvidas no 

Decorrer do trabalho. 

(HOSKEN, 2000.) Tabela 01 Ferramentas da qualidade. 
Estas são as ferramentas que mais são utilizadas nas empresas como parâmetro na 

qualidade, mas já está em algumas instituições sendo implantadas as novas ferramentas da 

qualidade que substituirá as ferramentas atual. 
 

METODOLOGIA 

 
Esta pesquisa foi realizada em uma empresa montadora de automóveis situada na região 

metropolitana de campinas, com sede no Japão veio para o Brasil na década de 70 onde foi 

inaugurada uma filial em 1971 no Estado do Amazonas, e em 1997 outra filial na RMC 

(região metropolitana de campinas) onde emprega atualmente cerca de 3.500 funcionários, 

300 somente na área de motores onde a presente pesquisa foi realizada usando ferramentas da 
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qualidade. Como base nas ferramentas de qualidade utilizadas diariamente nas empresas ou 

em qualquer outro setor que necessite de sua ajuda para desenvolver alguma pesquisa ou 

trabalho voltado para o bom andamento da organização é que foi elaborado este artigo 

mostrando como o uso das ferramentas da qualidade pode ajudar a desenvolver um trabalho 

de expansão ou até correção, com isso é utilizados coletas de dados em forma de pesquisa, 

neste caso a pesquisa é do âmbito quantitativo, pois se faz o levantamento dos números de 

casos ocorridos, com esses dados em mãos realiza-se o planejamento para solucionar os 

problemas encontrados ou se necessário realizar as mudanças adequadas. Para a definição do 

que será feito todo o estudo levantado por pesquisa é analisado e avaliado só então será 

elaborado um cronograma com todas as ações que devem ser tomadas o que será realizado 

desiguinando tarefas e com datas e tempo estipulados para a realização do que foi decidido.   

A pesquisa quantitativa se centra na objetividade, influenciada pelo positivismo, 

considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, 

recolhidos com auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa 

recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 

variáveis, etc. (SARAIVA DA FONSECA, 2002)  

A pesquisa quantitativa se inicia com o estudo de certo número de casos individuais, 

quantifica fatores segundo um estudo típico, servindo-se freqüentemente de dados estatísticos 

e generaliza o que foi encontrado nos casos particulares. (RAMPAZZO, 2005). 

Resultados e Discussões (ou Análise de dados) 

O setor de motores da empresa se deparou com constantes paradas e de retiradas de 

bloco já estampados da linha de montagem por problemas de qualidade detectados pelo 

operador, então esses blocos eram segregados e retrabalhados para em seguida serem repostos 

na linha de montagem, mas com esse processo perdia-se tempo e produção já que ao ser 

retirado esse bloco o carrinho fazia todo o trajeto da linha vazio assim os operadores ficavam 

esse tempo ocioso esperando o próximo carrinho chegar em seu processo, isso causava percas 

no final do dia na produção, com o desejo de aumento e necessidade de expansão da linha  de 

montagem erra preciso fazer uma ação com base a esses problemas e buscar uma solução 

adequada para o setor produtivo da empresa. 

Com base a folha de verificação foi feito um levantamento dos problemas de qualidade 

que acarretava na retirada do bloco da produção, nesse levantamento foi averiguada a 

freqüência e a quantidade das ocorrências ocorridas na produção diária e todos foram listados. 

Com a lista dos problemas foi montado um gráfico como pode ser visualizado na Tabela 02. 

 

QUANTIDADE PROBLEMAS DETECTADOS 

105 Desplacamento da Estampagem 

03 Furos na camisa dos Pistões 

01 Porosidade da face GA 

01 Batidas no Local da Estampagem 

01 Porosidade no Segundo Mancal 

Tabela 02 - Lista de problemas detectados 

Após ter colhido os dados o próximo passo é usar o gráfico de Pareto onde os defeitos 

são listados e postos em ordem decrescente. O gráfico de Pareto é um diagrama que apresenta 

os itens e a classe na ordem dos números de ocorrências, apresentando a soma total 

acumulada. Permite-nos visualizar diversos elementos de um problema auxiliando na 

determinação da sua prioridade. É representado por barras dispostas em ordem decrescente, 

com a causa principal vista do lado esquerdo do diagrama, e as causas menores são mostradas 

em ordem decrescente ao lado direito. Cada barra representa uma causa exibindo a relevante 
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causa com a contribuição de cada uma em relação à total. É uma das ferramentas mais 

eficientes para encontrar problemas. Observe a figura 03 

Figura 03 

Gráfico de Pareto 

Verificado e listados os problemas, o de maior incidência é pego para que faça um 

trabalho detalhado e mais abrangente para que possa chegar a uma solução, e dando 

continuidade é montado o gráfico de causa e efeito para achar onde está o problema e 

solucioná-lo nesse caso é feito um levantamento do processo em questão envolvendo todos os 

aspectos da montagem realizada, que segue os seguintes aspectos, MAQUINA, METODO, 

MÂO DE OBRA E MATERIAL, depois de levantados esses dados é observado o que pode 

estar causando o problema e trabalhar para tentar soluciona-lo se necessário entrar em contato 

com outras áreas para chegar a uma solução. O importante é saber exatamente qual é o 

problema e o que está causando como podemos visualizar abaixo na figura 04.  

Figura 04 Diagrama de causa e Efeito 

O problema encontrado com base as ferramentas da qualidade foi o desplacamento da 

estampagem, que ocorre quando há uma deformação nos números ou letras realizada na face 

de estampagem do bloco, por isso tem que ser retirado da linha de montagem como este 
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processo de estampagem é o posto 3 da linha (os blocos são colocados no carrinho no posto 1 

da linha de montagem onde se inicia a montagem do motor) quando ocorre o desplacamento 

da estampagem ou é encontrado um outro tipo de defeito este bloco é retirado da linha e o 

carrinho segue vazio até da a volta completa e chegar novamente no posto 1 e isto está 

ocasionando uma bolha na produção, também a forma que se encontra o lay out da checagem 

e da estampagem do bloco estaria causando percas de unidades na produção diária do setor a 

sequência foi considerada NG.O próximo passo foi entrar em contato com o departamento de 

fundição onde é feito o bloco do motor e foi passado o que estava acontecendo, o 

departamento então realizou alterações no molde mas precisamente na bolsa de gás do eng. 

number, que é  onde faz a face de estampagem a contra medida diminui o numero de 

ocorrência, mas não foi o suficiente para sanar o problema para que isso ocorresse teria que 

fazer estudos mas aprofundados e com fazer troca dos moldes como isso acarretaria tempo e 

os custos seriam elevados procurou-se uma outra alternativa. 

Como o objetivo é eliminar percas na produção devido a dificuldade de checagem e 

desplacamentos de estampagem do bloco a meta foi implantar uma sugestão de forma que 

melhorasse significamente o processo mantendo o nível de qualidade já que a alternativa da 

fundição era inviável para o momento e a necessidade de sanar as percas era prioridade 

absoluta foi elaborado um projeto para que os três primeiros postos fosse transferido para fora 

da linha e assim mudando totalmente o layout chegou-se em uma esteira totalmente adequada 

para a montagem como pode ser observado na figura 4. 

Figura 05 Carrinho de bloco, Talha e Esteira. 

Na figura acima mostra como ficou a esteira no layout da linha após sua estalação, 

agora os blocos são checados e estampados fora da linha quando algum problema for 

encontrtdo ou uma estampagem desplacar o bloco é retirado para avaliação da qualidade e o 

fluxo continua, dessa forma todos os blocos que entrarem na linha estarão completamete 

checados e com a estampagem perfeita assim eliminando os carrinhos vazios. Os numeros 

registrados são de antes e depois da esteira coletados de Dezembro á junho como pode ser 

observado na figura 06 
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Figura 06 Grafico de perdas. 

O quadro acima mostra os numeros de ocorrência de desplacamento, as perdas nas 

produção e o tempo gasto com retrabalho,após a implantação da esteira os numeros de perda 

na produção não houve, eliminou os carrinhos vagos,tambem os retrabalhos diminuiram 

bastante direcionando os operadores para outras funções os casos continuram acontecendo 

mas como é feito fora da linha são rapidamente solucionados e os blocos são liberados para 

produção a pesquisa feita após a implantação mostra como está hoje como mostrado no 

grafico nos meses de abril a junho. 
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Resumo 

O material em estoque representa grande parte do capital das empresas, o modo como é 

gerido tem reflexo direto em suas finanças, ele é a conseqüência de uma obra bem feita. 

O objetivo desse artigo é demonstrar a importância da gestão de estoque dentro de uma 

organização, tendo como foco o giro de estoque. O giro de estoque é um tipo de indicador que 

se empenha em demonstrar a qualidade do giro dos produtos dentro da empresa, este 

indicador pode ser aplicado em qualquer tipo de estoque independente da complexidade do 

mesmo. Visamos mostrar as vantagens e desvantagens de constituir um estoque, os custos e as 

classificações que neles existem. Sabemos que a empresa para ter bons resultados precisa ter 

variedade de produto, qualidade, preços e prazos compatíveis com as necessidades e 

expectativas dos clientes. O controle do giro do estoque torna-se essencial para que as 

qualidades citadas acima virem realidade. Podemos dizer que quanto maior for o giro, melhor.  

 

 

Palavras Chaves: Rotatividade de estoque, custos, vantagens e desvantagens.  

 

ABSTRACT 

Thematerialin stockisa large partof thecapitalof companies, howis managed hasa direct 

impacton your finances, it is theresultof a workwell done. 

The aim of thisarticle is to demonstratethe importance ofinventory managementwithin an 

organization, focusing on inventory turnover. Theinventory turnoveris akind ofindicator 

thatstrives todemonstrate the qualityof theproductturnoverwithin the company, this indicator 

canbe applied to anytype ofstockregardless of thecomplexityof it.We aimto show the 

advantagesand disadvantagesofa stockform, the costs andclassifications thatexistin them. We 

know thatthe companyneedsto havegood resultshave varietyof product,quality, priceand 

termsconsistent with the needsand expectations of customers. Control ofinventory 

turnoverbecomesessential forthe qualitiesmentionedabovecometrue.We can say thatthe higher 

theturnover, the better. 
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1. Introdução 

 

 

Nas ultimas décadas as empresas vem passando por significativas mudanças no mundo 

dos negócios a fim de se manter no mercado maior tempo possível, querendo sempre estar à 

frente de seus concorrentes que estão sempre se especializando, buscando melhorias em seus 

custos, obtendo produto com qualidade, inovadores e se mantendo competitiva no mercado.  

A gestão de estoques é um conceito que está ativo geralmente em todo tipo de 

empresa, e também na vida habitual das pessoas. Desde o começo de sua historia que a 

humanidade tem usado recursos variados de estoques a fim de resistir à sobrevivência e 

desenvolvimento, tais como alimento.  

A importância notável dentro de uma empresa nada mais é do que o estoque, e esta 

pesquisa visam mostrar como funciona a rotatividade ou mais conhecido como giro de 

estoque dentro das organizações e como o fluxo é importante, com o propósito de se evitar 

um descontrole financeiro. O desejo é que haja uma perfeita sincronização. O estoque nada 

mais é que uma armazenagem de mercadorias, com previsão de uso futuro.  

Em administração estoque refere-se a mercadorias, produtos finais ou inacabados e é 

usada para o controle da contabilidade ou logística da empresa, já a rotatividade do estoque é 

uma ferramenta que demonstra o desempenho do mesmo, medindo de forma padronizada sua 

qualidade e podendo ser aplicado a qualquer tipo de estoque independente de seu tamanho ou 

complexidade.  A maioria das empresas tem um fluxo importante, que faz com que as estas 

consigam se manter vivas e crescendo. 

De acordo com Tófili (2008), cada empresa deve determinar qual o sistema mais 

conveniente e mais econômico pra o controle de seus estoques e de certa maneira auxilia no 

marketing da empresa, uma vez que podem ser oferecidos produtos com mais descontos e 

quantidades adequadas, com vantagens de um atendimento imediato aos seus clientes ou de 

período curto de ressuprimento. Isso representa uma maior vantagem competitiva, diminuição 

dos custos e maiores lucros nas vendas. 

Está se evidenciando a tendência de diminuição de estoques, eles querem a liberação 

dos capitais neles aplicados. Os Administradores em geral crêem que quanto maior os giros 

de estoque, mais eficientemente ele esta administrado. Por exemplo, o dinheiro empregado no 

estoque parado poderia estar sendo usado em investimentos para obter mais resultados e 

retornos financeiros. 

 

 

2. Revisão Bibliografica 

 

 

Giro de estoque (GE) se refere à quantidade de vezes que, em determinado período o 

estoque que a empresa possui é vendido, ou seja, é o numero de vezes que uma mercadoria ou 

um produto retornou nas prateleiras durante um período no decorrer do ano, ele é definido 

como a relação entre o Custo das Mercadorias Vendidas (comércio) ou Custo dos Produtos 

Vendidos (indústria) com o saldo de estoque,  e o resultado apresentado representa a 

quantidade de vezes que cada um dos itens, foi renovado dentro de um determinado período 

s egu nd o  Fogaraty e Blackstone Jr (1991). 

Empresarialmente falando se por um lado o alto nível de estoque representa custos 

operacionais e capital empatado, por outro lado os baixos níveis poderão originar perdas de 

economia, e devido à falta de produto e podendo gerar custos elevado, então o método mais 

utilizado para definir a eficiência dos produtos posto na prateleira é o giro de estoque ou 

também conhecido como Rotatividade dos Estoques. Dias (1993)conclui a rotatividade como 
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expressa no inverso de unidades de tempo ou em “vezes”, isto é, “vezes” por dia ou por mês, 

ou por ano.  

Segundo Ching (1999), para que uma empresa possa sobreviver em um ambiente 

turbulento, precisa oferecer resultados em quantidade, variedade, qualidade, preços e prazos 

compatíveis com as necessidades e expectativas dos clientes. Neste contexto, a logística pode 

tornar-se um diferencial competitivo para uma empresa de fabricação mecânica. Ainda 

segundo o autor, o gerenciamento logístico engloba os conceitos de fluxo de compras de 

matérias-primas, operações de produção e transformação, controle de materiais e processos, 

bem como produtos acabados, compreendendo também todo o gerenciamento de transportes e 

distribuição de produtos destinados a vendas, desde depósitos intermediários até a chegada 

dos produtos aos consumidores finais.  

Para Gitman (2004), o giro dos estoques é significativo somente quando comparado ao 

de outras empresas pertencentes ao mesmo setor. É indispensável que no denominador, o 

estoque seja valorizado no mesmo nível que a mercadoria consumida.  Para cada indústria, há 

uma faixa de giro de estoques que pode ser considerada satisfatória. Valores abaixo dessa 

faixa podem significar estoques ilíquidos ou inativos, enquanto valores acima dessa faixa 

podem indicar estoques insuficientes e itens em falta nos estoques. 

 

 

2.1 As Desvantagens de se Construir um Estoque 

 

 

Os principais inconvenientes na constituição de estoques são:  

 

 Fragilidade de certos produtos, que não possuem condições de serem mantidos 

estocados ou poderão ser mantidos em períodos muito curtos; 

 Custo de posse traduzido no fato de existir material não vendido que vai acabar 

por imobilizar capital sem acrescentar valor; 

 A ruptura apresenta-se como um enorme inconveniente, visto que a ocorrência 

desta irá provocar vendas perdidas e em casos extremos poderá levar à perda de clientes. 

 

 

2.2 As Vantagens de se Construir um Estoque 

 

 

Os fatores mais relevantes que levam as organizações a constituir estoques são: 

 

 Com uma finalidade especulativa, comprando-se os mesmos a 

baixos preços para vendê-los a preços altos; 

 Para assegurar o consumo regular de um produto em caso de a 

sua produção ser irregular; 

 Geralmente, na compra de grandes quantidades beneficia-se de uma redução do 

preço unitário; 

 Não sendo prático o transporte de produtos em pequenas quantidades, opta-se 

por encher os veículos de transporte no intuito de economizar nos custos de transporte; 

 A existência de estoque pode-se justificar apenas pela legítima preocupação em 

fazer face às variações de consumo; 

 Para prevenção contra atrasos nas entregas, provocados por avarias durante a 

produção, greves laborais, problemas no transporte, etc. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Especula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pre%C3%A7os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Custos_de_transporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Greve
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 Armazenamento de produtos, se a produção for superior ao consumo, em 

alturas de crise poderá contribuir para evitar tensões sociais; 

 Beneficia-se da existência de estoques, quando este evita o incômodo de se 

fazer entregas ou compras muito frequentes. 

 Em resumo, devido ao fato das operações entre entregas e utilizações se 

efetuarem a cadências diferentes, pode-se dizer que os estoques servem de reguladores, entre 

esses dois processos. 

 

 

2.3 Custos dos Estoques 

 

 

A armazenagem de materiais compreende dois tipos de custos: 

 

 Custos variáveis; 

 Custos fixos. 

 

Nos custos variáveis relacionados com os estoques, temos: custos de operação e 

manutenção dos equipamentos, manutenção dos estoques, materiais operacionais e 

instalações, obsolescência e deterioração e custos de perdas. 

Nos custos fixos, temos: equipamentos de armazenagem e manutenção, seguros, 

benefícios a funcionários, folha de pagamentos e utilização do imóvel e mobiliário. Quando a 

empresa mantém estoques que não são necessários, ocorre um desaproveitamento de estoque, 

o que vai significar uma perda de espaço físico assim como perdas de investimento. Quando 

existe a consciência que os estoques geram desperdício e quando se identificam as razões que 

indicam a necessidade de estoques, o propósito é usá-las de uma forma eficiente Palmisiano 

(2004). 

Em relação aos custos associados à gestão de estoques, estes podem ser separados em 

três áreas principais Garcia (2006). 

 

 Custos de manutenção de estoques; 

 Custos de pedido; 

 Custos de falta. 

 

Custos de manutenção de estoques são custos proporcionais à quantidade armazenada 

e ao tempo que esta fica em estoque. Um dos custos mais importante é o custo de 

oportunidade do capital. Este representa a perda de receitas por ter o capital investido em 

estoques em vez de ter investido noutra atividade econômica. Uma interpretação comum é 

considerar o custo de manutenção de estoque de um produto como uma pequena parte do seu 

valor unitário Garcia (2006).  

Custo de pedido são custos referentes a uma nova encomenda, podendo esses custos 

ser tanto variáveis como fixos. Os custos fixos associados a um pedido são os envios da 

encomenda, receber essa mesma encomenda e inspeção. O exemplo principal de custo 

variável é o preço unitário de compra dos artigos encomendados Garcia (2006). Custos de 

falta são custos derivados de quando não existe estoque suficiente para satisfazer a procura 

dos clientes em um dado período de tempo. Como exemplo temos o pagamento de multas 

contratuais, perdas de venda, de teorização de imagem da empresa, perda de market share, e 

utilização de planos de contingência GARCIA (2006). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Custos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Investimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desperd%C3%ADcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efici%C3%AAncia
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2.4 Classificação dos Estoques 

 

 

Existem diversas classificações dos estoques. De acordo com a natureza dos produtos 

fabricados, das atividades da empresa, os estoques recebem diferentes classificações.  

3.1.2 Do ponto de vista do processo produtivo, numa empresa industrial, 

podemos ter: 

 Estoque de produtos em processo: 

Este tipo de estoques baseia-se essencialmente em todos os artigos solicitados necessários 

à fabricação ou montagem do produto final, que se encontram nas várias fases 

de produção Filho (2006). 

 Estoque de matéria-prima e materiais auxiliares: 

Nestes estoques encontramos materiais secundários, como componentes que irão integrar o 

produto final. São usualmente compostos por materiais brutos destinados à transformação 

Filho (2006). 

 Estoque operacional: 

É um tipo de estoque destinado a evitar possíveis interrupções na produção por defeito ou 

quebra de algum equipamento. É constituído por lubrificantes ou quaisquer materiais 

destinados a manutenção, substituição ou reparos tais como componentes ou peças 

sobressalentes Filho (2006). 

 Estoque de produtos acabados: 

É o estoque composto pelo produto que teve seu processo de fabricação finalizada. Em 

empresas comerciais é chamado de estoque de mercadorias. 

Usualmente são materiais que se encontra em depósitos próprios para expedição. São 

formados por materiais ou produtos em condições de serem vendidos Filho (2006). 

 Estoque de materiais administrativos: 

É formado de materiais destinados ao desenvolvimento das atividades da empresa e utilizados 

nas áreas administrativas das mesmas, tais como, impressos, papel, formulários, etc. Filho 

(2006). 

3.1.3 Do ponto de vista administrativo podemos ainda destacar com grande 

importância para a administração: 

 Estoque de segurança ou mínimo: 

São as quantidades guardadas para garantir o andamento do processo produtivo caso ocorram 

aumento na demanda do item por parte do processo ou atraso no abastecimento futuro Cabral 

(1998). 

Os estoques de segurança impedem que ocorram problemas inesperados em alguma 

fase produtiva interrompendo as atividades sucessivas de atendimento da demanda. A 

existência de estoques de segurança em uma unidade fabril evita que o processo produtivo 

pare em caso de uma avaria, alimentando as máquinas subseqüentes durante a reparação. São 

ainda utilizados para salvaguardar uma empresa de incertezas nas suas operações 

logísticas. Lead-time (tempo entre colocar e receber um pedido), procura dos clientes, e 

quantidades recebidas são exemplos de fatores que podem apresentar variações não esperadas 

Garcia (2006). 
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Chiavenato (2005) aponta, ainda, que uma das principais atuações executadas pelo 

recebimento é a conferência do preço, das características qualitativas e do prazo de compra 

até a chegada, o setor de compras comprometesse em repassar tais informações para serem 

revistas no ato do recebimento. 

Verificado as características da negociação feita anteriormente e observando que tudo 

esta conforme combinado, possibilita-se a organização dos materiais dentro do depósito, 

cabendo neste momento o encaminhamento ao departamento de contas a pagar. Percebendo-

se certas divergências no ato da conferência, dependendo-se da gravidade do problema deve-

se encaminhar imediatamente o pedido dos produtos ao seu destinatário para possíveis 

alterações e correções. 

Para Chiavenato (2005, p. 100) a área de compras tem por finalidade a aquisição de 

materiais, componentes e serviços para suprir às necessidades da empresa e do seu sistema de 

produção nas quantidades certas, nas especificações exatas e nas datas prazadas. 

 

 

3. Metodologia 

 

 

As informações transmitidas neste trabalho têm por objetivo comparar o giro de 

estoque entre duas peças do estoque de uma determinada empresa do ramo de metalúrgica 

(fabricação de painéis elétricos), conforme situação demonstrada abaixo. 

 

3.1 Exemplos: 

 

1) A peça “fechos” em 2011 foi comprada durante o ano R$ 590.000,00 em peças. Iniciou-se 

o ano com estoque de R$ 70.000,00 e terminou o ano com estoque de R$ 110.000,00. Será 

calculado o GE e o tempo de médio que o estoque girou.  

Quando se tem o controle das mercadorias, costuma-se utilizar uma formula para se calcular o 

giro de diversas empresas: 

 

 

GE =  Estoque Inicial + Compras – Estoque Final 

                             Estoque (Médio) 

 

Estoque (Médio) = (Estoque Inicial + Estoque Final) / 2 

                       Ou = (Soma dos Estoques mensais) / 12 
 

Estoque (médio) = (70.000,00 + 110.000,00) / 2    =   90.000,00 

 

          GE = 70.000,00 + 590.000,00 – 110.000,00   =          550.000,00  = 6,11 giros 

                                        90.000,00                                        90.000,00 

   

                     Tempo Médio (TM)    =   _365 dias  =  60 dias 

                                                                6,11 giros 

 

2) A peça “fechos” em 2012 comprou durante o ano R$ 800.000,00 em mercadorias. Iniciou o 

ano com estoque de R$ 70.000,00 e terminou o ano com estoque de R$ 100.000,00. Será 

calculado o GE e o tempo de médio que o estoque girou.  

 

Estoque (médio) = (70.000,00 + 100.000,00) / 2    =   87.500,00 
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          GE = 70.000,00 + 800.000,00 – 100.000,00   =          770.000,00  = 9,06 giros 

                                        85.000,00                                        85.000,00 

   

                     Tempo Médio (TM)    =   _365 dias  =  40 dias 

                                                                9,06 giros 

 

Afirma se que produtos diferentes possuem “giros” diferentes. No exemplo acima, 

todos os produtos estão unidos em numa mesma medida. Mas para saber se o GE do ano de 

2011 esta alto ou baixo, foi feito a comparação com a média do outro ano do mesmo 

componente “fecho”. 

Observa se que em “2011” teve seu GE em média de seis vezes ao ano, e o fez a cada 

60 dias, já em “2012” teve seu giro nove vezes ao ano e o fez a cada 41 dias. 

 

Esse tipo de calculo também pode ser realizado com a quantidade de peças ao invés de 

valores. 

 

Por exemplo: 

 

Imagine que a empresa quer saber o giro do fecho dentro de um determinado mês, 

estabelecendo somente as quantidades.  

No inicio temos 10 fechos no estoque e que durante alguns dias foram vendidos 5 

peças. Notando então a diminuição do nível do estoque o fornecedor foi acionado e foram 

comprados mais 10 fechos. O mês continuou e mais 5 peças foram vendidas, totalizando 10 

peças vendidas no mês. 

Dessa forma o mês iniciou-se com 10 e terminou com 10, podendo dizer que a media 

de estoque nesse mês foi de 10 fechos. Sendo assim podemos calcular o giro de estoque como 

sendo o total de vendas dividido pela media de estoque, isto é, 10 dividido por 10 igual a 1. 

Nesse caso, o giro de estoque é igual a 1, o que significa que todas as peças foram renovadas 

1 vez durante o mês. E se o numero fosse menor que 1, teríamos uma indicação de que alguns 

fechos que iniciaram o mês na prateleira ainda estão na prateleira 

4. Resultados e Discussões 

 

 

Ao realizar essa pesquisa, pode se perceber que, para conseguir tem uma empresa mais 

enxuta e com uma boa oferta da produção, é financeiramente inviável manter altos estoques. 

Com a moeda estável, é pouco ou quase nenhum o ganho pela variação dos preços das 

mercadorias estocadas. E, por outro lado, o custo (aluguel, armazenagem, seguro, logística, 

etc.) para manter esses estoques de repente pode superar o ganho eventual. 

     Assim, uma alternativa inteligente para incrementar os lucros é obter um alto giro 

dos estoques, ou seja, num estabelecimento comercial repor os estoques na velocidade das 

vendas. Nada de altos estoques, para longo prazo, correndo o risco de danos, roubos, 

perecimento ou vencimento das validades. Há que se pensar, também, do impacto nas 

finanças, pois a duplicata do fornecedor vencerá e a mercadoria poderá ainda estar dentro das 

caixas.  
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Gráfico 1 – Giro de estoque. Fonte: Própria. 

 

 

Na figura 1 acima, comparamos o ano de “2011” com o ano de  “2012”,  observamos 

que  o giro de estoque dos fechos em  “2012” foi relativamente maior e com um tempo médio 

de dias menores, podemos concluir com essas informações que o ano de “2012”  pode ter uma 

vantagem competitiva em relação ao ano de “2011”, visto que a tendência dos seus custos 

com estoque pode ser menor e seu capital de giro maior devido a rotatividade do seu estoque.  

 

 

5. Considerações Finais 

 

 

Portanto, o GE é um indicador que demonstra o desempenho de um estoque. Girar os 

estoques, várias vezes num dia, numa semana, num mês é um dos métodos mais significativos 

para a eficiência, pois o valor mesmo investido gerará mais lucro. 

O giro de estoque pode ser aplicado em qualquer tipo de estoque, independentemente 

de sua complexidade ou tamanho. 

Algumas empresas fazem o controle de estoque de baixa rotatividade, determinando 

um prazo máximo que o item pode permanecer estocado, quando esse prazo é expirado, ele é 

transferido de depósito, sendo que ele sai do deposito principal e vai para o “estoque de giro 

baixo”, é feita uma avaliação a qual visa identificar a causa dessa transferência e 

posteriormente é classificado com um novo range de data e caso ele permaneça em estoque 

ele é transferido para “estoque obsoleto”, todos os itens que vão para o obsoleto recebem 

condições especiais e são ofertados para os clientes com um preço menor ou são utilizados 

como matéria prima passando por um reprocesso, normalmente esse procedimento é utilizado 

em empresas do ramo químico. 

Obviamente em alguns momentos é necessário diminuir o valor de venda dos produtos 

para girar o estoque mais rapidamente, por isso fazer liquidações, “promoção relâmpago” se 

possível, quando perceber que a mercadoria “encalhou” e está próximo o vencimento da 

validade. 
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Mas até certo ponto isso é verídico, pois pode indicar alguns problemas como, por 

exemplo, um modo de aumentar o giro dos estoques é mantendo os estoques baixos e essa 

estratégia pode resultar um grande numero de itens em falta no estoque e conseqüentemente 

acarretando vendas perdidas devido a mercadorias insuficientes, podendo prejudicar futuros 

negócios para empresa.  

O resultado do giro do estoque , deve ser interpretado caso a caso, porem, de uma 

forma geral, podemos dizer que quanto maior for o giro, melhor. 

 

 

Bibliografia 

 

 

TÓFOLI. I.,Administração Financeira Empresarial: Uma Tratativa Prática, 

Campinas: Arte Brasil, 2008. 

 

FOGARTY, D. W.; BLACKSTONE JR, J. H.Production & Inventory Management. 

Cincinati: South-Western Publishing Co., 1991 

 

DIAS, M., São Paulo (1993) – Administração de Materiais: uma abordagem logística. 

Atlas. 

 

CHING, H., São Paulo (1999) – Gestão de Estoque na Cadeia de Logística Integrada. 

Atlas. 

 

GITMAN, L. J; Principio de administração financeira; 10 ed. tradução técnica 

Antonio Zoratto Sanvicente: São Paulo, Pearson Addison Wesley, 2004. 

 

PALMISANO, Ângelo; MANÃS, António Vico; MODIA, Esther Cabado; MACHADO, 

Márcio C-; FABRÍCIO, Márcio M. - Gestão da qualidade - tópicos avançados [Em linha]. 

Cengage Learning Editores, 2004. [Consultado em 6 de setembro de 2012]. Disponível em 

WWW: <URL:http://books.google.com/books?id=V1mWIIuO3x4C&dq=pt-PT>. ISBN 978-

85-221-0386-7 

 

GARCIA, Eduardo S.; REIS, Leticia M. T. V.; MACHADO, Leonardo R.; FERREIRA, 

Virgílio J. M. – Gestão de estoques: otimizando a logística e a cadeia de suprimentos [Em 

linha]. Rio de Janeiro: E-papers Servicos Editoriais Ltda., 2006. [Consultado em 6 de 

setembro de 2012]. Disponível em WWW: 

<URL: http://books.google.com/books?id=AvfRM51NLcQC&dq=pt-PT>. ISBN 978-85-

7650-050-6 

 

FILHO, João Severo - Administração de logística integrada: materiais, PCP e 

marketing [Em linha]. Rio de Janeiro: E-papers Servicos Editoriais Ltda., 2006. [Consultado 

em 6 de setembro de 2012]. Disponível em WWW: 

<URL:http://books.google.com/books?id=WVh06POvIc0C&dq=pt-PT>. ISBN 978-85-7650-

071-1 

 

CABRAL, José Saraiva - Organização e gestão da manutenção: dos conceitos à prática. 3ª 

ed. Lisboa: Lidel Edições Técnicas, 1998. ISBN 978-972-757-052-2 

 

SLACK, Nigel et. al. Administração da produção. São Paulo: Atlas 1997. 

http://books.google.com/books?id=V1mWIIuO3x4C&dq=pt-PT
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/9788522103867
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/9788522103867
http://books.google.com/books?id=AvfRM51NLcQC&dq=pt-PT
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/9788576500506
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/9788576500506
http://books.google.com/books?id=WVh06POvIc0C&dq=pt-PT
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/9788576500711
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/9788576500711
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/9789727570522


619 

 

 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de materiais. Uma abordagem 

Introdutória. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsever, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



620 

 

 

ASPECTOS MOTIVACIONAIS DENTRO DA ORGANIZAÇÃO 
 

Cleber Cristiano  (1) 

Marshall Raffa (2) 

 
Resumo 

Este trabalho foi desenvolvido dentro da Honda Automóveis do Brasil, e busca levantar dados 

entre colaboradores na empresa, cujo objetivo é verificar quais são os fatores positivos e 

negativos dentro da empresa, e fazer um balanço verificando se a atual política de gestão é 

autossuficiente para manter os colaboradores motivados..Foi tomado como parâmetro de 

avaliação as diferentes formas definidas no campo da motivação, abordado por diferentes 

autores, conforme citado no trabalho. Através dessa pesquisa, pode se verificar que salários e 

benefícios são realmente um forte atrativo para motivar funcionários em curto prazo, mas 

deixa de ser eficaz depois de algum tempo, pois fatores mais específicos, como por exemplo, 

clima interno, perspectivas de crescimento profissional, e imparcialidade na oferta de novas 

oportunidades, acabam prevalecendo sobre outros benefícios citados no trabalho. Também é 

necessário considerar que as pessoas são diferentes umas das outras, e agem de diferentes 

formas para o mesmo fator. Não existe uma regra que funcione igualmente para todas as 

pessoas; pois aquilo que me motiva, pode não ter nenhum valor para outra pessoa. No 

momento de se adotar uma estratégia de motivação dentro de uma organização, há de serem 

levadas em consideração as pesquisas feitas dentro desse universo, cujo resultado foi positivo 

para a maioria das pessoas. 

 
Palavras chave:Ambiente, Competência, Desempenho, Produtividade, Organização, 

Resultados. 

 

Abstract 
This work was developed within Honda Cars of Brazil, and seeks to collect data from 

employees in the company, whose objective is to ascertain what are the positive and negative 

factors within the company, and take stock checking if the current management policy is to 

maintain self-sufficient employees motivated.. It was taken as a parameter for assessing the 

different forms defined in the field of motivation, addressed by different authors, as cited in 

the work.Through this research, it was observed that wages and benefits are really strong 

attraction to motivate employees in the short term, but it ceases to be effective after a while, 

as more specific factors, such as internal climate, prospects for professional growth, and 

impartiality in offering new opportunities, eventually prevailing over other benefits cited in 

the paper . It is also necessary to consider that people are different from each other, and act 

in different ways to the same factor. There is also a rule that works for all people, for what 

motivates me, may have no value to someone else. At the time of adopting a strategy of 

motivation within an organization, is to be taken into account research done within this 

universe, the result was positive for most people. 

Key words: Environment, Competence, Performance, Productivity, Organization, Results. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente estamos vivendo a era da competividade, onde a busca pelo diferencial 

acaba sendo fator determinante para as empresas que buscam aumentar sua participação no 

mercado! 

Embora cada vez mais às empresas invistam em inovações tecnologias, marketing etc... 

Existe ainda um fator chave que muitas empresas acabam não dando muita atenção; a 

motivação de seus colaboradores. 

Verifica-se que muitas empresas focam nos resultados e pouco nas pessoas, isso 

geralmente leva à resultados imediatos, mas não é um método sustentável em longo prazo. 

Com o tempo os colaboradores se sentem desmotivados e acabam não colocando seu 

potencial e competências nas atividades diárias assim, diminuindo a produtividade própria e 

em consequência os resultados da organização. 

Dentro das organizações a grande expectativa para que se atinjam os objetivos 

estabelecidos é como fazer para manter os colaboradores motivados. 

Alguns fatores podem somar para mais ou para menos, mas não existe uma fórmula que 

funcione de forma eficiente para todas as empresas. 

As condições de trabalho, estilos de liderança, clima interno, e possibilidades de 

crescimento profissional são fatores que influenciam diretamente na motivação e nos 

resultados da organização. 

 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A motivação como tópico deixa de ser um conceito científico para ajudar a entender o 

homem na sua constituição individual, e se transforma numa ferramenta prática para 

influenciar o comportamento do indivíduo dentro e fora das organizações . Não se pode tratar 

da mesma forma todas as pessoas. Cada uma possui comportamentos diferentes, decorrentes 

de motivação diferentes, dentro e fora das organizações. Essa diversidade de interesses 

permite aceitar, de forma razoavelmente clara, que as pessoas não fazem as mesmas coisas 

pelas mesmas razões. Os seres humanos são diferentes uns dos outros, desde suas 

informações genéticas, vida intra-uterina e até mesmo na hora do parto. Além das 

experiências pessoais no ambiente familiar, bairro, cidade, escolas, trabalho, dentro do 

chamado Determinismo ambiental, pelas quais cada pessoa passa.   Broxado(2001).  

Maximiano (2004) Define motivação da seguinte maneira; deriva do latim motivus, 

movere, que significa mover. Em seu sentido original, a palavra indica o processo pelo qual o 

comportamento humano é incentivado, estimulado ou energizado por algum tipo de motivo 

ou razão. Motivo, motor e emoção são outras palavras que têm a mesma raíz. O 

comportamento humano sempre é motivado. Sempre há um motor funcionando, que 

movimenta o comportamento humano. 

A motivação, no sentido mais comum deste vocábulo, é o objetivo que imaginamos 

possuídos pelos outros e que em geral contamos  encontrar em alguma meta imediata e 

notória, como ambição de dinheiro, desejo de segurança ou esforço para ter prestígio. No 
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entanto, as metas pelas quais as pessoas parecem lutar, ao serem analisadas, frequentemente 

são apenas meios de alcançar outra meta mais fundamental. Sendo assim, a riqueza, a 

segurança, a posição elevada e todas as demais metas, que supomos ser a causa do 

comportamento humano, não passa de instrumentos de que serve o indivíduo para atingir seu 

verdadeiro objetivo, que é ter personalidade própria Gellerman, (1976). 

Na visão que Gellerman (1976) expõe sobre motivação, existe um equívoco na maioria 

das pessoas, em interpretar que a motivação é fruto de uma meta imediata, como ambição de 

dinheiro, status, desejo de segurança, etc... para esse autor tudo isso são meios para se 

alcançar uma meta mais fundamental, que é o desejo de se ter uma personalidade própria.  

Para Piero (2001), é importante entender motivação para entender as causas que levam 

alguns indivíduos a caminharem em busca de variados objetivos. Para este autor, há dois 

fatores motivacionais: intrínsecos (internos) ou extrínsecos (externos). fatores motivacionais 

intrínsecos são aqueles relacionados ao cargo e à natureza do trabalho, desse modo, 

controlável pelo indivíduo e que devem levar ao reconhecimento e à valorização profissional, 

culminando com a auto-realização. Esses fatores internos, quando ótimos, levam à satisfação, 

mas quando precários, bloqueiam a satisfação. Os fatores motivacionais extrínsecos, segundo 

Piero (2001), fazem com que o indivíduo se movimente para o sentido do objetivo. Muitas 

vezes uma pessoa tem a vontade de realizar uma atividade ou trabalho para evitar uma 

repreensão ou para ganhar uma recompensa. Nestes casos, a iniciativa não parte da própria 

pessoa, mas de um fator extrínseco, que o impulsiona de alguma forma para que ela se 

movimente rumo ao objetivo pretendido. Por isso, de acordo com Piero (2001), é necessário 

estimular os impulsos internos dos indivíduos a fim de que se tornem mais produtivos através 

de estímulos extrínsecos como, por exemplo, punição por atraso com perda de parte do dia de 

trabalho, perda do vale alimentação ou de algum outro tipo de benefícios ou prêmios. 

De acordo com o autor citado no parágrafo anterior, podemos entender que todo 

indivíduo é influenciado pelo meio em que esta inserida, ou ele age por motivos internos 

buscando ascensão profissional; ou por motivos externos, onde o mesmo deseja evitar uma 

punição, ou mesmo receber uma recompensa. 

 Alves, (2008),  afirma que a teoria de motivação humana de Maslow constitui a 

essência das necessidades humanas. As necessidades estão organizadas hierarquicamente. É a 

satisfação de uma necessidade que motiva o indivíduo na direção de seu objetivo. Essa teoria 

apresenta o ser humano como um ser insaciável, que está sempre à busca de uma nova 

satisfação. De acordo com as hierarquias das necessidades, há uma relação entre elas. Isso faz 

com que o homem tendo atendido uma necessidade, inicie a busca pela satisfação de outra 

necessidade de maior nível. 

Abraham Maslow (1954) é o autor da teoria que se baseia na idéia das necessidades 

humanas, e dispõe-se numa hierarquia mais complexa, onde o autor afirma que as 

necessidades humanas dividem-se em cinco grupos: 

1- Fisiológicas ou básicas:   de alimento, abrigo (proteção contra a natureza), repouso, 

exercício, sexo, e outras necessidades orgânicas. Estão relacionadas com a sobrevivência do 

indivíduo e com a preservação da espécie. São necessidades instintivas, que já nascem com o 

indivíduo. 

2- De segurança: de proteção contra ameaças como as de perda do emprego e riscos á 

integridade física e à sobrevivência. São as necessidades de segurança ou de estabilidade, e a 

busca de proteção contra ameaças ou privação, a fuga ao perigo. 
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3- Sociais: de amizade, afeto, integração e aceitação dentro do grupo e da sociedade. 

Dentre as necessidades sociais estão ás necessidades de associação, de participação, de 

aceitação por parte dos companheiros, troca de amizade, de afeto e amor. 

4- De Estima:  de autoestima, e estima por parte dos outros. São as necessidades 

relacionadas com a maneira pela qual o indivíduo se vê, e se avalia. Envolvem a auto-

apreciação, a autoconfiança, a necessidade de aprovação social e de respeito, de status, 

prestígio e consideração. 

5- De auto realização: de utilizar o potencial de aptidões e habilidades, auto 

desenvolvimento e realização pessoal. Estão relacionadas com a realização do próprio 

potencial e do auto desenvolvimento contínuo. 

 

 
 

                           Figura 1: Maslow  

 

Bergamini (1997), afirma que as recompensas externas motivam os empregados com 

grande poder para determinar um bom desempenho no ambiente de trabalho. 

No seu livro “Motivação”, Bergamini, diz: “Existe uma confusão generalizada entre 

condicionar pessoas e motivá-las. Uns acham que conseguem motivar outros. Porém, existem 

posições contrárias sobre este tema que dizem que apenas forças interiores é que motivam 

as pessoas”. Dessa forma podemos definir: Estímulos Exteriores: são derivados de 

condicionantes sociais comportamento que podem ser a mídia, a religião, as tradições 

culturais, as leis, as relações Capital x Trabalho, decorrentes das políticas internas da 

organização, da moda, dentre outras condicionantes que estão no meio social em que 

alguém vive. Estímulos Interiores: são derivados do instinto de sobrevivência, que são sede, 

fome, sexo, afeto, dentre outros. 

 Em outras palavras, quando um bom desempenho num ambiente de trabalho, é fruto de 

recompensas externas, não existe motivação, e sim condicionamento; pois se findando as 

recompensas a produtividade irá diminuir, já que segundo esse autor somente forças interiores 

motivam as pessoas. 

Na visão de Minicucci (1995), a motivação leva em direção a um objetivo. Nesse caso, 

pode se pensar, por exemplo, em um hóspede que se dirige a um hotel para pernoitar, seria 

imensa ingenuidade que esse hóspede só quer uma cama para dormir. Ele também quer 
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higiene, respeito, atenção, sentir-se importante, comer e beber. Ele pode querer uma 

infinidade de coisas que o hotel tem por obrigação lhe servir. Caso contrário, sua força 

impulsionadora o levará a outro hotel na próxima oportunidade. O exemplo citado pelo autor 

comprova realmente que qualquer indivíduo exige totais atributos que o levaria a satisfação 

de realização pessoal, isso significa que o resultado dessa avaliação feita pelo hóspede nesse 

exemplo citado, é que definirá se o hotel ofereceu lhe, ou não, algo a mais que o esperado. 

Com base nessa afirmação, pode-se notar que por trás de uma necessidade primária, 

sempre existem fatores secundários que muitas vezes podem até mesmo ser mais relevantes 

na hora de avaliar o grau de satisfação, e se o grau de motivação aplicado ao desenvolvimento 

de um produto, ou serviço, superou ou não a expectativa do cliente. E são esses fatores que 

irão com o passar do tempo definir os rumos da organização. 

Segundo o autor Jucius (1990), a motivação é o ato de estímulo e reação de alguém para 

agir, de acordo com o que se quer, enquanto a reação do cliente é o seu retorno e a sua 

propaganda positiva para outras pessoas, é preciso estimulá-lo durante a sua permanência no 

local. Como no ato do atendimento, não se sabe claramente quais as necessidades mais 

emergentes do cliente, os estímulos devem ser emitidos para toda e qualquer possibilidade, 

não se esquecendo de que esse cliente reage ao estímulo percebido. 

Verifica-se que o cliente, ou seja, o indivíduo, ao estabelecer uma compra pelo seu 

produto ou serviço, não necessariamente só adquirirá uma satisfação de momento, ele também 

deseja total atenção, atendimento especializado e o respeito, pois levará consigo uma imagem 

boa no momento da compra do produto ou serviço e sentirá uma sensação de segurança e 

confiabilidade em adquirir algo. 

Segundo Davis e Newstron (1992), cada indivíduo tem a tendência a desenvolver certas 

forças motivacionais como produto de ambiente cultural no qual vive, afetando a maneira pela 

qual as pessoas percebem seu trabalho e encaram suas vidas. Muito do interesse sobre estes 

padrões de motivação foi gerado pelas pesquisas de David C. McClelland da Universidade de 

Harvard. (1973) O mesmo autor desenvolveu esquema de classificação demonstrando sua 

importância para motivação. Seus estudos revelaram que as forças motivacionais das pessoas 

refletem elementos da cultura na qual elas cresceram - família, escola, religião e livros. 

Newstron (1992). 

Observa-se que dentro das organizações, um ou dois dos padrões de motivação tendem 

a ser fortes entre os trabalhadores, porque cresceram em ambientes semelhantes. Relativo as 

discussões de McClelland (1973)sobre os impulsos para realização, afiliação e poder, o 

motivo da competência é um fator importante para atingir-se a mais alta qualidade de 

produtos e serviços  

Na visão de Aguiar (1992), o autor diz o seguinte: É muito comum ouvir de executivos 

e chefes, que a maior parte de seus subordinados não se motiva, que há problemas de 

integração, que as pessoas têm problemas emocionais, e que não foram atingidas a 

produtividade e a contribuição que deles se esperavam. Nessas queixas, os termos 

"motivação", "integração", "problemas emocionais" são usados para designar problemas do 

indivíduo isolado. Está implícito nessa abordagem que as causas da motivação, o ajustamento, 

ou desajustamento, da alta ou baixa produtividade, estão nos indivíduos, nas suas 

características de personalidade. A motivação no trabalho é uma tarefa cuja responsabilidade 

única e total pesa sobre o próprio indivíduo. Aguiar(1992) 

O mesmo autor também afirma que: A organização espera que seus membros se 
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motivem. Por outro lado, essa abordagem do processo motivacional na organização sugere 

que as pessoas respondam a recompensas e punições. Esse posicionamento predomina nas 

organizações e fundamenta as políticas organizacionais no que se refere a seleção, avaliação, 

promoção e demissão de seus funcionários. No entanto o fenômeno motivacional como 

processo psicológico não é tão simples assim. Sua compreensão e abordagem dependerão da 

concepção que se tem da complexidade da natureza humana e das condições que a 

influenciam. Aguiar (1992). 

Muitas organizações fracassam na tentativa de motivarem seus colaboradores, porque a 

fazem de forma isolada, isso faz com que gere conflitos dentro da organização, podendo gerar 

desmotivação entre os colaboradores, pois o produto final ou mesmo, um serviço oferecido é 

consequência de um trabalho em equipe, e todos devem sentir-se motivados, e satisfeitos para 

que haja maior produtividade na organização. 

Conforme Christy (2006), nos anos 60, Frederick Herzberg despontou nas pesquisas 

sobre motivação no trabalho. Afirma que os fatores que definem a satisfação no trabalho e 

servem para motivar, são distintos dos fatores que levam à insatisfação. 

Fatores higiênicos, salários, segurança, condições de clima da organização e 

tratamento dispensado pela chefia, são fatores que causam insatisfação caso não estejam de 

acordo com a percepção dos empregados. 

Contrário a maioria dos autores, temas que outros afirmam ser a base para motivar os 

colaboradores; Christy(2006), afirma que na verdade, esses temas quando não atendem as 

expectativas dos colaboradores, irá frustrar e desmotivar, gerando insatisfação. 

Chiavenato(2002), A motivação no trabalho deve ser alcançada e mantida, para o bom 

funcionamento da organização e a satisfação dos colaboradores, fazendo com que todos 

realizem suas funções propiciando melhor rendimento das tarefas exigidas. No ambiente 

organizacional é de fundamental importância que todos se respeitem, no sentido literal da 

palavra, fazendo com que o trabalho flua de uma maneira agradável e que todos possam 

sentir-se motivados e desempenham cada vez melhor suas tarefas em seus trabalhos.  

Na visão desse autor para se alcançar as metas estabelecidas dentro de uma organização, 

e para que o resultado seja positivo tanto para empresa quanto para seus colaboradores é 

necessário que se tenha um ambiente saudável, onde todos se respeitem, e que o trabalho seja 

feito da melhor forma possível, visando proporcionar estímulo, para que todos se sintam 

motivados e empenhados em desenvolver suas funções com qualidade e segurança. 

 

METODOLOGIA 

 

Esse trabalho trata-se de um estudo de caso na Honda Automóveis do Brasil; e busca levantar 

dados através de um questionário, com objetivo de verificar se a atual política de gestão é 

suficientemente eficaz no sentido de manter os colaboradores motivados.  

Levantar os pontos positivos e negativos dentro da organização, e verificar de forma geral, 

qual o nível de satisfação dos colaboradores em relação ao que a empresa oferece. 

A empresa começou suas atividades em 06 de outubro de 1997, tendo como objetivo 

aumentar sua participação no mercado automobilístico no Brasil, porque até aquela data 

(1997) a aquisição de seu produto (veículo) só era possível através de importação. 
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A planta está localizada na cidade de Sumaré, a aproximadamente 120 km de São 

Paulo, possui uma área de 1.700.000 m2. 

Atualmente conta com 3400 colaboradores que trabalham em dois turnos, com 

capacidade de produção de 145.000 un/ano, e possuem três modelos distintos, Honda Civic - 

Honda Fit - Honda City. 

A metodologia aplicada foi quantitativa, tendo como base para coleta de dados, 56 

formulários, entregues a 56 colaboradores, com 9 questões entregues a cada colaborador, a 

área escolhida foi a Montagem de Motores. 

Segundo Roesch (1999), levantamentos de atitudes dentro das organizações são métodos de 

pesquisa descritiva muito realizada. Será esse estudo essencialmente de natureza quantitativa, 

o método quantitativo, como o próprio nome indica, caracteriza pelo emprego da 

quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento destas 

através de técnicas de estatísticas. 

. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 
Foi entrevistado um total de 56 colaboradores, de um total de 185 colaboradores que 

compõe o quadro de funcionários da montagem de motores; esse número representa 30,27% 

do total de colaboradores da Montagem de Motores. 

Eles trabalham em dois turnos de produção. Com relação ao tempo de trabalho na 

empresa dentre os entrevistados o resultado foi o seguinte: 5 colaboradores tem no máximo 

um ano de trabalho na empresa, 6 colaboradores possui de 2 a 5 anos; 26 colaboradores tem 

de 5 a 8 anos; 15 colaboradores tem de 8 a 10 anos; e 4 colaboradores tem mais de 10 anos. 
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1 Ano 5 8,92% 

De 2 a 5 Anos 6 10,71% 

De 5 a 8 Anos 26 46,42 

De 8 a 10 Anos 15 26,78% 

Mais de 10 Anos 4 7,14% 

 

 
 

Com relação aos benefícios como: Remuneração, Plr transportes, Plano de saúde, alimentação 

observando os resultados colhidos observa se que entre os entrevistados praticamente a 

metade considera esses fatores como aspectos motivacionais, isso demonstra o elo que faz 

com que os colaboradores se comprometam com os resultados da organização. 

 

Concordo Plenamente 42 75% 

Concordo Parcialmente 12 21,42% 

Não Concordo 2 3,57% 
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A diferença entre os otimistas e os pessimistas com relação a promoção futura é 

relativamente estreita. E mais uma vez observa se que apenas os benefícios, como os citados 

acima, não são suficientes, e a política de gestão ainda esta precária quando o assunto é 

manter os colaboradores motivados. 

 

Sim 30 53,57% 

Não 26 46,42% 

   

 

 

 
 

Com relação a essa questão observou se que as opiniões ficaram divididas, devido a isso 

conclui se que esse é um dos fatores que contribui de forma negativa e bloqueia a motivação. 

Uma vez que os colaboradores percebem que os critérios para avaliação não são por 

méritos, e sim por grau de amizade entre a liderança. 

 

 

Concordo Plenamente 7 12,50% 

Concordo Parcialmente 29 51,78% 

Não Concordo 20 35,71% 
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Mais uma vez, aqui as opiniões ficaram divididas, por esse motivo conclui se que 

considerando os que concordam parcialmente e os que não concordam com essa 

afirmação, A maioria dos colaboradores acham que o ambiente poderia ser melhor, se 

houvesse uma melhor interação entre os funcionários e a liderança 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se considerarmos os que concordam parcialmente e os que não concordam, observa se 

que a grande maioria ainda se sente pouco útil com relação às qualidades que oferecem, e que 

a empresa poderia utilizar no ambiente de trabalho. 
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As maiores partes dos entrevistados consideram que a forma como a liderança trata os 

problemas pessoais e profissionais interfere no grau de motivação dos colaboradores, devido a 

isso, nota se que quando se faz uma análise voltada para verificar a eficiência na gestão 

relativo a motivação as opiniões ficam divididas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aqui novamente, a diferença entre os que se consideram muito motivados e pouco 

motivados é mínima.  Por esse motivo conclui se que existe uma falha no quesito de 

valorização profissional. Esse tipo de gestão costuma dar resultados imediatos, mas não é uma 

29 
20 

7 

0

20

40

60

80

100

Com relação a gestão de pessoas, a 
forma como os líderes tratam os 

problemas pessoais e profissionais, 
influenciam na motivação dos 

colaboradores? 

Concordo
Plenamente

Concordo
Parcialmente

Não Concordo

30 
24 

2 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Nesse exato momento você se considera: 

Muito motivado

Pouco motivado

Desmotivado

Não Concordo 16 28,57% 

Concordo Plenamente 29 51,78% 

Concordo Parcialmente 20 35,71% 

Não Concordo 7 12,50% 



631 

 

 

ferramenta sustentável em longo prazo. 

 

Muito Motivado 30 53,57% 

Pouco Motivado 24 42,85% 

Desmotivado 2 3,57% 

 

 
 

Ao analisar esse resultado e comparando com as questões anteriores, onde ficou claro 

que existe uma falha no sistema de gestão que ainda não é eficiente para motivar os 

colaboradores na sua grande maioria; chega se a uma conclusão: O fato dos colaboradores não 

estarem muito motivados ou até mesmo estarem desmotivados, não significa necessariamente 

que eles queriam deixar de trabalhar na empresa. 

Percebe se que a maioria dos colaboradores gostaria de ter melhor reconhecimento 

quanto as suas qualidades e anseios, e caso a empresa conseguisse canalizar todo esse 

potencial no sentido de motivar mais os colaboradores, com certeza os resultados poderiam 

ser muito melhor!  

 

Sim 30 53,57% 

Não 26 46,42% 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
De acordo com as análises feitas com base nos resultados obtidos, é possível verificar que 

Embora quase a maioria considera salários e benefícios como fatores  motivacionais,  isso não 

é suficiente para mante-los motivados a longo prazo. 

Como sugestão para manter a equipe motivada, a dica é promover um ambiente de igualdade, 

onde as oportunidades são oferecidas com base na imparcialidade. 

O clima interno e estilos de liderança, também pode influenciar na motivação dos 

colaboradores. 
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ANEXO 
 

 

1. Ha quanto tempo trabalha na empresa? 

http://www.secth.com.br/imagens/editor/e-book/os_segredos_da_motivacao.pdf
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(  ) 1 ano (  ) de 2 a 5 anos  (  ) de 5 a 8 anos  (  ) de 8 a 10 anos  (  ) mais de 10 anos  

 

 

2. Você considera a remuneração, incluindo seus benefícios, como plano de saúde, PLR, 

Transportes, como fatores motivacionais? 

(  ) concordo plenamente 

(  ) concordo parcialmente 

(  ) não concordo 

 

3. Você vê reais possibilidades de ser promovido nos próximos anos?  

 

4. Você considera que as oportunidades de crescimento profissional, oferecidas dentro da 

empresa, seguem o princípio da igualdade? 

(  )  Concordo plenamente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Não concordo   

 

5. A empresa possui um ambiente de trabalho competitivo e saudável? 

(  ) Concordo plenamente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Não concordo  

 

6. Em sua opinião a empresa  consegue aproveitar todo seu potencial profissional? 

(  ) Concordo plenamente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Não concordo  

 

7. Com relação a gestão de pessoas, a forma como os lideres tratam os problemas pessoais e 

profissionais, influenciam na motivação dos colaboradores? 

(  ) Concordo plenamente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Não concordo  

 

8. Nesse exato momento você se considera: 

(  ) Muito motivado 

(  ) Pouco motivado 

(  ) Desmotivado 

 

9. Você tem interesse em continuar trabalhando na empresa? 

(  ) Sim 
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BENEFÍCIOS PARA UM PAÍS SEDIAR A COPA DO MUNDO 

 
Everton Beliinati1  

 

 

Resumo  

Sediar um mega evento como a Copa do Mundo de 2.014 exigirá do Brasil um investimento 

com custos significativos, que dependem da natureza, escopo e escala do evento esportivo.. 

Os estudos de impacto de mega-eventos esportivos levam em consideração uma série de 

premissas que estão intimamente relacionadas à realização do evento. É preciso planejar 

minuciosamente os investimentos em infra-estrutura para os centros esportivos, na infra-

estrutura urbana, no Incremento no fluxo de turismo na geração de empregos diretos e 

indiretos e nas oportunidades para desenvolvimento de novos negócios. Entretanto, os 

impactos econômicos que servem de base para quantificar os investimentos públicos, nem 

sempre são tão positivos quanto projetados. Em geral, os levantamentos posteriores à 

realização do evento não confirmam as previsões iniciais, trazendo como consequência o 

comprometimento com dívidas assumidas e infra-estruturas mal aproveitadas e mantidas.Para 

garantir que a Copa do Mundo de 2014 traga o retorno esperado para os investimentos e 

impactos projetados, torna-se necessário uma maior fidelidade na análise e aplicação dos 

modelos econômicos para quantificação dos recursos a serem aplicados e maior transparência 

na supervisão e controle dos gastos.  

 

Palavras-chave: Copa do Mundo. Investimentos. Infra estrutura.  

 

Abstract  

Host a mega event like the World Cup 2014 in Brazil will require an investment with 

significant costs , which depend on the nature , scope and scale of the sporting event. Studies 

of the impact of mega - sporting events take into consideration a number of assumptions that 

are closely related to the event . You need to carefully plan the investments in infrastructure 

for sports facilities in urban infrastructure, the increment in the flow of tourism in generating 

direct and indirect jobs and opportunities for new business development. However, the 

economic underpinnings to quantify public investments are not always as positive as 

designed. In general, the surveys after the completion of the event does not confirm initial 

predictions, bringing as a result the commitment assumed debt and infrastructure and poorly 

exploited. To ensure that the World Cup 2014 will bring the expected return on investments 

and projected impacts, it is necessary to greater faithfulness in the analysis and application of 

economic models to quantify the resources to be applied and greater transparency in the 

supervision and control of spending.  

 

Keywords:World Cup. Investments. Infrastructure.  
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1 INTRODUÇÃO Após o anúncio da FIFA de que a copa do mundo de 2014 seria sediada 

no Brasil, muita coisa mudou em nosso país. Foi dada então a largada papa os preparativos e 

planejamento para receber um mega evento tão importante e que trará as melhores seleções de 

futebol do Mundo para o nosso país. Esta será a segunda Copa do Mundo sediada e nosso 

país, a primeira em 1950, calou a nossa torcida quando o Brasil foi derrotado pelo Uruguai. A 

escolha do Brasil se deve a uma mudança no regulamento da FIFA. Em 2000, quando a 

Alemanha derrotou a África do Sul na votação interna do órgão para escolher o país-sede da 

Copa de 2006, a FIFA decidiu estabelecer um rodízio entre os continentes que abrigarão o 

campeonato. Coube à África do Sul, o mais desenvolvido país africano, encarregar-se da 

Copa de 2010. Para 2014, sendo a América do Sul a bola da vez, a disputa ficou entre o Brasil 

e a Colômbia. Em abril de 2007, alegando que não conseguiriam cumprir todas as exigências 

da FIFA para a realização de uma Copa do Mundo, os colombianos retiraram a candidatura. O 

Brasil se tornou candidato único. Mas um dia antes do anúncio do país-sede para 2014 a FIFA 

também divulgou o fim do rodízio de continentes, para evitar as candidaturas únicas.  

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
A Copa do Mundo FIFA é um evento esportivo de futebol masculino realizado a cada quatro 

anos pela Federação Internacional de Futebol (FIFA). O primeiro torneio aconteceu no 

Uruguai em 1930 com a vitória da seleção uruguaia. O torneio só não se realizou nos anos de 

1942 e 1946 devido à Segunda Guerra Mundial e o país que alcançou mais títulos foi o Brasil 

com cinco títulos. O último torneio aconteceu em 2010 na África do Sul e o próximo evento 

acontecerá no Brasil em 2014. (WIKIPEDIA, 2013)  

Este tipo de torneio movimenta bilhões de dólares em infra estrutura e turismo gerando um 

turbilhão de negócios no país que sedia este mega evento esportivo. No entanto, é necessário 

analisar até onde é vantagem sediar um evento deste tipo. Quais os benefícios e desvantagens 

que o país sede da Copa do Mundo tem com um evento deste porte.  

Segundo RONDINELLI (2013) a preparação de um evento deste porte transforma a estrutura 

física de qualquer país.  

A África do Sul, em 2010, foi alvo de inúmeros benefícios e a expectativa do governo sul 

africano era de criar por volta de 129 mil empregos e ampliar a contribuição para o PIB com, 

aproximadamente, 2,7 bilhões de dólares. Com isso o país disponibilizou dez estádios de 

futebol: . A maior cidade do país, Johanesburgo, é local de dois desses estádios: o estádio 

Soccer City e o Ellis Park, que acomodam 95.000 e 70.000 pessoas, respectivamente. Para 

abrigar 70.000 pessoas também há os estádios Cape Town (antigo Green Point), na Cidade do 

Cabo e o Moses Mahbida, em Durban. Os outros estádios têm capacidade para receber entre 

45.000 e 50.000 pessoas. São eles: Loftus Versfeld, em Pretória; Nelson Mandela Bay, em 

Port Elisabeth; Free State, em Bloemfontein; Royal Bafokeng, em Rustenburg; Mbombela, 

em Nelspruit e Peter Mokaba, em Polokwane.  

O aeroporto de Johanesburgo passou por uma reforma perfeita e a construção de um novo 

aeroporto na cidade de Durban foram outros grandes benefícios à população do país.O 

deslocamento entre os estádios pode ser feito ou por meio de transporte aéreo (há aeroportos 

em todas as cidades) ou através de trens. A reforma impecável do aeroporto de Johanesburgo 

e a construção do novo aeroporto internacional de Durban são dois benefícios indiscutíveis 

que a Copa do Mundo trouxe para os sul-africanos. Durban, a terceira maior cidade da África 

do Sul, ganhou o aeroporto internacional de King Shaka, onde foi investido 1 bilhão de 

dólares. (RONDINELLI, 2013)  

Para KUPER & SYMANSKI (2010) a situação de nosso país é vista da seguinte maneira:  

Os estádios deixarão de ser território principalmente de homens jovens acostumados a 

condições ruins. Depois de 2014, será possível ver basicamente o mesmo processo que 

aconteceu na Inglaterra após melhoria de seus estádios no começo dos anos 1990: a chegada 
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de um público de futebol mais feminino, mais classe média, e acima de tudo maior. É verdade 

que a Inglaterra dos anos 1990 era um país muito mais rico do que o Brasil é hoje. Mas o 

Brasil é hoje mais rico do que seus estádios de futebol arruinados.  

Isso demonstra que a possibilidade de melhoria na infra estrutura e também da freqüência nos 

estádios de futebol podem contribuir também para a diminuição da violência no futebol.  

Existe muita polêmica em torno da realização destes mega eventos como a Copa do Mundo e 

as Olimpíadas em nosso país.  

Alguns são a favor do empreendimento e apostam, em uma grande melhoria na infra estrutura 

do país, enquanto outros não acreditam em projetos do governo e acham que estes eventos 

geram muitos gastos públicos e que este montante deveria ser investido em outras áreas como 

a educação, saúde e bem estar social.  

Porém há medidas positivas a serem tomadas como o projeto de ressocialização de ex 

presidiários inseridos em programas de trabalho para ex –detentos como proposto pelo 

presidente do Conselho Nacional de Justiça, Gilmar Mendes Ferreira, de um acordo de 

cooperação técnica com o Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014.  

Muitas cidades que sediarão os jogos serão beneficiadas com investimentos em infra 

estrutura, como a preparação dos estádios, seja recuperando os já existentes, seja pela 

construção de novos prédios, além da reformulação do sistema de transporte público, 

melhoria no sistema de segurança e até mesmo na movimentação da iniciativa privada na 

infra-estrutura de turismo, com a construção de novos hotéis, restaurantes, o que 

inevitavelmente acarretará a geração de empregos em diversos setores da economia.  

Porém a grande preocupação da maioria dos brasileiros é o endividamento do governo frente 

ao dever de oferecer garantias ao setor privado frente a atual conjuntura econômica global que 

não é das melhores.( Nunes.2013).  

O mesmo autor demonstra inquietação quando se fala em investimentos do governo, haja 

vista que os jogos Pan americanos de 2007 foram envolvidos em uma série de escândalos de 

desvio de dinheiro público e acertos ilegais. Para Nunes (2007)  

“o Brasil, de uma maneira geral, só tem a ganhar com a vinda de um grande evento mundial 

como a Copa. Muitos turistas virão ao país, muitas obras públicas e privadas serão realizadas 

e muito trabalho será gerado. Assim, com uma boa gestão desta oportunidade e com a 

participação de todos os setores da economia, a sociedade toda ganha.”  

 

DESENVOLVIMENTO  

Benefícios da Copa do Mundo para o Brasil  
O Brasil espera receber 500 mil turistas estrangeiros por ocasião da Copa do Mundo e 

movimentar milhões de brasileiros pelas cidades-sede, produzindo um impacto direto na 

atividade turística, gerando empregos e promovendo a sustentabilidade econômica, social e 

ambiental. Embora não haja precisão quanto aos dados, o impacto direto no PIB do país que 

sedia a copa do mundo, pode representar um acréscimo de aproximadamente 0,5% a 1%;  

Segundo um estudo recente da AECOM-Economics Research Associates, a geração de 

empregos diretos durante a execução do evento pode representar de 65.000 a 100.000 novos 

postos de trabalho, além dos empregos gerados em sua preparação. O torneio propicia uma 

melhoria na infraestrutura do país e suas cidades, fortalece sua base tributária, o fluxo 

turístico e o faturamento do setor de serviços, além dos impactos indiretos representados pelo 

marketing, gastos secundários e terciários subseqüentes e o impacto direto no nível de 

satisfação da população nas cidades que sediam os eventos. Infra estrutura nas cidades que 

irão sediar os jogos da Copa do mundo  
Entre as obras previstas para melhoria da infra estrutura das capitais brasileiras que irão sediar 

os jogos da Copa, estão previstas pelo Governo Federal, segundo dados do Governo Federal:  

Brasília  
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•Reforma e projeto para o novo Mané Garrincha  

•Busca de parcerias privadas  

•Ampliação e reforma da acessibilidade ao Aeroporto  

Belo Horizonte  
•Melhoria da rede hoteleira, principalmente dos hotéis de maior categoria  

•Desafios para a mobilidade urbana nas grandes cidades  

•Sistemas de transporte coletivo de alta ou média capacidade.  

Acessibilidade e mobilidade  

Cuiabá  
•Viabilização da reforma do estádio  

•Recursos do Governo Federal para Cuiabá  

•Reforma do aeroporto de Cuiabá  

Curitiba  
•Ampliação e construção de novos corredores de ônibus  

•Melhorias nas ligações com cidades do interior e capitais próximas a Curitiba  

•Aumento da capacidade de passageiros do aeroporto (ampliação do pátio de aeronaves e 

terminais de passageiros)  

Fortaleza  
•Investimentos e projetos de mobilidade urbana  

•Investimentos em saneamento e limpeza pública  

•Reforma e reurbanização da região do estádio Castelão  

Manaus  
•Construção de um novo Estádio  

•Investimentos em infraestrutura, em hotelaria e em saúde pública  

Natal  
•Construção de um novo aeroporto  

•Investimentos e projetos para mobilidade urbana  

•Infraestrutura urbana Porto Alegre  

•Infraestrutura urbana‐ 
implantação do metrô e urbanização da orla do rio Guaíba.  

•Estádio sede de Porto Alegre e reforma para 2014  

Recife  
•Investimentos e projetos de mobilidade urbana  

•Investimentos em saneamento e limpeza pública  

•Construção de um novo estádio  

Rio de Janeiro  
•Ampliação dos sistemas portuário e aeroportuário  

•Bolsões de estacionamento  

•Mobilidade urbana  

•Acessibilidades aos pólos hoteleiros  

Salvador  
•Construção de uma nova Arena  

•Busca de parcerias público-privadas  

•Melhoria do transporte urbano rodo‐ferroviário  

São Paulo  
•Mobilidade urbana –transporte de massa  

•Investimentos privados para os projetos  

•Construção de um novo centro de exposição  

•TAV –São Paulo –Campinas - Rio de Janeiro  
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O tribunal de contas divulgou o levantamento feito em junho/2013 dos recursos utilizados nas 

obras da Copa do Mundo 2014. O custo total orçado até agora é de 27.410 milhões de reais.A 

Tabela 1 mostra os custos das obras para cada cidade sede de jogos da Copa por tipo de obra  

Tabela 1 Custo das obras da Copa do Mundo 2014  

Valores em milhões Cidade-sede Mobilidade Arenas Aeroportos Portos e Valor total % 

Cidade-sede Urbana (estádios) Telecom. Belo Horizonte 1.389 695 509 2.593 9,46% Brasília 

380 812 651 1.843 6,72% Cuiabá 1.440 519 91 2.050 7,48% Curitiba 544 234 85 863 3,15% 

Fortaleza 562 519 350 149 1.580 5,76% Manaus 1.845 532 394 89 2.860 10,43% Natal 662 

417 558 54 1.691 6,17% Porto Alegre 560 330 579 1.469 5,36% Recife 857 500 18 26 1.401 

5,11% Rio de Janeiro 1.883 808 813 314 3.818 13,93% Salvador 592 48 36 676 2,47% São 

Paulo 1.882 820 3.258 235 6.195 22,60% A definir 371 371 1,35% Telecomunicações Total 

Geral 12.004 6.778 7.354 1.274 27.410 100,00%  

Fonte: TCU 2013  

A grande maioria dos eventos esportivos tem a capacidade de trazer benefícios, tanto os 

tangíveis representados pelas receitas geradas pelo turismo e consumo dos visitantes, quanto 

os intangíveis, que impactam nos níveis de satisfação das comunidades que os sediaram. A 

Cobertura de mídia especializada durante a realização do evento, divulgando e promovendo o 

país. Na copa de 2006, 30.000 jornalistas cobriram o evento para 215 países Há ainda a 

atração de grande número de visitantes estrangeiros, incrementando o turismo. Esse tipo de 

evento atua como catalisador de investimentos no esporte e na infraestrutura, revitalizando a 

imagem da cidade-sede  

Desenvolve e capacita a mão-de-obra diretamente alocada aos eventos, incentivando práticas 

de inovação e de sustentabilidade, por isso, os impactos indiretos poderão representar até 3 

vezes mais do que os impactos diretos  

O Comitê Executivo da copa do Mundo 2014 tem as seguintes atribuições  

• Coordenar as atividades do Grupo de Trabalho (I)  

• Promover as integrações com o Governo Federal e com a CBF/FIFA (II)  

• Acompanhar, participar ou coordenar o planejamento e execução dos investimentos (III)  

• Tornar eficaz as ações e gestão pública em relação a interface com a iniciativa privada (IV)  

• Propor soluções de melhoria de qualidade de serviços e equipamentos (V)  

• Apresentar sugestões de integração socioeconômica e cultural(VI)  

• Propor melhoria de infra-estruturara para a região do evento(VII)  

• Propor contramedidas para evitar ou minimizar impactos negativos (VIII)  

• Otimizar a participação dos órgãos no planejamento e na ações requeridas (IX)  

• Integrar iniciativas públicas e privadas (X)  

• Levantar dados e mantê-los atualizados(XI)  

 

A estruturação e gerenciamento do Projeto Copa do Mundo 2014 deverão ser organizados em 

três Fases.  

Fase 1 : Viabilidade do projeto e planejamento: Nesta primeira fase será realizados o 

planejamento e o modelo de governança, o desenvolvimento dos projetos, o estudo da 

viabilidade e projeções, como será financiados os projetos e a gestão de riscos. O 

planejamento estratégico dará ama visão sob todos os aspectos a serem analisados do projeto, 

através do monitoramento das ações concretas a serem realizadas em cada cidade que ira 

sediar os jogos da Copa.  

Para Siqueira e Lahorgue (2011, p 3)  

O conceito de governança está diretamente relacionado às políticas do Banco Mundial. 

Inicialmente pensada como forma de garantir um Estado eficiente volta-se também às 

dimensões sociais e políticas da gestão pública visando sempre o desenvolvimento pautado 

pelo ―exercício da autoridade, controle, administração e poder de governo  
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A maioria dos investimentos da Copa do Mundo serão financiados com recursos do BNDES - 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social .  

Fase 2 : Implementação: Nesta fase serão dados o start up dos projetos da Copa e iniciadas 

as obras de infra estrutura esportiva, de transportes urbanos, telecomunicações,hoteleira, de 

capacitação de pessoal e dos aeroportos.  

Fase 3: Nesta fase serão organizadas efetuadas as operações do evento nas áreas de logística , 

segurança e saúde pública, marketing e comunicação, do centro internacional de mídia. Nesta 

fase é implantado também o “Green Goal”, um programa da FIFA de redução das emissões de 

gás carbono nos eventos da copa do Mundo.  

O escritório do projeto deverá ser o centro das informações e dos controles. Seus objetivos 

são: centralizar as informações, oferecer apoio ao time, representar fisicamente o projeto, 

gerar relatórios, gerenciar o cronograma, os custos e o escopo do projeto.  

Andamento das obras nos estádios que irão sediar a Copa do Mundo:  

Belo Horizonte ( MG)  
Estádio: Mineirão  

Capacidade planejada: 62.610 assentos  

O Mineirão foi um dos poucos estádios para a Copa das Confederações entregue no prazo, em 

dezembro de 2012. O local foi demolido e reconstruído para receber três jogos da Copa das 

Confederações e mais seis do Mundial de 2014. O custo total das obras foi de R$ 666,3 

milhões. A reinauguração do Mineirão foi em janeiro de 2013, com um clássico entre 

Atlético-MG e Cruzeiro, pela abertura do Campeonato Mineiro. O estádio também recebeu o 

amistoso Brasil x Chile, que serviu de evento-teste para as competições internacionais.  

Andamento das obras: 100% Entrega das obras: 21 de dezembro de 2012  

BRASÍLIA, DF  
Estádio: Nacional de Brasília (Mané Garricha)  

Capacidade planejada: 72 mil pessoas  

Estádio mais caro entre as 12 sedes brasileiras para a Copa do Mundo de 2014, o Nacional de 

Brasília foi o penúltimo estádio da Copa das Confederações a concluir as obras – a entrega foi 

apenas em 18 de maio; a inauguração oficial, oito dias depois, na partida entre Santos e 

Flamengo que marcou o adeus do atacante Neymar do time paulista.  

A arena foi erguida no lugar do antigo Mané Garrincha – o ex-craque de Botafogo e Seleção 

Brasileira ainda batiza a arena, que receberá apenas uma partida da Copa das Confederações: 

a abertura do torneio, entre Brasil e Japão. O custo total das obras foi de R$ 1,015 bilhão.  

Andamento das obras: 100% Entrega das obras: 18 de maio de 2013  

Cuiabá (MT)  
Estádio: Arena Pantanal Capacidade planejada: 42.500 torcedores  

Construída para receber quatro partidas da Copa do Mundo de 2014, todas elas da primeira 

fase, a Arena Pantanal teve investimento de R$ 519 mil e terá uma arquibancada móvel com 

capacidade para 17 mil pessoas no Mundial. A ideia é aproveitar o estádio como uma arena 

multiuso, com restaurantes, hotéis, estacionamento, bosque e pista para caminhada.  

Situação da obra: Com o efetivo superior a 1300 operários e com mais de 67 % das obras 

concluídas, as obras da Arena Pantanal avançam nas edificações da estrutura metálica, na fase 

de acabamento e na cobertura. Após término das instalações das arquibancadas de concreto, 

os operários trabalham na construção das paredes de banheiros, assentamento de azulejos e 

pisos área VIP, bares e setores de imprensa. Outro setor que avança dentro da obra é a 

instalação de ar-condicionado, elétrica e hidráulica. Conclusão: Outubro de 2013  

Andamento das obras: 67%  

Curitiba (PR)  
Estádio: Arena da Baixada  

Público planejado: 42.500 torcedores  
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Sumário: Construída para receber quatro partidas da Copa do Mundo de 2014, todas elas da 

primeira fase, a Arena da Baixada é um dos poucos estádios particulares do Mundial. Casa do 

Atlético-PR, o local já era conhecido por sua modernidade, e teve como principal acréscimo a 

construção de um novo lance de arquibancadas. Situação da obra: Além de um lance novo 

de cadeiras, o foco das obras é a construção da cobertura. O espaço que seria do gramado 

recebe atualmente a montagem dos andaimes que servirão para a montagem da cobertura. 

Serão 17 torres de cada lado, sendo 11 dentro do campo e 6 sobre as arquibancadas. Já foram 

desapropriadas casas na região do estádio para que os trabalhos possam seguir.  

Conclusão: Dezembro de 2013 Andamento das obras: 68,32%  

FORTALEZA (CE)  
Estádio: Castelão Capacidade planejada: 63.903 torcedores  

Sumário: O Castelão foi o primeiro estádio da Copa das Confederações a ser entregue, em 16 

de dezembro – apenas o estádio cearense e o Mineirão, em Belo Horizonte, foram concluídos 

ainda em 2012. Não foi necessário reconstruir o local, uma vez que foi possível aproveitar a 

estrutura erguida em 1973. Assim, foram feitas apenas obras de reforma, ampliação e 

modernização. Foram investidos R$ 518,6 milhões na obra.  

O estádio foi aberto ao público pela primeira vez ainda em dezembro, para um show do cantor 

Fagner. A primeira partida foi em 28 de janeiro de 2013, em uma rodada dupla da Copa do 

Nordeste: Fortaleza x Sport fizeram o primeiro jogo do novo Castelão, e logo depois o Ceará 

enfrentou o Bahia.  

Andamento das obras: 100%  

Entrega das obras: 16/12/2012  

MANAUS (AM)  
Estádio: Arena Amazônia  

Capacidade planejada: 50.000 torcedores  

Sumário: Uma das sedes mais questionadas da Copa por conta do futebol incipiente em 

Manaus, a Arena Amazônia está sem construído a seis quilômetros do centro da cidade e com 

promessa de sustentabilidade. O estádio é erguido próximo ao Sambódromo de Manaus, do 

novo Centro de Convenções do Amazonas e da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira.  

Situação da obra: A maior parte da estrutura geral do estádio já foi feita. O ato mais recente 

foi o início da soldagem das primeiras peças da cobertura metálica. Cada módulo que será 

içado tem forma de um X e chega a pesar até 70 toneladas. A montagem da arquibancada foi 

finalizada em maio.  

Andamento das obras: 62%  

Entrega das obras: Dezembro de 2013  

Natal (RN)  
Estádio: Arena das Dunas  

Capacidade planejada: 45 mil torcedores  

Sumário: Ficou marcada como a obra que mais preocupa a FIFA. Ainda na fase de 

fundações, os potiguares foram alvos de crítica de Jérome Walcke, secretário-geral da Fifa. 

"Temos um estádio que está sob monitoramento da FIFA, que é o estádio de Natal, onde 

definitivamente há muito atraso. O monitoramento vai ser permanente, para termos certeza 

que ele vai voltar ao ritmo e fazer parte da Copa" Andamento das obras: 71% concluídas  

O que já foi feito: A superestrutura da arena está completa, com a instalação das 

arquibancadas superiores. Os processos de revestimento de banheiros dos vestiários, 

impermeabilização de lajes, instalação de elevadores, instalações elétricas e hidro-sanitárias e 

instalação de infraestrutura de cabos foram iniciados  

O que tem por fazer: Instalação da estrutura e da cobertura da arena e plantio do gramado, 

além do acabamento  

Previsão de conclusão: dezembro de 2013  
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PORTO ALEGRE (RS)  
Estádio: Beira-Rio Capacidade planejada: 62.000 torcedores Sumário: Casa do 

Internacional, o Beira-Rio demorou para entrar em obras por conta de divergências entre o 

clube colorado e a construtora Andrade Gutierrez. Com o acerto, a arena enfim iniciou sua 

reconstrução, que pretende modernizar o estádio e transformá-lo em um centro para o 

torcedor. Situação da obra: O principal foco das obras atualmente é na cobertura, que tem 

trabalhos na montagem das folhas metálicas e nas torres de circulação. A construtora já 

finalizou as alvenarias da área que será destinada ao shopping que o Beira-Rio abrigará. 

Andamento das obras: 71% Entrega das obras: Dezembro de 2013  

Recife (PE)  
Estádio: Arena Pernambuco  

Capacidade planejada: 46 mil torcedores  

Sumário: Embora Recife seja a cidade-sede da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, 

a Arena Pernambuco foi construída em São Lourenço da Mata – a Fifa não havia aceitado que 

nenhum dos três estádios da capital (Aflitos, Arruda e Ilha do Retiro) fosse reformado para 

receber as competições internacionais.  

Totalmente novo, o estádio custou R$ 529,5 milhões. A inauguração oficial da Arena 

Pernambuco foi realizada em 22 de maio, com o amistoso internacional entre Náutico e 

Sporting de Lisboa, de Portugal.  

Andamento das obras: 100%  

Entrega das obras: 14/04/2013  

Rio de Janeiro (RJ)  
Estádio: Maracanã Capacidade planejada: 78.838 pessoas  

Sumário: Principal estádio do futebol brasileiro, o Maracanã foi um dos que mais demorou 

para ficar pronto a tempo da Copa das Confederações. Da estrutura antiga, restou apenas a 

fachada, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Por 

dentro, é um estádio completamente novo. Toda a reforma custou R$ 808,4 milhões. O 

Maracanã foi aberto ao público pela primeira vez em 27 de abril, em um jogo festivo entre 

amigos de Ronaldo e Bebeto e, cerca de um mês depois, em 2 de junho, foi oficialmente 

reinaugurado com o amistoso entre Brasil e Inglaterra, em 2 de junho. A partida esteve 

ameaçada (e por algumas horas chegou até a ser suspensa, após a concessão de uma liminar 

da Justiça, alegando que o estádio não oferecia segurança ao público). As obras no entorno 

não estão prontas, e os operários correm para concluí-las para as Confederações. Andamento 

das obras: 100%  

Salvador (BA)  
Estádio: Arena Fonte Nova  

Capacidade planejada: 48.747 torcedores  

Sumário: A Itaipava Arena Fonte Nova foi construída no lugar da antiga Fonte Nova, 

demolida, sob um custo de R$ 591,7 milhões. O estádio foi entregue com atraso e inaugurado 

em 7 de abril, com direito a pontapé inicial da presidente Dilma Rousseff, shows de Ivete 

Sangalo e Claudia Leitte e clássico Ba-Vi, com goleada do Vitória por 5 a 1.  

O estádio, porém, passou por um momento extremamente desagradável no final de maio, 

quando parte da cobertura rompeu após uma chuva. A concessionária que administra a arena 

acusou “falha humana” para o acontecimento. A Fonte Nova receberá três jogos da Copa das 

Confederações (um da Seleção Brasileira) e seis da Copa do Mundo de 2014. Andamento 

das obras: 100%  

Entrega das obras: 05/04/2013  

SÃO PAULO (SP)  
Estádio: Arena Corinthians  

Capacidade planejada: 65 mil torcedores  
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Sumário: A cidade de São Paulo demorou bastante tempo até que seu estádio fosse 

escolhido. O são-paulino Morumbi parecia a escolha óbvia, mas acabou descartado pelos 

organizadores do evento. Após ser cogitado um estádio em Pirituba, o Corinthians ganhou do 

Comitê Organizador a oportunidade de receber a abertura na arena que está em construção em 

Itaquera.  

Apesar de contar com críticas persistentes da FIFA, o Corinthians e a Odebrecht confiam em 

entregar o estádio no final do ano. Perto de chegar a quatro quintos de sua construção, a 

Arena Corinthians está em estágio avançado nos trabalhos da cobertura e monta a fachada da 

futura casa corintiana.  

Andamento das obras: 79%  

Previsão de conclusão: dezembro de 2013 (Portal da Copa 2014)  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
As cidades sede dos jogos da Copa do Mundo terão grandes investimentos em infra estrutura 

urbana, esportiva, de comunicação, turismo e muitos outros já noticiados pela imprensa. Além 

das mudanças na infra estrutura a geração de empregos será muito importante , trazendo 

novas oportunidades para todas as classes sociais. Em uma competição que reúne as melhores 

seleções d e futebol do mundo e com parcerias públicas e privadas para investimentos, é de se 

esperar que os benefícios à população sejam bem maiores do que possíveis problemas a se 

enfrentar.Espera-se que esse grande investimento em obras públicas e saneamento seja um 

exemplo para que o governo e as empresas tragam benefícios semelhantes a outros 

municípios do país com a realização de grandes eventos e Planos de ação que favoreçam cada 

vez mais o país além da importante divulgação da cultura brasileira no exterior.  
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo, mostrar as ferramentas necessárias para o crescimento de uma 

organização, contando com a colaboração de seus próprios funcionários. Quando há um bom 

relacionamento entre gestores e seus colaboradores seus serviços ou produtos serão passados 

para os clientes com maior qualidade. Um funcionário motivado pode mudar o clima dentro 

de uma empresa, podendo contagiar seus colegas de trabalho e resultar em clientes satisfeitos, 

mas do mesmo modo, se for ao contrario, uma empresa com um colaborador insatisfeito pode 

até acabar com o nome da organização, pois quando somos mal atendidos em um 

estabelecimento, não falamos que um funcionário é ruim e sim que aquele estabelecimento 

não presta. Nesse sentido é certo que investir e dar incentivos a seus colaboradores, estará 

sempre levando sua empresa um passo a frente de seus concorrentes, já que a competitividade 

esta cada vez maior, por isso, fazer do seu atendimento o diferencial trará cada vez mais 

clientes para sua empresa, consequentemente ocorreram resultados satisfatórios gerando 

grandes lucros. Uma forma ter o funcionário ao lado da empresa, comprometido com a 

ascensão da empresa é deixa-lo que possa interagir, dando-lhe oportunidade de expor suas 

ideias a favor da organização. 

 

Palavras chave: Motivação; Reconhecimento; Incentivo;Atendimento; Feedback; Retenção 

de Talentos. 

 

Abstract 
Thisarticle aimsto showthe tools neededfor thegrowth of an organization, with the 

collaborationof their ownemployees. When there isa good relationshipbetween managersand 

theiremployeestheir servicesor productswill be passed tothe customerswith higher quality. 

Amotivated employeecan changethe climate withina companyand caninfectyour 

coworkersand result insatisfied customers, butlikewise,ifon the contrary,a companywith 

adisgruntledemployeemay evenend up withthe nameof the organization, because when we 

arepoorly servedinan establishment, do not talkthat an employeeis badbutthat 

thisestablishmentdoes not pay. In thissense it isrightto investand giveincentivesto its 

employees,will always betakingyour businessone step aheadof your competitors, as 

thisincreasinglycompetitive, so make yourcalldifferentialbringmore customerstoyour 

company, satisfactory resultswereconsequentlygeneratingbig profits. One wayto havethe 

clerkbeside thecompany, committed to therise of thecompanythatmakesitcan interact, giving 

youan opportunity toexpress theirideasin favorof the organization. 

 

Keywords:Motivation, Recognition, Incentives, Customer, Feedback, Talent Retention. 
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INTRODUÇÃO 
O presente artigo nos mostra a dinâmica de estar sempre buscando a motivação de 

seus colaboradores, pois, somente nesse contexto a empresa encontrara a excelência. 

Quem que nunca trabalhou com uma pessoa desmotivada? Geralmente são negativas, 

só falam mal da empresa, nunca esta contente com nada, e ainda tenta contagiar seus colegas 

com sua negatividade, isso ainda quando ela passa todo esse rancor para seus clientes, o que é 

pior. Uma empresa onde seus próprios funcionários falam mal imagina o que pensarão seus 

clientes, no mínimo vão buscar seus serviços cada vez menos. 

Muitos autores falam sobre o assunto de forma que se conseguirmos implantar esse 

método seria a solução de muitos problemas que os gestores têm com seu pessoal. Um 

colaborador motivado vai ser uma peça chave dentro da empresa, pois ele estará sempre a 

disposição sempre que a empresa dele precisar, alem de seu serviço melhorar, seu grupo 

estará também se unindo a esse movimento de colaboração. Assim cada vez que a empresa 

cresce seus funcionários também vão se beneficiar de uma forma ou outra. 

Ter seus colaboradores motivados não é apenas pagar um salário razoável a ele, 

existem tantas outras coisas que podem ajudar a motivação de seu grupo, por exemplo, ter o 

reconhecimento quando atingir metas ou objetivos, ter bom relacionamento com seu grupo, 

saber dizer obrigado e dar ate prêmios quando necessário. 

Para melhor explicar esse assunto, a seguir citações de grandes autores, ajudarão a 

compreender o passo a ser dado por uma empresa na busca da motivação de seus 

colaboradores, para que haja melhor entrosamento entre lideres e funcionários, uma boa 

convivência. 

Também será mostrada neste artigo uma pesquisa quantitativa, feita em um laboratório 

de analise clínica, onde mostrará como seus funcionários se sentem em relação a tal 

motivação. 

 

REVISÃO BIBLIOGRAFICA. 

Muito se fala a respeito de ter um colaborador satisfeito, mas na realidade nem sempre 

há o reconhecimento de alguns gestores. Levando em consideração a busca incansável de 

muitas empresas, podemos dizer que o reconhecimento é primordial para a satisfação de uma 

ou mais pessoas dentro de um grupo organizacional. 

É o que afirma Xavier (2006), motivação quer dizer: ter motivo, uma força que move, 

um impulso interno propulsor, algo que faz a pessoa caminhar para frente, para a realização 

das metas. 

Segundo Chiavenato (2005), quando as pessoas ingressam e permanecem em uma 

organização, passam a desenvolver certas necessidades e expectativas que precisam ser 

atendidas para que percebam que seus esforços e investimentos pessoais produzem retornos 

significativos e se sintam motivados. 

De acordo com Walker (2002) motivação é arte ou processo de iniciar e dirigir o 

comportamento na direção de certas metas e objetivos. Ela tem a ver com inspirar alguém a 

fazer alguma coisa pelo desejo genuíno de realiza-la, não porque foi obrigado a fazê-lo. 

Para que se tenham bons resultados e crescimento é de extrema precisão manter a 

equipe motivada, “na realidade, fomentar a motivação é um dos papeis mais importantes do 

gestor” Silverstein (2009). Um gestor que estimula sua equipe para melhoria vai ter sempre 
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motivos a comemorar, somente com o pessoal motivado e disposto a buscar novos métodos e 

alcançar objetivos é que se vai encontrar o crescimento e a lucratividade. 

De acordo com Silverstein(2009),sua atitude permeia seu grupo de trabalho. Se for 

entusiasmado os outros também serão. Sempre que plantarmos algo de bom, colheremos 

ótimos frutos, quando se tem mau humor, falta de educação, abusos em geral, certamente se  

não haverá pessoas felizes e motivadas, só levara  insatisfação para todos os lados. 

Drucker (2002), diz que, os funcionários precisam de motivação, participação, 

satisfação, incentivos e recompensas, liderança, status e função definida. É a administração, e 

somente a administração que pode satisfazer a estes requisitos. 

Villamarín (2000), afirma que a motivação influi na atenção e na concentração. Muitas 

vezes devido à falta de atenção, acaba ocorrendo muitos erros e reprocessos, prejudicando a 

empresa, o cliente e ate mesmo o próprio funcionário, que terá trabalho redobrado. 

Para Dwight D. Eisenhower, general e presidente americano (1890-1969) citado por 

Silverstein(2009), “A motivação é a arte de conseguir que as pessoas façam o que você quer, 

porque elas desejam fazê-lo”. Quanto mais se impõe regras sem que haja um retorno positivo 

para os colaboradores, menos ele se mostrara satisfeito e com isso, não fará de maneira 

alguma esforço para ajudar a empresa, pois a mesma, muitas vezes só quer ver seu 

funcionário dando o melhor de si, mas não dá o devido reconhecimento necessário para tal.2 

Chiavenato afirma a seguir como deve ser e o porquê tratar seus funcionários de forma 

parceira: 
As pessoas podem ser visualizadas como parceiros das organizações. 

Como tais, elas são fornecedoras de conhecimentos, habilidades, capacidades 

e, sobretudo, o mais importante aporte para as organizações – a inteligência, 

que proporciona decisões racionais e imprimi significado e rumo aos 

objetivos globais. Desse modo as pessoas constituem o capital intelectual da 

organização. As organizações bem sucedidas se deram conta disso e tratam 

seus funcionários como parceiros do negocio e não mais como simples 

empregado contratado. Chiavenato (1999)  

E continua ainda, “empregados satisfeitos não são necessariamente os mais 

produtivos, mas empregados insatisfeitos tendem a se desligar da empresa, se ausentar 

frequentemente e produzir pior qualidade do empregado satisfeito” Chiavenato (1999). 

Contudo, é de bom senso, que as organizações devam se mostrar empenhadas e interessadas 

no que seus colaboradores estão reivindicando, pois, sempre haverá um vinculo entre as 

partes para se obter o sucesso da organização. 

Locke (1976) apud Wagner III (2009), a satisfação no trabalho é um sentimento 

agradável que resulta de percepção do que nosso trabalho realiza ou permite a realização de 

valores importantes relativos ao próprio trabalho. 

Para tirar o melhor de uma pessoa é importante sempre mostrar a ela que esta fazendo 

a coisa certa. “ao elogiar o tipo de esforço e desempenho que deseja ver o tempo todo, você 

esta ensinando o funcionário a fazer um trabalho melhor” Silverstein (2009)  

Segundo Peter Drucker citado por Silverstein (2009),a tarefa do gestor é tornar as 

pessoas capazes de desempenhar atividades em conjunto, tornar suas forças eficazes e suas 

fraquezas irrelevantes. 

Para que haja um bom desenvolvimento na organização, um fator importantíssimo a 

ser a ser visto é a comunicação, as informações precisa ser passado de forma simples e clara, é 

como afirma J. David Pincus (1986) citado por Davis (2001), “quando a comunicação é 

eficaz, ela tende a incentivar melhor desempenho e satisfação no trabalho”. Nesse contexto, 
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Davis (2001) coloca ainda que, “as pessoas compreendem melhor suas tarefas, sentindo-se 

mais envolvidas com elas”, isso porque, quanto mais fácil for à interpretação de um 

colaborador sobre um determinado processo, será mais rápido e de melhor qualidade sua 

execução, muitas vezes quando se tem alguma duvida, acaba passando por despercebido, 

esquecendo algum detalhe, rendendo para estas muitas reclamações, desconforto e a 

insatisfação de ambas as partes.  

Segundo Xavier (2006), são muitos os ingredientes que tem de ser adicionado para que 

o bom desempenho se verifique: comunicações claras, motivação, treinamentos, etc. quando 

não há boa comunicação, o desempenho de uma equipe não vai ser eficaz e prejudicando a 

empresa cada vez mais, pois, os colaboradores estarão insatisfeitos e diante desse episodio ele 

se esquivará de suas responsabilidades já que a mesma não chegou a ele  de forma correta. 

Para Chiavenato (1999) as organizações estão mudando os seus conceitos e alterando 

as suas praticas gerenciais. Em vez de investirem diretamente nos produtos e serviços, elas 

estão investindo nas pessoas que os entendem e que sabem como cria-los, desenvolve-los, 

produzi-los e melhora-los.  

Alguns autores colocam a motivação como um estado psicológico: 

“A motivação para o trabalho é um estado psicológico de disposição, interesse ou 

vontade de perseguir ou realizar uma tarefa ou meta. Dizer que uma pessoa esta motivada 

para o trabalho significa dizer que esta pessoa apresenta disposição favorável ou positiva para 

realizar o trabalho” Maxi (2004) 

"A motivação é o conjunto de mecanismos biológicos e psicológicos que possibilitam 

o desencadear da ação, da orientação (para uma meta ou, ao contrário, para se afastar dela) e, 

enfim, da intensidade e da persistência: quanto mais motivada à pessoa está, mais persistente 

e maior é a atividade". Lieury & Fenouillet, (2000) 

"A motivação tem sido entendida ora como um fator psicológico, ou conjunto de 

fatores, ora como um processo. Existe um consenso generalizado entre os autores quanto à 

dinâmica desses fatores psicológicos ou do processo, em qualquer atividade humana. Eles 

levam a uma escolha, instigam, fazem iniciar um comportamento direcionado a um objetivo". 

Bzuneck (2004) 

 “A motivação é utilizada em diferentes organizações, com 

diferentes sentido, muitas vezes impulsionando o individuo a agir, outras 

vezes inibindo atitudes, fazendo que não apenas seja produto de 

circunstancias individual, mas todo um contexto organizacional”. Carvalho ( 

2011). 

Algumas teorias da motivação explicam o desempenho das pessoas no trabalho. Para 

Stoner e Freeman (1999), a motivação deve ser entendida como os fatores que provocam, 

canaliza e sustentam o comportamento de um indivíduo E de acordo com Bergamini (1997), o 

funcionário é portador de um estado de carência ou necessidade interna que o predispõe a uma 

conduta de busca rumo a determinado objetivo. 

Do ponto de vista dos fatores motivacionais de Hertzberg, o enriquecimento do 

trabalho ocorre quando o próprio é mais desafiador, quando novas realizações são 

estimuladas, quando há oportunidade para crescimento e quando são previsto 

responsabilidades, feedback e reconhecimento. Davis (2001). 
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Xavier (2006), também cita o que realmente motiva, de acordo com Herzberg: 

 Reconhecimento – a pessoa sabe que seus superiores e a organização prezam e 

valorizam seu trabalho. Ela é útil e valiosa; 

 Realização – a pessoa consegue atingir metas, fazer coisas interessantes e valiosas 

sob seu ponto de vista; 

 Avanço – a pessoa não se sente estacionada. Ela sente que esta evoluindo na 

carreira, ganhando atividades mais complexas; 

 Crescimento – a pessoa percebe que o trabalho a leva a crescer e ajuda o 

desenvolvimento profissional; 

 Responsabilidades – a pessoa percebe tarefas importantes e sente que a 

organização e o chefe acreditam nela, na sua capacidade de executá-las; recursos 

são colocados sob sua guarda e ela sente que há confiança em que zelará bem Por 

eles; 

 Desafios no trabalho – tarefas mais importante em ordem crescente. Esse é um dos 

pilares do processo de motivação. O segredo de motivar é “enriquecer” as tarefas, 

agregar coisas interessantes e desafiadoras nelas. 

Diante dessas afirmações acima, verificamos que as pessoas gostam do novo, de 

superar desafios, mostrar que é capaz, mas para isso precisa sim ser incentivada, ter uma base 

forte. 

Segundo Bernardinho (2006), “a motivação baseia-se em dois pilares: o  

Primeiro deles é a necessidade. Se você precisa, vai “correr atrás” e se dedicar. O Segundo é a 

paixão. “Se você gosta, ama o que faz, vai querer melhorar sempre”. Estes conceitos tratam a 

motivação como sendo algo pessoal e que parte do interior das pessoas.  

Um colaborador sempre estará na expectativa de ter um bom desenvolvimento dentro 

da empresa, para isso, eles precisam que seus gestores os deixem sempre a par do que esta 

acontecendo em seus setores. De acordo com Davis (2001), existem vários motivos para se 

mantenha o funcionário informado sobre seu desenvolvimento: 

Os empregados necessitam de informações sobre seu desempenho 

por várias razoes: elas o ajudam, a saber, o que fazer e como estão se saindo 

com relação às metas e mostram que outros estão interessados naquilo que 

eles estão fazendo. Assumindo que o desempenho seja satisfatório, elas 

realçam a auto-imagem e  o sentimento de competência. Geralmente, as 

informações sobre o desempenho levam ao aperfeiçoamento tanto do 

desempenho quanto das atitudes. DAVIS (2001). 

Wagner III(2006) comenta “o que é de novo na área da motivação para o trabalho, 

porém, é o grau em que as tecnologias modernas possibilitam a aplicação daquilo que há 

muito tempo se reconhece”, isso, nos mostra a tecnologia tem ajudado bastante na motivação 

de funcionários, no que se diz respeito à acessibilidade, agilidade, não perdendo tempo, por 

exemplo, em uma fila de banco, para receber. 

Estamos vivendo momentos em que as empresas estão em busca de talentos, “O 

capital humano depende de talentos que a empresa precisa conquistar reter, aplicar, 

desenvolver, motivar e recompensar” Chiavenato (2005), mas não depende apenas do talento 

do funcionário a organização tem que lhe dar condições para alcançar resultados. 
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Dependendo da forma com que são conduzidos, os funcionários podem ser uma 

grande vantagem competitiva. Nesse sentido, “devido sua importância para competitividade, 

os funcionarios estão recebendo cada vez mais atenção gerencial no planejamento 

organizacional de muitas grandes organizações” Harrison (2005). 

Uma das maneiras com que as empresas buscam cativar bons funcionários para a 

organização é buscando satisfazer seus interesses, é o que afirma Carvalho (2011), quando diz 

que “atualmente as organizações tentam atrair bons funcionários para seus cargos, criando 

incentivos, e gerando benefícios para vinculá-los ao cargo em longo tempo”. 

Para Dutra (2006), o desenvolvimento é uma categoria que congrega processos cujo 

objetivo é estimular e criar condições para o desenvolvimento das pessoas e da organização. 

Para Carvalho (2011), qualquer ação, recompensa ou sansão podem influenciar o 

comportamento das pessoas, as relações humanas estabelecem o caráter de informalidade, 

influencia nas atitudes e no comportamento, afetam o trabalho das pessoas. 

Perante esse conceito Bowditch (2002), nos apresenta dois tipos de recompensa: 

As recompensas extrínsecas são os resultados que nos vem a mente, 

quando pensamos genericamente sobre recompensas: o salário, beneficio 

adicionais e condições de trabalho agradável são exemplos comuns. 

As recompensas intrínsecas são mais intangíveis por natureza, e 

compreendem coisas como a realização pessoal e profissional, a estima de 

outros pessoas, ou interesse que um trabalho possa despertar numa pessoa.  

Os sistemas de recompensa, às vezes, óbvios (prêmios, bônus, incentivos) e, às vezes, 

sutis (um agradecimento do chefe) desenvolvem fortes conexões da empresa para com o 

funcionário. Também desenvolvem fortes conexões dos funcionários para com a empresa, 

visto que eles se sentem reconhecidos por ajudarem a sustentar uma cultura corporativa 

robusta. Harris, (2001). 

Se o trabalho for visto como parte do autoconceito de uma pessoa, como um meio de 

crescimento e desenvolvimento pessoal, e como modo de avaliação e desafiar a capacidade 

pessoal, a realização da tarefa por si só, e os incentivos extrínsecos tornam menos importante 

como motivadores. Bowditchi (2002). 

Para que se tenha um bom retorno em função de boas recompensas, precisa ter uma 

visão de tudo que poderá interagir e manifestar a ponto de que a empresa possa ter uma 

grande entrega de seus colaboradores, dessa forma, Dutra (2006) diz que, verificamos que a 

pessoa é avaliada e analisada para efeito de admissão, demissão, promoção aumento salarial 

etc. em função de sua capacidade de entrega para a empresa. 

Segundo Dutra (2006), ao olharmos as pessoas por sua capacidade de entrega, temos 

uma perspectiva mais adequada para avalia-las, para orientar seu desenvolvimento e para 

estabelecer recompensas. 

Para Fleury (2000) citado por Dutra (2006), a entrega da pessoa pode ser 

compreendida como saber agir responsável e reconhecido, que agrega valor para a 

organização. 

Para Dutra 2006, o desenvolvimento de uma pessoa dentro de uma organização é a 
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capacidade de assumir e executar atribuições e responsabilidades de maior complexidade. 

Diante desse pensamento o autor expõe dois tipos de ações de desenvolvimentos, os formais e 

não formais: 

Ações de desenvolvimento formais são as ações estruturadas por 

meio de conteúdos programáticos específicos, que envolvem metodologias 

didáticas, estrutores ou orientadores, materiais bibliográficos e uma agenda 

de trabalhos ou aulas. Por exemplo, cursos, ciclos de palestras, seminários, 

programas de cultura compartilhada e orientações. Dutra. (2006). 

Ações de desenvolvimento não formais são as ações estruturadas por 

meio de atuação no próprio trabalho ou situação vinculado a atuação do 

profissional. Podem ser concebidas de diferentes formas, mas sempre 

envolvem, em sua estruturação, o profissional a ser desenvolvido. Por 

exemplo, coordenação ou participação de projetos interdepartamentais ou 

interinstitucionais, trabalhos filantrópicos, visitas, estágios, etc. Dutra (2006)  

De uma forma clara, podemos verificar que o autor expõe muito bem o que é o 

desenvolvimento de pessoas, “é a habilidade do líder em estruturar, motivar e preparar sua 

equipe para as demandas de médio e longo prazo de negocio. Envolve a capacidade de 

promover um clima interno favorável à participação e oferecer oportunidades concretas de 

desenvolvimento”. Dutra (2006). 

Quando se há um bom desenvolvimento de pessoas em uma organização, o 

crescimento dessa empresa será nitidamente mostrado em metas que serão alcançadas 

facilmente, os custos diminuirão cada vez mais, pois, provavelmente ira se reter talentos, 

diminuído gastos com adaptação de funcionários. É o que coloca os autores quando dizem, 

“Ter bons funcionários diminui a rotatividade, melhora o desempenho individual, atrai um 

fluxo de novos candidatos, além de promover o crescimento do lucro organizacional. [...] 

atrair e reter os funcionários corretos é a única maneira de as organizações se saírem bem no 

futuro”. Brannick e Harris (2001). 

Um processo fundamental para se ter um bom desenvolvimento da organização é a 

retenção de talentos, para muitas empresas se tornou um grande desafio manter seus talentos 

por muito tempo, a concorrência acirrada e o conhecimento desses colaboradores, vem 

chamando a atenção e preocupação de muitos gestores, “buscar pessoas certas não basta. É 

preciso que elas efetivamente queiram ficar na equipe”. Xavier (2006). 

Ao propor retenção de talentos, estamos nos certificando que um bom funcionário 

deve ser mantido na organização, sempre devemos querer o melhor para a nossa empresa, e 

não, colocarmos nossos talentos ao alcance de nossos concorrentes. Para isso é imprescindível 

que lideres e gestores das organizações, busquem cada vez mais, reconhecer e incentivar esses 

talentos, dando a eles um reconhecimento justo. 

É necessário discutir e refletir sobre os fatores que atraem um 

profissional em seu ambiente de trabalho. Percebemos que, nos dias atuais, a 

lealdade de um colaborador está atrelada a um conjunto de condições 

diferentes daquelas que eram valor anteriormente. Estabilidade, plano de 

benefícios abrangente ou possibilidade de trabalhar em uma grande 

corporação já não atraem tanto os talentos.Gramigna (2002). 

Segundo Chowdhury (2003) “Um Talento atrai outros. Um pacote de remuneração 

baseada em desempenho é outra chave para atrair e manter Talentos. Ao final do dia, tem-se 

que criar um ambiente onde os talentos sintam que serão financeiramente independentes”. 
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Chiavenato (1994) cita que “A participação das pessoas na empresa depende 

diretamente da ideia que elas têm a respeito de como a empresa poderá ajudá-las a alcançar os 

seus objetivos individuais”. Se as pessoas acreditam nisso, elas permanecem e contribuem. 

METODOLOGIA 

Esse artigo tem como principal base às citações dos autores mencionados nesse 

trabalho. Para verificar na pratica o assunto, vamos analisar a motivação dos funcionários do 

Laboratório de Analises Clínicas Lab-Clin. 

O Laboratório Lab-Clin iniciou suas atividades em 30 de maio de 1991 pelos 

biomédicos João Fernando Spagnol e Humberto Sabbadin Junior com a finalidade de realizar 

analise clinicas, neste momento o atendimento era particularmente ao Hospital Clínica São 

Lucas e os convênios adjuntos. Sua sede era na Av. Brasil 263 Vila Medon – Americana – SP. 

Em 20 de Março de 1992, ocorreu à saída do sócio João Fernando Spagnol e entrada do 

Biomédico Sebastião Gonçalves Borges. 

Em 20 de Abril 1993, ocorreu a saída do sócio Humberto Sabbadin Junior e entrada do 

farmacêutico Bioquímico Adão Paulino Ribeiro. 

 Mudou de endereço em 20 de Abril 1996  para rua Domingos Nardini, 54 Vila Medon 

– Americana- SP.  

Deu-se inicio em 2001 o processo de implantação de Sistema de Qualidade através da 

SBAC (PNCQ) e foi aberto um posto de Coleta no bairro Cidade Nova em S.B.O. 

Em 2003 mudou-se de sistema optando pelo sistema ONA de acreditação. E foi aberto 

posto de Coleta em Sumaré. As mudanças para adequação no Sistema foram feitas em 2003 e 

a Acreditação em nível I, foi alcançada em 2004 pelo Instituto Qualisa de Gestão (IQG). 

Também neste momento foi aberto posto de Coleta em Nova Odessa. 

Em 22 de Dezembro de 2006 ocorreu uma mudança no contrato social para 

atualização das clausulas de acordo com a lei vigente e a abertura de um posto de coleta em 

S.B.O. 

Passou por uma nova mudança com uma Consultoria Empresarial e alcançando nível 2 

de certificação de Qualidade ONA em 2007  

No ano seguinte houve a troca de gerente de Qualidade e também uma mudança na 

estrutura organizacional. No mesmo ano no mês de Agosto ocorreu a mudança de S/S Ltda. 

pra Ltda. E também a transferência de 49% das quotas do sócio Adão Paulino Ribeiro para o 

sócio Sebastião Gonçalves Borges ficando então o mesmo com a responsabilidade técnica e 

administrativa e com 99% das quotas. Em 2009 houve varias mudanças estruturais e 

organizacionais. No ano seguinte ocorreram melhorias no parque tecnológico com aquisição 

de equipamentos para o setor de Imunologia e Hematologia. Reestruturações organizacionais 

e no sistema de qualidade. Em 2011 foi adquirido um terreno em frente a atual sede do 

laboratorio, onde esta sendo construído o prédio onde será a nova sede, buscando mais espaço 

e qualidade no atendimento seus clientes colaboradores e uma melhor eficácia em seus 

analises, cuja inauguração esta prevista para final deste ano de 2013. 

Hoje o Lab-Clin conta com um quadro de funcionário de 50 colaboradores, os quais se 

dividem entre as áreas de gerencia, administrativo, coleta, área técnica, atendimento e 

limpeza. 

Foi aplicado um questionário para os funcionários do Laboratório abrangendo a todos 

os setores da empresa, o qual, contém 9 questões de múltiplas escolhas, foram respondidos 30 
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questionários, a partir de então foi possível realizar uma pesquisa a fim de demonstrar a 

motivação dos colaboradores desta empresa. 

Para realização desta pesquisa iremos usar o método quantitativo, o que significa um 

levantamento de dados, que posteriormente serão analisados numericamente. Segundo 

Richardson (1985), o método quantitativo realiza a quantificação tanto na coleta de dados 

quanto no tratamento das informações através de técnicas estatísticas. Esse método garante a 

precisão dos resultados, evita distorções de analises e interpretação, além de possibilitar uma 

margem de segurança quanto às interferências. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Aplicado o questionário, obteve-se o seguinte resultado perante a pesquisa executada. 

 

 
Grafico1: referente à idade dos colaboradores. – Fonte da própria  pesquisa. 

O Gráfico 1, mostra a faixa etária dos funcionários em questão, onde pode verificar que a 

maioria  dos funcionários tem entre 17 a 25 anos, são colaboradores bem jovens, tendo como 

ponto positivo para empresa quanto a disposição, força de vontade, buscando crescer junto a 

empresa.  

 

 

 
Gráfico 2: referente ao estado civil - Fonte da própria  pesquisa 

No Gráfico 2, refere-se ao estado civil desses funcionários, como já era de se esperar devido a 

pouca idade da maioria também os solteiros prevalece, pontuando 66 % dos pesquisados, 

seguindo com 26% os casados, e empatando entre amasiados e divorciados. 
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Gráfico 3: referente ao nível de escolaridade - Fonte da própria pesquisa 
Gráfico 3: como estamos falando de colaboradores de um laboratório de analises clinico, a 

grande maioria no quesito escolaridade são de formação técnica, isto é percebido devido a 

área de enfermagem, que tem como um dos requisitos para contratação o curso técnico. 
 

 
Gráfico 4: Referente ao tempo de serviço na empresa - Fonte da própria pesquisa 
No Gráfico 4, destaca o tempo de trabalho nessa empresa, pode-se verificar que a maior parte 

dos funcionários estão na empresa entre 1 a 3 anos. Seguindo com 17% os que estão na 

empresa em menos de um ano e os que permanecem de 4 a 6 anos, com 13% os de 7 a 10 

anos e os que tem maior tempo de casa com 7%. 
 

 
Gráfico 5: Referente a motivação no setor de trabalho - Fonte da própria pesquisa 

No Gráfico 5, mostra como está a motivação nos setores de trabalho, para a maior parte a 

motivação e considerada boa, atingindo 73%, já 10 % acham que a motivação do setor é 

ótima, também com 10 %, os que acham regular e 7 % acham que a motivação do setor de 

trabalho é ruim. 
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Gráfico 6: referente as condições necessárias para a execução do trabalho – Fonte da própria pesquisa 
Gráfico 6, representa a condições necessárias para execução do trabalho, 70% dos 

pesquisados disseram que a empresa sempre fornece condições par que haja a execução dos 

seus trabalhos, os outros 30% responderam as vezes. 
 

 
Grafico 7: Referente a oportunidade de crescimento e desenvolvimento – Fonte da própria pesquisa 

No gráfico 7, foi perguntado se tem oportunidade de crescimento e desenvolvimento na 

empresa, 51% concordam que sempre é dada essa oportunidade, já 41% disseram que as 

vezes, mas 4% acham que nunca é dado oportunidade de crescimento e desenvolvimento. 

 

 

 
Gráfico 8: referente  ao o que a empresa oferece de mais motivador – Fonte da própria pesquisa 

Gráfico 8, diz respeito ao que os funcionários vêm de mais motivador na empresa, 30% 

acham que é treinamentos e cursos que a empresa disponibiliza, , 22% afirmam que é pelo 

ambiente de trabalho, 17% pelos benefícios, 15% diz ser o salário e 8% consideram o respeito 
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e reconhecimento o que há de mais motivador na empresa. 

 

 
Gráfico 9: referente ao fator que gera maior insatisfação – Fonte da própria pesquisa 

Gráfico 9, são os fatores que geram maior insatisfação nos colaboradores dessa empresa, em 

primeiro lugar ficou o salário com 30%, 19% dos pesquisados optaram pelo n.d.a, que quer 

dizer que nenhuma dessas opções o deixa insatisfeito na empresa, considerando se satisfeito. 

11% disseram que é falta de reconhecimento, 8% sobrecargade trabalho, outros 8% 

osbenefícios e ainda falta de treinamento, 5% acham que é o ambiente de trabalho ruim, 

outros  5%  diz ser o relacionamento com os gestores, 3% o trabalho que realiza e 3% 

impossibilidade de crescimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que passamos a maior parte de nosso tempo no trabalho, nada mais justo 

que esse possa ser um lugar agradável, tanto porque quando não nos sentimos bem num 

ambiente, a probabilidade de não executar nossa função com perfeição será muito grande. 

Podemos verificar que o Laboratório Lab-Clin, tem proporcionado um ambiente de 

trabalho agradável, buscando sempre suprir as necessidades de cada um de seus 

colaboradores. São feitos treinamentos periódicos e sempre que há mudanças no processo, 

mudanças pela qual estão sempre ocorrendo devido à busca de melhor qualidade do 

laboratório. 

Nos últimos anos o laboratório vem crescendo em todos os sentidos, estão sendo feitas 

muitas melhorias, é importante que os colaboradores também possam crescer junto com a 

empresa, e bom que se faça um plano de carreira, e que as oportunidades de crescimento 

dentro da empresa sejam informadas a todos que se interessar pela vaga. 

Talvez uma das coisas que ainda mais a desmotivam seja a remuneração, mas isso 

precisa ser suprido com outros valores ou benefícios, os gestores precisam estar sempre 

incentivando seus colaboradores, deixando claro que a empresa precisa estar bem para que 

todas as partes ganhem com isso. Precisam ser levadas em consideração as pequenas coisas 

do dia a dia, como um muito obrigado, um fazendo favor e ate mesmo olhar nos olhos das 
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pessoas, sorrir. 

Conclui-se então, que o Laboratório Lab-Clin, tende a melhorar se for levado em 

consideração que a melhor forma de crescimento é sempre colocar seus funcionários em um 

patamar de realizações, assim como em qualquer empresa e nisso esta empresa vem seguindo 

no caminho certo. 
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ANEXO 

 

O questionário a seguir tem como objetivo levantar informações sobre a motivação dos 

funcionários da empresa Laboratório de Analises Clinicas Lab-Clin, para o trabalho de 

conclusão de curso que será apresentado as Faculdades Network de Nova Odessa, em 

momento algum será mencionado o nome dos funcionários na pesquisa. 

Conto com a sua colaboração. 

Pesquisa sobre motivação  

1 – Qual a sua idade? 

(   ) 17 a 25   (   ) 26 a 35  (   ) 36 a 45   (   )  mais de 46 anos 

2 - Estado civil: 

(   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) Amasiado   (   ) Divorciado   (   ) Viúvo 

3 – Nível de escolaridade: 

(   ) Ensino Fundamental    (    ) Ensino Médio   (    ) Técnico    

(   ) Superior   (   ) Pós graduação 

4 – Qual seu tempo de serviço nessa empresa? 

(   ) menos de 1 ano   (   ) 1 a 3 anos   (    ) 4 a 6 anos   (   ) 7 a 10 anos   (   ) mais de 10 anos 

5 - Como esta a motivação em seu setor de trabalho? 

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

6 – A empresa oferece condições necessárias para a execução de seu trabalho? 

(   ) Sempre   (   ) As vezes   (   ) Nunca 

7 – A empresa oferece oportunidade de crescimento e desenvolvimento para os 

colaboradores? 

(   ) Sempre   (    ) As vezes   (    ) Nunca 

8 –  Para você o que a empresa oferece de mais motivador? 

(   ) Salário                                     (   ) Benefícios                         (   ) ambiente de trabalho                

 (   ) Respeito e reconhecimento   (   ) Treinamentos/cursos          (   ) Comemorações/Festas 

9 – Qual desses fatores gera maior insatisfação? 

(   ) Salário                                         (  ) Benefícios                     (   ) Falta de reconhecimento              

(   ) Ambiente de trabalho ruim        (   ) O trabalho que realiza   (   ) falta de treinamento 

(   ) Impossibilidade de crescimento  (   ) Relacionamento com gestores (   ) Sobrecarga de 

trabalho 

(   ) N.D.A 
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EU NÃO, NÓS! O SUCESSO DE UMA ORGANIZAÇÃO ESTÁ NO 

TRABALHO DE UMA GRANDE EQUIPE 

 
Juliana R. Subires 

(1) 

Marshal Raffa 
(2)

 

 

Resumo 

Este artigo teve por objetivo abordar os resultados obtidos com a realização do trabalho em 

equipe. Quando se trabalha em equipe, todos são motivados a um único foco, objetivo e uma 

meta. No trabalho em equipe, cada colaborador sabe o que o outro está fazendo, pois estão 

com a mesma visão e objetivos comuns que acabam superando as metas que foram 

determinadas pela organização. A importância deste trabalho é fazer com que os 

colaboradores da organização, desenvolvam estratégias para melhorar a efetividade do 

trabalho e trabalhem motivados para alcançarem excelentes resultados. A participação do 

líder é fundamental para indicar qual o melhor projeto a ser trabalhado, levar motivação e 

espírito de equipe ao grupo. Ter um bom planejamento em relação às habilidades e talentos do 

colaborador e usá-los para melhor desempenho da atividade no setor. O importante é definir a 

missão, valores, metas e objetivos da empresa, respeitar a individualidade e adversidades, 

estabelecer as funções, motivar e reconhecer as habilidades e talentos que são descobertos, 

aprender a lidar e trabalhar com conflitos, sempre que possível monitorar e avaliar a 

produtividade do trabalho, isso são aspectos importantes para conseguir ser uma equipe de 

sucesso para a organização. 

 

Palavras-chave: Resultados, Objetivos, Metas, Planejamento, Motivação, Conflitos. 

 

Abstract 

This article aims to address the results obtained through the implementation of team work. 

When working in a team, everyone is motivated to a single focus, an aim and a single goal. In 

a team work, each employee knows what the other is doing, as they have the same view and 

objectives, which surpass the target set up by the organization. The importance of this work is 

to have employees develop strategies to improve the effectiveness of work and maintain self-

motivation to achieve excellent results. The participation of the leader is essential to point out 

what the best project to be worked on is, and to bring motivation and team spirit to the group. 

Having a good plan regarding the employee's skills and talents and use them for performance 

of the activity in the sector. The important point is to define the mission, values, goals and 

objectives of the company, respecting individuality and adversity, establishing roles, 

motivation and recognition of skills and talents that are discovered. Learn to deal with 

conflict and work whenever possible to monitor and evaluate labor productivity, these are 

important aspects to a team achieve success for the organization. 

 

Key words: Results,Targets,Goals, Planning, Motivation, Conflict. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Serão relatados neste artigo, os principais conceitos e a importância de um trabalho de 

equipe bem realizado, para levar a organização a atingirem suas metas, objetivos e ao sucesso. 

 O trabalho em equipe continua sendo uma das ferramentas importantes para a 

competitividade, mesmo sendo tão raro, mas ao mesmo tempo poderoso. O trabalho em 

equipe eventualmente revela talentos antes escondidos, por realizar a função que lhe foi 

colocada, deixando de expor as ideias que o colaborador possa ter. Não há dados que 

comprove exatamente quando surgiu a ideia de reunir indivíduos para a busca de um mesmo 

objetivo, mas sabe-se que existe há muito tempo, desde quando começou a pensar sobre o 

trabalho. O trabalho em equipe, logo, pode ser entendido como uma estratégia, criada pelo 

homem, para melhorar o desempenho e a efetividade do trabalho, com o objetivo de atingir as 

metas e satisfação do trabalhador, através de trabalho em grupo. Mas trabalho em equipe é 

diferente de trabalho em grupo. Quando se fala em grupo, concluímos ser um conjunto de 

pessoas, com algumas semelhanças ou afeição, reunidos com os mesmos objetivos ou ideais. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 O grande desafio dos líderes é fazer com que suas equipes atinjam os objetivos e 

metas das organizações, em um determinado tempo estabelecido, levando assim a empresa a 

obter produtividade e gerar lucros. Este é um tema que está sendo abordado nas organizações, 

como meio de agilizar processos e descobrir novos talentos. 

 Moscovici (2001) diz que, pode-se considerar equipe um grupo que compreende seus 

objetivos e está engajado em alcançá-los, de forma compartilhada. Um grupo transforma-se 

em equipe quando passa a prestar atenção à sua própria forma de operar e procura resolver os 

problemas que afetam seu funcionamento.  

 Segundo Hardingham (2000) o objetivo ou objetivos comuns são a diferença entre um grupo 

e uma equipe.  

 Para Chiavenato (2005) a base fundamental do trabalho de cada executivo está na 

equipe. Ela constitui a sua unidade de ação, a sua ferramenta de trabalho. Com ela o executivo 

alcança metas e produz resultados. 

 Em sua obra, Chiavenato (2002) diz que o que difere uma equipe de um grupo de 

trabalho são basicamente quatro aspectos fundamentais: Objetivo – enquanto o grupo tem por 

objetivo simplesmente partilhar informações, a equipe está voltado para desempenho coletivo 

e integrado; Sinergia – enquanto o grupo apresenta sinergia neutra, e muitas vezes negativa, a 

equipe é capaz de desenvolver elevada sinergia positiva; Responsabilidade – enquanto o 

grupo se caracteriza pela responsabilidade individual e isolada, a equipe se caracteriza pela 

responsabilidade individual e mútua, coletiva e solidária entre os membros; Habilidades – 

enquanto o grupo utiliza randômicas e variadas de seus membros, a equipe se caracteriza pela 

complementaridade das habilidades dos seus membros para a realização de uma tarefa 

comum, conjunta e integrada. 

 Quanto à formação da equipe, devem-se considerar as habilidades e aptidões 

individuais necessárias para o desempenho das atividades de alcance das metas.  Um bom 

relacionamento, a interação entre os indivíduos e o reconhecimento da interdependência entre 

os membros deve favorecer ainda mais para o alcance das metas e resultados da organização 

como um todo. Fazer com que todos da equipe tenham a mesma visão e os mesmos objetivos, 

não são tão difíceis, mas requer muita estratégia, ter foco para o mesmo objetivo, 

comunicação eficaz, feedbacks constantes e uma liderança compartilhada. 

 Hoje em dia esse assunto já é uma prática realizada pelas organizações, mas há algum 

tempo, muitas dúvidas sobre a eficácia desse projeto, surgiram na cabeça dos gestores se 



659 

 

 

realmente os objetivos finais eram alcançados. Mas para isso, o gestor precisa saber como 

escolher e montar sua equipe, para aplicar as competências do colaborador ao seu trabalho, 

treinar a equipe para aumentar sua excelência, como impulsionar, liderar, motivar, avaliar o 

desempenho para melhorar o trabalho e como recompensar para reforças e reconhecer o seu 

valor na organização.  

 Conforme o autor Chiavenato (2005), há uma variedade de tipos de equipes, a saber: 

Equipes funcionais cruzadas são compostas de pessoas vindas de diversas áreas da empresa 

(marketing, produção, finanças, engenharia) e são formadas para alcançar um objetivo 

específico por meio de um mix de competências.  

 Equipes de projetos são formadas especialmente para desenhar um novo produto ou 

serviço. Os participantes são designados na base de sua habilidade para contribuir para o 

sucesso. O grupo geralmente debanda depois de completada a tarefa. 

Equipes autodirigidas são compostas de pessoas altamente treinadas para desempenhar um 

conjunto de tarefas interdependentes dentro de uma unidade natural de trabalho. Os membros 

usam o consenso na tomada de decisão para desempenhar o trabalho, resolver problemas ou 

lidar com clientes internos ou externos. 

 Equipes de força-tarefa são designadas para resolver imediatamente um problema. O 

grupo fica responsável por um plano de longo prazo para a resolução do problema que pode 

incluir a implementação da solução proposta. 

 Equipes de melhoria de processos é um grupo de pessoas experientes, vindas de 

diferentes departamentos ou funções, encarregadas de melhorar a qualidade, reduzir os custos, 

incrementar a produtividade em processos que afetam todos os departamentos ou funções 

envolvidas. Os membros são geralmente designados, isto é, indicados pela administração.  

 A escolha da equipe é fundamental para o bom desempenho do trabalho. A resposta 

vem com a prática dessa escolha. É na prática que vai se aprimorando e obtendo a resposta de 

resultados. O papel do líder influencia muito a qualidade de trabalho do grupo. É preciso 

participação, responsabilidade, liberdade, equipe e autoavaliação. Para Chiavenato (2005), 

também substituir a tradicional gerência por liderança renovadora: apoiar e assessorar 

intensamente as pessoas, treinar e orientar continuamente, ajudar a tomar as decisões corretas; 

enfim, dar a elas toda a retaguarda necessária para que possam trabalhar em liberdade e 

autonomia. Em vez de ficar por cima e no comando, o executivo deve ficar atrás, dando todo 

suporte e retaguarda à equipe. Isso significa uma nova maneira de lidar com as pessoas. Mas 

não basta apenas ser líder dentro do conceito convencional. É preciso ampliar o conceito de 

liderança convencional para o conceito de liderança renovadora. A liderança convencional é 

uma liderança transacional, isto é, focada nos relacionamentos com os subordinados. A 

liderança renovadora é mais que isso, pois, além desse relacionamento, ela está focada, 

principalmente, na criatividade e na inovação por meio da aprendizagem e da mudança.  Isso 

mostra a importância do líder no papel do trabalho em equipe, pois se foi a época em que o 

líder simplesmente supervisionava as tarefas dos colaboradores, hoje em dia, o líder faz parte 

da equipe, onde deixou  as formalidades e burocracia, quebrando as barreiras entre o 

supervisor e o colaborador, onde o único foco é alcançar as metas por meio de debates e do 

consenso dos colaboradores juntamente ao líder. Com essa aproximação, além da confiança, 

mantém a equipe forte, cria-se relacionamentos eficientes e novas ideias vão surgindo entre 

seus membros. 

 Toda equipe deve ter um conjunto de pessoas capazes de desenvolver e contribuir com 

habilidades e competências para o alcance dos objetivos. Chiavenato (2005) conta com alguns 

fatores que são necessários estar presente em toda a equipe: 

 Assessoria é o fator relacionado com dar e receber informação. Cada membro deve 

verificar o que os outros estão fazendo em sua atividade e assegurar que estão utilizando as 

melhores práticas. A informação é obtida por relatórios, reuniões, artigos, livros ou mesmo 
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em conversas com outras pessoas. 

 Inovação está relacionada com a criação e a experimentação de novas ideias.  A 

inovação é um aspecto-chave do trabalho em equipe e envolve a maneira como as coisas são 

feitas. A inovação é essencial para a melhoria contínua do trabalho em equipe. O inovador 

traz criatividade para a equipe, nova ideias e novos conceitos. 

 Promoção está relacionada com a identificação e exploração de oportunidades. Para 

conduzir o trabalho, as pessoas precisam obter recursos, como dinheiro, equipamentos, etc. E, 

para tanto, precisam vender o que estão fazendo para as outras pessoas. Recursos para 

implementar novas ideias somente são obtidos se a equipe consegue persuadir e influenciar as 

pessoas em níveis mais elevados na organização. 

 Desenvolvimento é um fator que está relacionado com a avaliação e o teste de 

aplicabilidade de novas abordagens. Muitas ideias não decolam por serem pouco práticas. O 

desenvolvimento assegura que as ideias sejam moldadas e configuradas para atender as 

necessidades dos clientes ou usuários. Envolve ouvir quais são as necessidades e incorporá-la 

aos planos. 

 Organização está relacionado com o estabelecimento e a implementação das maneiras 

de trabalhar. Objetivos claros devem ser definidos e deve-se implementar a ação necessária 

para assegurar resultados no tempo e no custo. O organizador enfatiza a ação e faz com que as 

coisas aconteçam de maneira que todos saibam o que fazer, como e quando. 

 Uma maneira de organização no sistema de gestão é o PDCA (Planejar, 

Delegar/Desenvolver, Checagem e Ação Corretiva), com essa ferramenta, é possível planejar 

o que é urgente e o que é importante, estabelecendo as prioridades, para não cair o rendimento 

da equipe nas tarefas diárias ou para resolver um problema esporádico que venha ocorrer. 

 Conforme Tubino (2000), o ciclo PDCA é o método de gerenciamento da qualidade 

proposto pelo Controle de Qualidade Total. Este método é composto de quatro etapas básicas 

sequenciais, formando um ciclo fechado, que são: planejar (Plan), executar (Do), verificar 

(Check) e agir corretivamente (Action). 

 Produção está relacionada com a conclusão e a entrega dos resultados. Essa atividade 

focaliza a entrega do produto ou serviço em uma base regular e de acordo com os padrões de 

eficiência e eficácia. 

Inspeção visa controle e a auditoria dos sistemas de trabalho. Verificações regulares das 

atividades – como auditorias de qualidade dos produtos, serviços e processos, análises 

financeiras, avaliação de custos, segurança, produtividade, etc. – são essenciais para assegurar 

que erros sejam evitados.  

 Manutenção relaciona-se com a salvaguarda de padrões e processos. Toda equipe 

precisa seguir padrões e manter processos eficazes de trabalho e pode falhar se os processos 

não forem regularmente verificados e mantidos. 

 Ligação fator relacionado com a coordenação e a integração do trabalho dos membros 

da equipe. O relacionador, ou pessoa de ligação, assegura que todos os membros trabalhem 

em conjunto e que façam a diferença entre um grupo de indivíduos e uma equipe altamente 

eficiente e eficaz. 

 Para cada tópico acima, as equipes eficazes mostram um foco. Cada membro tem seu 

papel no trabalho em equipe. É uma ferramenta excelente para o processo de desenvolvimento 

de equipes onde buscam maneiras de desenvolver uma nova visão e novos propósitos. 

Uma equipe bem sucedida requer habilidades para o trabalho ser bem desenvolvido, e isso 

deve ser trabalhado e reforçado constantemente no colaborador. Algumas habilidades devem 

ser desenvolvidas na equipe: 

 Habilidade de autogerenciamento a equipe deve, em conjunto, ultrapassar obstáculos 

por meio de construção de um senso de propriedade, responsabilidade, compromisso e 

eficiência de cada membro, encorajando a total participação e autocrítica coletiva para 
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melhorar incessantemente as condições de trabalho. 

 Habilidade de comunicação à equipe deve trabalhar colaborativamente para comunicar 

aberta e honestamente, ouvir ativamente para obter sinergia. 

 Habilidade de liderança a equipe deve criar oportunidades para que cada participante 

sirva como líder. Para tanto, cada membro deve aprender a organizar, colaborar, planejar, 

facilitar, relacionar e servir como coach e mentor. 

 Habilidade de responsabilidade cada membro de equipe é responsável não só pelo seu 

trabalho, mas também pelo trabalho dos colegas. Em vez de espectador, cada participante é 

um ator com a responsabilidade compartilhada com os demais. 

 Habilidade de apoio à diversidade quanto mais diversificada a equipe tanto maior sua 

capacidade de responder a novos problemas e apresentar novas soluções. Novas ideias 

proporcionam diferentes opiniões que enriquecem o trabalho da equipe. Estereótipos e 

preconceitos devem ser eliminados. 

 Habilidade de retroação e avaliação para melhorar aprendizado, comunicação, 

relacionamentos e qualidade de produtos e processos torna-se essencial à retroação e a 

avaliação. No ambiente de equipe, a autocrítica deve ser encorajada e recompensada para que 

a equipe reconheça seus pontos frágeis e possa corrigi-los adequadamente. 

 Habilidade de planejamento estratégico em vez de responder a problemas com 

respostas isoladas, a equipe deve utiliza o planejamento estratégico para identificar desafios e 

oportunidades de maneira colaborativa e influenciar o ambiente no qual os problemas surgem. 

 A equipe deve criar visões, definir objetivos, analisar barreiras, selecionar estratégia e 

gerar um plano de ação que comprometa os membros em sua implementação. 

 Habilidade de conduzir reuniões bem sucedidas à equipe deve aprender por meio de 

participação, observação e correção a desenvolver reuniões mais curtas e mais produtivas. Os 

membros podem fazer rodízio como facilitadores, anotadores de ideias, controladores de 

tempo e observadores de processos para poderem melhorar as próximas reuniões. 

 Habilidades de resolver conflitos à equipe deve aprender a resolver problemas, 

negociar colaborativamente, responder a situações difíceis e resolver conflitos internos. 

 Habilidades de desfrutar a equipe deve aprender a fazer um trabalho agradável e alegre 

como se fosse um jogo amistoso, mesmo que trabalhe arduamente. 

 Existem vantagens e desvantagens no trabalho em equipe. Mas isso deve ser 

trabalhado para não comprometer o andamento da equipe, quanto ao desempenho do trabalho 

exercido, a fim de atingirem os resultados e metas da organização. Segundo Hardingham 

(2000) as principais desvantagens são: 

 O gasto excessivo de tempo e energia para aprimorar as habilidades de comunicação e 

interação, afetando os resultados de trabalho. 

 Certos indivíduos ficam constrangidos ou são marginalizados por acharem o trabalho 

em equipe difícil e contrário ao seu estilo natural. 

 As equipes começam a disputar entre si, em detrimento da empresa como um todo. 

 As vantagens podem transformar a moral e levar à empresa a lucratividade. Para 

Hardingham (2000) as vantagens são: 

 O trabalho em equipe pode liberar a criatividade e energia. As comunicações em 

equipes eficazes são, autenticamente, interativas; as pessoas desenvolvem-se por meio das 

sugestões de outras acrescentando novas perspectivas que fazem com que a discussão evolua; 

os indivíduos mostram interesse nos comentários dos outros sobre seus próprios pontos de 

vista. 

 O trabalho em equipe pode significar que as pessoas vão gostar ainda mais de 

trabalhar. Todos nós gostamos de pertencer a alguma coisa e precisamos desse sentimento. O 

trabalho em equipe satisfaz essa necessidade humana básica. 

 O trabalho em equipe pode levar a um aprimoramento na eficiência. Quando as 
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pessoas planejam e implementam várias atividades juntas por meio da cooperação e 

comunicação constantes tornam –se capazes de identificar muitas formas de melhorar o modo 

pelo qual o trabalho se organiza, como tais informações, ideias e produção, que tornam-se 

fluentes, além das diferentes atividades que influenciam os procedimentos críticos de cada 

um. Eis aí um dos principais motivos pelos quais tantas empresas que buscavam reduzir 

custos e melhorar a produtividade acabaram por introduzir o trabalho em equipe. 

 O líder deve encontrar meios de estimular e levantar sua equipe. Quatro fatores podem 

ser fundamentais para isso, Chiavenato (2005) diz: Autoridade dar poder às pessoas para que 

elas possam tomar decisões independentes sobre ações e recursos. Nesse sentido, o executivo 

reparte e delega autoridade às pessoas para que elas possam trabalhar de acordo com o que 

aprendem e dominam. Isso significa dar autonomia e liberdade às pessoas. 

 Informação Criar condições para disseminar a informação e torná-la útil e produtiva 

par aas pessoas no sentido de facilitar a tomada de decisões e a busca de novos e diferentes 

caminhos e soluções. 

 Recompensa proporcionar incentivos compartilhados que promovam os objetivos 

organizacionais. Um dos mais fortes motivadores é a recompensa pelo trabalho bem feito. A 

recompensa funciona como reforço positivo e como um sinalizador do comportamento que a 

organização espera de seus participantes. Reconhecimento é fundamental. 

 Competências ajudar as pessoas a aprender e a desenvolver as habilidades e 

capacidades para utilizar amplamente a informação e a autoridade. É assim que se criam 

talentos dentro da organização definindo as competências de que a organização precisa para 

alcançar seus objetivos e criando condições internas para que as pessoas aprendam e 

desenvolvam tais competências da melhor maneira possível.  

 O líder deve se atentar e trabalhar na produtividade da equipe, tomando o cuidado de 

estar sempre verificando o bom andamento da equipe e não deixando a produtividade cair. 

 Para Wagner III (2003), a dúvida maior é: Serão as pessoas mais produtivas quando 

trabalham em grupos ou quando trabalham sozinhas? Infelizmente existem empresas que não 

obtiveram resultados com o trabalho em equipe, mas são casos esporádicos, pois com base 

nas grandes evoluções da organização, a resposta é sim. A questão da queda de produtividade 

pode ser trabalhada para reduzir esses efeitos negativos. Para que um grupo continue a 

funcionar com eficácia, seus membros devem preencher os requisitos de diversos papéis para 

a conservação do grupo. Cada um destes papéis ajuda a garantir a existência permanente do 

grupo por meio da formação e da preservação de sólidas relações interpessoais entre seus 

membros. Os papéis encorajadores, pessoas que aumentam os sentimentos de simpatia e 

solidariedade no interior do grupo por meio de elogios, anuências e aceitação das ideias do 

outros; harmonizadores, que tentam minimizar os efeitos negativos de conflitos entre os 

membros do grupo mediante a solução de desacordos de modo justo, rápido e aberto e o alívio 

da tensão interpessoal; e definidores de padrões, que levantam questões sobre as metas do 

grupo, a realização destas metas e o estabelecimento de padrões com os quais os membros 

possuam avaliar seu desempenho. Existe também uma perda na produtividade denominada 

vadiagem social, são aqueles membros do grupo, que tentam tirar proveito dos demais, 

realizando menos trabalho, ou seja, trabalhando mais devagar, ou reduzindo sua própria 

contribuição à produtividade da equipe. Isso é um fato que acontece muito nas organizações, 

contribuir para que esse processo não aconteça é papel do gestor se interagir à equipe para 

conseguir detectar esse tipo de problema. 

  De acordo com Maxwell (2012), em sua obra, a liderança tem como destaque a 

conscientização da equipe voltada para a “não existência do eu” e sim, da própria união do 

grupo e seus resultados. Não é fácil abrir mão do próprio interesse, mas é necessário. Não 

existe individualidade na equipe, deve-se trabalhar a generosidade, fazendo com que a equipe 

avance mostrar lealdade às pessoas, para que ela também retribui da mesma forma. O autor 
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diz ainda, que se quiser ser alguém que colabora com sua equipe, você precisa colocar os 

outros membros da equipe acima de você mesmo.  

 Equipes integradas superam dificuldades. O princípio do sucesso está em buscar os 

resultados pela força coletiva.  Chiavenato (2002) diz que o líder é um formador de equipes, e 

sua missão é desenvolver pessoas para objetivos e resultados. A função de uma liderança 

renovadora é, por meio da educação, desenvolver líderes e transformar as organizações. 

 

3 METODOLOGIA 

 

 Essa pesquisa visa mostrar qual a importância do trabalho de equipe para a 

organização. Quais resultados esse trabalho contribui para atingir as metas e objetivos da 

empresa. 

 A empresa pesquisada é do segmento de varejo da Região Metropolitana de Campinas. 

Os Supermercados Pague Menos, nasceu em 1989, com uma unidade modelo em Americana. 

 Atualmente a Rede possui 17 filiais, com aproximadamente 4.000 colaboradores.  

 A pesquisa será realizada na unidade de Nova Odessa, onde fica o centro 

administrativo, no setor financeiro.  

 Será utilizado o método quantitativo, visando os resultados da pesquisa por 

questionários. Fonseca (2002) diz que, diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados 

da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes 

e consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se 

constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se 

centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser 

compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 

padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para 

descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da 

pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia 

conseguir isoladamente.  Serão aplicados 30 questionários com dez perguntas para o setor 

financeiro que atualmente conta com 30 funcionários. A análise dos dados obtidos e seus 

resultados serão demonstrados por meio de gráficos, apresentando qual a importância do 

trabalho em equipe dentro da organização. Os resultados servirão de base para que a empresa 

possa identificar pontos a serem melhorados para agregar ao setor, a qualidade de um trabalho 

a ser levado a excelência e também atender as suas necessidades.   

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 De acordo com os entrevistados, foi analisado através da pesquisa que a maior parte 

do setor tem a visão do trabalho em equipe e entendem como é importante esse trabalho para 

a organização. 

 Conforme o gráfico 1, 67% dos entrevistados acreditam na importância do trabalho em 

equipe para descobrir talentos. Conforme vão se relacionando com novas ideias e opiniões, 

isso é mais fácil de ser identificado. 
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Sempre 20 67% 

Às Vezes 10 33% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
 

 
Figura 1: A descoberta de talentos no trabalho em equipe – Fonte: Própria 

 

 O gráfico 2 mostra que 67% dos entrevistados auxiliam seus colegas de trabalho nas 

dificuldades que enfrentam em certas situações, devido todos terem o mesmo foco e 

objetivos. 

 

Sempre 20 67% 

Ás vezes 9 30% 

Raramente 1 3% 

 Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
 

 
Figura 2: Auxilia as pessoas nas dificuldades na rotina diária – Fonte: Própria 

 

 Considera-se no gráfico 3, que 90% dos entrevistados, consideram que o trabalho em 

equipe é fundamental para o melhoramento e progresso da organização. Isso mostra que os 

colaboradores tem a mesma visão, de que produzindo juntos, chegam ao resultado esperado 

pela organização. 

 

 

Sempre 27 90% 

Às Vezes 3 10% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
 

 
Figura 3: A importância do trabalho em equipe na organização – Fonte: Própria 

 

 O gráfico 4 expõe-se que 53% dos entrevistados estão satisfeito com sua equipe de 

trabalho. Nesse caso, quase houve um emparelhamento no quesito satisfação. È importante 

ressaltar, que um ambiente agradável de trabalho não é bom somente para a saúde física e 

emocional do colaborador, mas que a empresa produza de forma positiva o alcance dos 

resultados. 
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Sempre 16 53% 

Às Vezes 11 37% 

Raramente 3 10% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
 

 
Figura 4: A satisfação com a equipe de trabalho – Fonte: Própria 

No gráfico 5 mostra-se que, 50% dos entrevistados concordam que há uma rapidez nas 

decisões a serem tomadas, quando realizadas em equipe. Uma comunicação aberta entre os 

colaboradores e o líder, mostra que através de discussões e ideias, é possível uma forma ou 

escape para tomada de decisões trazendo um bom feedback. 

  

Sempre 15 50% 

Às Vezes 14 47% 

Raramente 1 3% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
 

 
Figura 5: Rapidez e agilidade nos processos de decisões em equipe – Fonte: Própria 

O gráfico 6 demonstra que 70% dos entrevistados confiam na equipe, quando o assunto é 

atingir metas. Isso se revela que a maioria acredita no potencial das habilidades e 

competências de cada colaborador. É um ponto positivo para a organização exercitar e 

acreditar no potencial de sua equipe. 

Sempre 21 70% 

Às Vezes 7 23% 

Raramente 2 7% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
 

 
Figura 6: Habilidades da equipe para atingir metas – Fonte: Própria 

 

Demonstra o gráfico 7 que, 57% dos entrevistados “às vezes” possuem certa facilidade na 

comunicação com a equipe. Uma boa comunicação interna é essencial para o andamento do 

setor. A comunicação deve ser clara e objetiva, tanto para o emissor, quanto para o receptor. 

Deve-se saber ouvir e respeitar ao próximo, lembrando que todos têm o seu espaço, mas com 
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o mesmo objetivo comum no setor. 

  

Sempre 13 43% 

Às Vezes 17 57% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
 

 

Figura 7: Facilidade em comunicar-se com as pessoas do trabalho – Fonte: Própria 
 O gráfico 8 diz que, 57% dos entrevistados apontam que o gestor se relaciona com a 

equipe. O líder deve estar sempre levando a motivação à equipe. Sempre disposto a auxiliar 

no que for preciso. 

 

Sempre 17 57% 

Às Vezes 13 43% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
 

 
Figura 8: Relacionamento com o gestor em relação à equipe – Fonte: Própria 

Segundo o gráfico 9, mostra que 57% dos entrevistados consegue lidar com as críticas. É 

preciso agir com profissionalismo, selecionar o que há de positivo e trabalhar para melhorar o 

comportamento no setor para não cair à qualidade e o rendimento da equipe. 

  

Sempre 17 57% 

Às Vezes 13 43% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
 

 
 Figura 9: Facilidade em lidar com críticas dos colegas e gestor – Fonte: Própria 

 O gráfico 10 abaixo apresenta que 53% “às vezes” contribuem com ideias no setor de 

trabalho. Mesmo tendo funções diferentes no setor, é preciso ser flexível e sempre ficar atento 

com o novo, não se acomodando com as atividades cotidianas. 

 

 

Sempre 
43% Às Vezes 

57% 

Sempre 
57% 

Às Vezes 
43% 

Sempre 
57% 

Às Vezes 
43% 



667 

 

 

Sempre 11 37% 

Às Vezes 16 53% 

Raramente 3 10% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
 

 
Figura 10: Contribuição de ideias e melhorias no ambiente de trabalho – Fonte: Própria 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O assunto abordado neste artigo, juntamente com a pesquisa, vem demonstrar que o 

trabalho em equipe é positivo para levar a empresa ao sucesso. Hoje é um pré-requisito nas 

entrevistas de emprego, aquele que tem como diferencial a facilidade e flexibilidade para 

trabalhar em equipe. As organizações estão preocupadas com o crescimento global de seus 

negócios, com as novas tecnologias e concorrentes. O trabalho em equipe é uma vantagem 

competitiva, pois a gestão de pessoas vem ocupando grande espaço na organização, onde está 

ficando no passado o individualismo e crescendo o foco no trabalho em equipe como 

prioridade para atingir as metas e sucesso. Os conflitos interpessoais são comuns, mas é 

preciso trabalhar com ética, sabendo administrar os conflitos, desenvolvendo o crescimento, 

criatividade, descoberta de novos talentos e feedback. O papel do líder é essencial na 

participação da equipe, dando direcionamento do comportamento e as coordenadas para obter 

os resultados com qualidade na produtividade e mantendo a equipe para não sair do foco: 

missão, visão, valores, metas e objetivos da organização. 
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ANEXO 

 

1. Você acredita que o trabalho em equipe pode descobrir talentos promissores para a 

organização? 

(  ) às vezes     (  ) sempre       (  )raramente       (  ) nunca 

2. Em determinadas situações, você auxilia as pessoas de sua equipe nas dificuldades do 

dia a dia? 

 (  ) às vezes     (  ) sempre     (  ) raramente     (  ) nunca 

3. Você considera o trabalho em equipe importante para o desenvolvimento da empresa? 

 (  ) às vezes     (  ) sempre     (  ) raramente     (  ) nunca 

4. Você está satisfeito com a equipe com quem trabalha? 

 (  ) às vezes     (  ) sempre     (  ) raramente     (  ) nunca 

5. Você acredita que há uma rapidez nos processos de decisões quando feitas em equipe? 

 (  ) às vezes     (  ) sempre     (  ) raramente     (  ) nunca 

6. Você confia na habilidade de sua equipe para atingir as metas? 

 (  ) às vezes     (  ) sempre     (  ) raramente     (  ) nunca 

7. Você tem facilidade na comunicação com as pessoas do seu trabalho? 

   (  ) às vezes     (  ) sempre     (  ) raramente     (  ) nunca 

8. O gestor do seu setor se relaciona com a equipe? 

 (  ) às vezes     (  ) sempre     (  ) raramente     (  ) nunca 

9. Você consegue lidar com as críticas dos colegas de trabalho e de seu gestor? 

 (  ) às vezes     (  ) sempre     (  ) raramente     (  ) nunca 

10. Você contribui para sua equipe com ideias para melhorar o ambiente de trabalho? 

 (  ) às vezes     (  ) sempre     (  ) raramente     (  ) nunca 
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GESTÃO PELA QUALIDADE DO ATENDIMENTO NO SETOR 

BANCÁRIO 
 

Gleice Kelly Suet de Souza (1) 

Leonardo Richelli Garcia (2) 

 

 

Resumo 

O trabalho foi realizado em uma agência bancária na cidade de Sumaré-SP, onde foi 

verificado a qualidade no setor bancário, onde vem crescendo o nível de reclamações pelos 

clientes quanto a qualidade do atendimento. Os objetivos são verificar pontos negativos e 

positivos dos funcionários quanto a abordagem aos clientes, sendo assim, podendo melhorar o 

atendimento da instituição. Para isso foi aplicado um questionário com os clientes da agência 

para uma avaliação quanto a satisfação no atendimento. Foi possível notar que mesmo 

havendo satisfação ainda existem tópicos a serem trabalhados na agencia. Com tudo, é visível 

que o setor bancário vem se inovando dia-a-dia com as novas tecnologias, podendo oferecer 

uma qualidade melhor no atendimento para seus clientes, assim satisfazendo suas 

necessidades e fidelizando seus clientes. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Satisfação, qualidade, atendimento. 

 

 

 

Abstract 

The project was done in a bank agency in the city of Sumare SP, where the quality of the 

banking sector was verified, where complaints about costumer service has been increasing. 

The objectives were to verify the pros and cons of the employers' aproach towards the clients, 

thus improving the service of the institution. For that, a survey was given to the clients of the 

agency for an evaluation of the satisfaction regarding the costumer service. It was possible to 

notice that, although there was satisfaction from the clients, there were still some topics to be 

worked on in the agency. In all, it's clear that the banking sector has been innovating day by 

day with new technologies, being able to offer a better quality of the costumer service, thus 

satisfying their needs and being loyal to the clients. 

 

Key words:Satisfaction, quality, and attendance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Graduando em Administração de Empresas, 4º - Faculdades Network (e-mail; gleicesuet@gmail.com) 

(2)LeonardoRichelli Garcia– E-mail: leonardorg@fem.unicamp.br 

 



672 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

Os novos serviços que vêem surgindo no setor bancário oferecem diversidade, o que 

visa atender e satisfazer as necessidades dos clientes. O mau atendimento pode ser motivo de 

insatisfação e perda, o que coopera para uma má imagem da instituição. Para que haja 

eficiência no atendimento é necessário ter funcionários bem capacitados para atender as 

expectativas dos clientes.  

É necessário que os funcionários ouçam com muita atenção e compreendam o que os 

clientes estão querendo, pois muitas pessoas esperam que seus problemas e perguntas sejam 

entendidos e resolvidos de forma clara e eficaz. 

A valorização pelo atendimento vem crescendo mundialmente, e com isso uma 

legislação de defesa do consumidor. Suas leis rigorosas estão provocando a cidadania por 

buscar seus direitos e devidos deveres. Por isso a comunicação do atendente para com o 

cliente deve ser sincera e clara, para que o cliente possa tomar sua decisão com clareza. 

Também deve haver atendimento prioritário para gestantes, idosos, pessoas com deficiência, 

segundo a lei que beneficia os mesmo. 

Este trabalho tem o objetivo de ter o conhecimento dos métodos que são utilizados na 

instituição financeira, em busca de satisfazer seus clientes quanto ao atendimento, tendo o 

respeito e qualidade, visando sucesso no quesito excelência no atendimento. 

 

 

2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. CONCEITO DE QUALIDADE 

 

A qualidade tem por objetivo resolucionar os problemas. A qualidade que está ligada 

no atendimento é desde a abordagem dos clientes até a resolução de seus problemas, com isso 

aumentando a satisfação do cliente, os resultados melhorarão a produtividade, a lucratividade 

e a competitividade. 

Para Paladini (2006), o conceito da qualidade envolve múltiplos elementos, com 

diferentes níveis de importância. Centrar atenção exagerada em algum deles ou deixar de 

considerar outros pode fragilizar estrategicamente a empresa. 

O grande foco para se definir o que é qualidade é na satisfação do consumidor. Isto é, 

o consumidor sempre visa à qualidade do produto e suas especificações. Todo cliente que 

procura um produto espera ser bem tratado, assim podendo suprir sua necessidade do produto 

ou serviço que deseja. A forma como o cliente é tratado exige uma abordagem do funcionário 

a fim de conquistar sua simpatia. É um trabalho que requer muitas habilidades do funcionário 

para que conquiste seu cliente. 

Para haver uma venda de produtos, é necessário que o funcionário saiba exatamente o 

que o cliente procura, para oferecer um produto com qualidade assim atendendo as 

necessidades do cliente. 

“... alguns conceitos de qualidade que são bem aceitos (em termos corretos), 

envolvendo a figura do cliente, são os seguintes: 

“Qualidade é a condição necessária de aptidão para o fim a que se destina” (EOQC – 

Organização Européia de Controle da Qualidade, 1972). 

“Qualidade é adequação ao uso” (Juran e Gryna, 1991). 

“Qualidade é o grau de ajustes de um produto à demanda que pretende satisfazer” 

(Jekins, 1971). 

Constantemente o cliente esta avaliando o atendimento e serviços prestados pelo 

funcionário, sem que ao menos o mesmo perceba isto. Esta avaliação envolve as expectativas 

do cliente e sua percepção. Para a percepção é como o funcionário esta executando seu 
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trabalho, e a expectativa são as referencias das quais o cliente possui. 

Muitas empresas aprimoram a qualidade de seu atendimento com treinamentos para se 

“sorrir” mais aos clientes. Nos dias atuais para se satisfazer um cliente as empresas sabem que 

não é somente com sorrisos que vão satisfazer um cliente, que precisam muito mais do que 

isso para atender as expectativas dos mesmos. 

Pode-se concluir com isso que os clientes não querem somente sorrisos e resoluções 

de seus problemas, mas querem também que os funcionários os confortem e os tranqüilizem, 

gerando assim uma satisfação e fidelização pelo cliente quanto à empresa. 

 

2.2. ATENDIMENTO BANCÁRIO 

 

As instituições bancárias vêm desenvolvendo grandes projetos para investimentos o 

que é uma alternativa para o processo de informações, já que um de seus maiores desafios é 

para o atendimento e as necessidades de seus clientes. Segundo Gianesi& Corrêa (1994, p.20) 

como qualquer outra organização, a instituição bancária também tem um sistema social no 

qual existe números que são distribuídos para cada colaborador cumprir suas tarefas e 

funções, independentemente de qual nível hierárquico se encontra. Mas nem sempre os 

funcionários cumprem tais tarefas, em outras palavras, colegas de trabalham não se 

comunicam, sendo assim deixando passar informações. 

Um mau atendimento pode acarretar-se a uma má imagem da instituição. Por isso é 

preciso ser feitos treinamentos para os funcionários capacitando-os para que haja um bom 

atendimento eliminando assim quaisquer barreiras que impeçam cliente e funcionário de se 

comunicarem. Quando um cliente sai insatisfeito aumenta a chance do mesmo falar mal da 

empresa ocasionando uma imagem negativa para tal. Mas quando o cliente se sente satisfeito 

com o atendimento prestado o mesmo indica a instituição e é fiel a mesma. 

Quando os funcionários da instituição bancária são bens motivados, eles contribuem 

para o crescimento da empresa, resultando em melhores desempenhos, pois tem a ciência de 

que estão contribuindo para o fortalecimento da instituição. 

 

 

2.3. CLIENTE 

 

Cliente não se define em consumidores de produtos e serviços; essa definição abrange 

muito mais do que isso, pois podem ser classificados de diferentes formas. 

Segundo MATOS (2000): 

 
[...] “uma organização deve considerar “cliente” todo aquele que 

freqüenta, consumindo quaisquer de seus serviços, sofrendo qualquer tipo de 

impacto ou influencia ou mantendo qualquer tipo de contato com pessoa ou setor da 

empresa”. 

 

 

As organizações relacionam-se com dois tipos de clientes; cliente interno e externo. 

 

 Cliente interno: são todos que fazem parte da organização como funcionários. 

São responsáveis por receber algum tipo de produto direcionado por algum 

colega de trabalho. 

 

 Cliente externo: é aquele que se conhece como cliente final. São eles que 

mantêm a organização financeiramente, buscando seus produtos e serviços; 

sem os mesmos a organização não sem mantém. 
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A empresa está sempre em busca de manter seus clientes e com o resultado da “boa 

imagem” conquistar novos clientes. 

 

 

 

3.METODOLOGIA 

 

3.1. CONCEITO DE METODOLOGIA 

Para que este trabalho fosse desenvolvido, foram observados os principais problemas 

que existem nas agências bancárias, aonde vem ocasionando um atendimento sem muita 

qualidade aos clientes; com tudo isso, buscar uma melhoria na instituição financeira dando 

qualidade aos seus serviços prestados. 

BARROS (1986:01): 

 
“Consiste em estudar e avaliar os vários métodos disponíveis, 

identificando suaslimitações ou não ao nível das implicações de suas utilizações. A 

Metodologia, num nível aplicado, examina e avalia as técnicas de pesquisa bem 

como a geração ou verificação de novos métodos que conduzem à captação e 

processamento de informações com vistas à resolução de problemas de 

investigação.”  

 

Pesquisa cientifica tem por sua finalidade obter informações sobre um determinado 

assunto. Define-se em uma pesquisa feita no dia-a-dia, seja ela feita em ambiente de trabalho, 

escolar ou qualquer outro lugar. 

Ruiz (1991) diz que pesquisa cientifica “é a realização concreta de uma investigação 

planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagradas pela 

ciência”. 

Então se entende por pesquisa cientifica visar sobre o conhecimento de algo novo e 

útil para a sociedade. 

SEVERINO (2002, p. 160): 

 
“Antes de se partir para a pesquisa propriamente dita, é preciso ter-se uma 

idéia bem clara do problema a se resolver. Trata-se de definir bem os vários 

aspectos da dificuldade, de mostrar o seu caráter de aparente contradição, 

esclarecendo devidamente os limites dentro dos quais se desenvolverão a pesquisa e 

o raciocínio demonstrativo”. 

 

 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Para que fosse realizada a pesquisa de campo, foi aplicada uma pesquisa quantitativa 

no local da coleta de dados onde irá apresentar gráficos sobre a satisfação e observações 

quanto à qualidade de atendimento. 

Será uma pesquisa básica e prática que visa dar a compreensão e o entendimento da 

situação na qual se foi estudada. Relata de uma forma clara e objetiva a realidade dos 

diferentes pontos de vista dos clientes avaliados. 

 

 

3.3. SELEÇÃO DA AMOSTRA 

A pesquisa de campo foi aplicada na agência bancária 0990-3, onde foi realizado um 

questionário para avaliar a opinião de seus clientes e não clientes quanto ao atendimento 
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prestado pela agência. 

O questionário foi aplicado no período de 02 à 06 de Setembro de 2013 , onde à uma 

movimentação maior na instituição por se tratar de pagamentos de funcionários, contas a 

pagar, entre outras. 

 

 

3.4. COLETA DE DADOS 

Para que a pesquisa fosse realizada foi aplicado um questionário onde abordava a 

satisfação dos clientes em relação à qualidade dos serviços prestados. 

 
“Um projeto de levantamento da uma descrição quantitativa ou numérica 

de tendências, atitudes ou opiniões de uma população ao estudar uma amostra dela. 

A partir dos resultados da amostragem, o pesquisador generaliza ou faz alegações a 

cerca da população”.(CRESWELL, 2007, p.161-162) 

Para o desenvolvimento da pesquisa de campo foram aplicados 50 questionários para 

os clientes e não clientes da agência bancária conforme anexo. Para a coleta dos dados será 

um questionário com 7 perguntas sobre a qualidade no atendimento  prestado pelos 

funcionários da instituição e a satisfação dos clientes quanto a isso. 

 

 

3.5. TRATAMENTO DOS DADOS 

Para que houvesse uma melhor análise dos dados foram feitas utilizações de categorias 

como ótimo, bom, regular, ruim e péssimo para que assim pudesse ter um melhor 

entendimento sobre a opinião dos correntistas. Pesquisa formada de modo quantitativos e 

gráficos apresentados em planilhas do Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

4.RESULTADOS E DISCUSÕES 

 

4.1. CORRENTISTAS E NÃO CORRENTISTAS DA AGENCIA BANCÁRIA 

Com relaçãoa análise de dados se teve um melhor entendimento sobre a satisfação dos 

clientes quanto ao atendimento bancário prestado por seus colaboradores. 

Foram expostos elementos como sexo e escolaridade. Através destes elementos será de 

fácil entendimento relacionar questões vindas de clientes quanto ao atendimento prestado. 
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Figura 1 – Sexo 

Fonte: autoria própria 

 

Foi notado que dos 50 entrevistados, 61% são homens quanto mulheres apenas 39%. 

O que se diz respeito de que uma grande parte dos que procuram o atendimento bancário é do 

sexo masculino, mesmo com o aumento das mulheres no ramo dos negócios.  
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Figura 2 – Escolaridade 

Fonte: autoria própria 

 

Neste elemento nota-se que 14% dos entrevistados possuem o 1º grau incompleto, 

19% concluíram o 1º grau, 11% com 2º grau incompleto, 28% com o 2º grau concluído, 11% 

com superior completo, 11% superior incompleto e 6% não alfabetizados. Nota-se a grande 

oscilação entre os níveis escolares por se tratar de uma agencia com clientes de vários níveis 

escolares. 

O que se percebe neste gráfico é que não à distinção de escolaridade, assim deixando 

claro que todos têm o direito de um bom atendimento e que clientes de diferentes graus 

escolares têm o fácil entendimento e clareza sobre suas duvidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Correntista da agência 0990-3 

Fonte: autoria própria 

 

De todos os clientes entrevistados 67% são correntistas da agência 0990-3, sendo 33% 

não correntista.  

Este percentual indica que os não correntistas vão a agência para sanar dúvidas, pagar 

contas, obter informações, etc. 
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Figura 4 – Atendimento oferecido satisfaz as necessidades 

Fonte: autoria própria 

 

Neste elemento percebe-se que 61% dos clientes entrevistados se sentem satisfeitos 

com o atendimento fornecido, quanto 17% não se sentem satisfeitos a realização do 

atendimento e 22% dos entrevistados se sentem parcialmente satisfeitos com os serviços 

prestados. 

O resultado da satisfação no atendimento tende visar à fidelização destes clientes, o 

que é ótimo para a instituição, pois apresenta que a mesma esta preocupada em como seus 

clientes estão sendo tratados para que possam sanar suas dúvidas. Referente aos 17% que não 

se sentem satisfeitos cabe a agência fazer um estudo e analisar as causas para os resultados 

negativos e com isso aplicar um treinamento melhor aos funcionários para que possam 

melhorar assim evitando que seus clientes não sejam atendidos de forma adequada com 

qualidade e eficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 - Rapidez e Agilidade no atendimento 

Fonte: autoria própria 
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Para este resultado, temos uma visão boa sobre a agilidade e rapidez dos funcionários. 

42% dos clientes se sentem satisfeitos com isso, seguido de 22% que acha ótimo, porém 25% 

dos entrevistados acham regular, 8% ruim e apenas 3% péssimo. 

O que acarretou nos clientes não satisfeitos foi que os mesmo não procuram apenas 

que o atendimento prestado seja ágil e eficaz, mas que a resolução de seus problemas também 

tenha o mesmo efeito. Os clientes são um desafio enorme para as empresas, pois eles estão 

sempre à procura de produtos novos; estão mais exigentes quanto às soluções e prestações de 

serviços. E uma das principais expectativas dos clientes é a rapidez nas soluções de seus 

problemas. Na agência em questão, essa demora acarretou na insatisfação de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Respeito e Consideração 

Fonte: autoria própria 

 

Neste ponto é fácil notar que os clientes estão satisfeitos com a forma que são 

atendidos, sendo 36% bom, seguidos de 34% ótimo, 25% regular e apenas 8% ruim. O que é 

prazeroso para uma instituição ver que seus clientes têm a satisfação elevada quanto ao 

respeito e a consideração que se tem pelos mesmos. Mas ainda assim é preocupante o índice 

pois mostra que 22% desses clientes acham que não têm o respeito ou a consideração que 

deveriam ter. Além de o cliente querer que seus problemas sejam resolvidos em menor tempo 

possível, eles também querem serem ouvidos com atenção e não apenas ouvir o que o 

funcionário tem a dizer, assim impossibilitando o cliente expor sua opinião. 
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Figura 7 – Atendimento Prioritário 

Fonte: autoria própria 

 

Neste elemento pode-se notar que uma pequena parte dos entrevistados necessitam de 

atendimento prioritário, o que se avalia em um resultado de 19%. Neste caso os clientes que 

precisam deste tipo de atendimento diferenciado são a maioria pessoas de idade. 

 

 

 

Figura 7.1 – Atendimento Prioritário 

Fonte: autoria própria 

 

Dos entrevistados que necessitam do atendimento prioritário, 60% acham bom e 40% 

regular. Por se tratar de um índice elevado, foi sugerido que houvesse uma paciência maior 

com este tipo de público por se tratar de idosos e a maioria ir a agência sem estar 

acompanhado de alguma outra pessoa para os auxiliarem. 

 

Com as análises sobre as questões, pode-se definir que a grande maioria dos clientes 

entrevistados responderam para um bom atendimento da agência, resultando em pontos 

positivos para a mesma e fidelizando seus clientes. Com relação aos pontos negativos, será 
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aplicado um treinamento que foi indicado pelos clientes para uma melhoria na qualidade do 

atendimento, visando capacitar mais a equipe na agilidade e respeito e consideração.  

Sendo assim, a empresa irá programar o treinamento e o aumento de funcionários 

principalmente para quem necessita do atendimento prioritário, buscando a melhoria e 

diminuindo o tempo de espera e reclamações dos clientes. 

 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A preocupação que as empresas têm quanto à satisfação dos clientes é um dos pontos 

mais fortes no setor de atendimento. Toda empresa deve ter total foco e atenção voltada para o 

cliente. Quando se tem bons serviços prestados, isso transmite a toda organização a qualidade 

de seu serviço oferecido. O mesmo ocorre para as agências bancárias, que tem uma enorme 

preocupação para atender seus clientes e satisfazê-los. 

Com base no estudo de campo realizado na agência 0990-3, foi possível notar os 

pontos negativos e positivos quanto a satisfação de seus clientes com relação ao serviço 

prestado. Um mau atendimento resulta na má imagem da instituição gerando o desconforto e 

não fidelização do alguns clientes. 

Sabem-se quando um cliente está satisfeito quando o mesmo fala bem e indica o 

produto e até mesmo o serviço prestado, e isto indica que suas expectativas foram atendidas, 

suas duvidas sanadas e que houve a qualidade no atendimento. 

Com resultado na pesquisa implantada, será feito o treinamento devido aos 

funcionários e o aumento dos mesmos também para não acarretar em reclamações. Depois de 

feito o treinamento irá se fazer uma nova pesquisa para verificar a satisfação dos clientes 

quanto a qualidade do atendimento prestado, visando as mudanças notadas pelos clientes. 
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ANEXO 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

1- SEXO: 

(   ) FEMININO        (   ) MASCULINO 

 

2- ESCOLARIDADE: 

 

(   ) 1º Grau incompleto                    (   ) 1º Grau completo  (   ) Não Alfabetizado 

(   ) 2º Grau incompleto                    (   ) 2º Grau completo 

(   ) Superior incompleto                   (   ) Superior completo   

 

3- É CORRENTISTA DA AGÊNCIA 0990-3: 

(   ) SIM                                              (   ) NÃO 

 

4- O ATENDIMENTO OFERECIDO PELO BANCO SATISFAZ AS SUAS 

NECESSIDADES? 

(   ) SIM                                (   ) NÃO                                  (   ) ÀS VEZES 

 

5- RAPIDEZ E AGILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS NO ATENDIMENTO: 

(   ) ÓTIMO                           (   ) BOM                           (   ) REGULAR     

(   ) RUIM                            (   ) PÉSSIMO 

 

6- RESPEITO E CONSIDERAÇÃO NO ATENDIMENTO FEITO PELOS 

FUNCIONÁRIOS: 

(   ) ÓTIMO                                   (   ) BOM                             (   ) REGULAR  

(   ) RUIM                                          (   ) PÉSSIMO 

7- NECESSITA DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO? 

(   ) SIM                                                   (   ) NÃO 

 

7.1- O ATENDIMENTO PRIORITÁRIO É: 

(   ) ÓTIMO                              (   ) BOM                                    (   ) REGULAR  
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(   ) RUIM                                 (   ) PÉSSIMO 

 

 

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO! 
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ESTUDO DE CASO: VIABILIDADE E IMPLANTAÇÃO DE MODELO 

DE FRANQUIA DE UMA LANCHONETE DE HOT DOG EM SHOPPING 

 
 

Sven Goerigk (1) 

Adalberto A. Abel (2) 

 
Resumo 

O presente estudo tem como objetivo demonstrar a viabilidade e implantação de um modelo 

de franquia em shopping de uma lanchonete especializada em hot dogs na cidade de Santa 

Barbara D’oeste/SP, Região Metropolitana de Campinas.  O setor de serviços é responsável 

pelo crescimento econômico de países desenvolvidos e emergentes inclusive a produtos, o 

que torna a experiência do prestador de serviço um grande diferencial como valor agregado 

para o cliente. O sistema de franquias (franchising) trata basicamente da sistematização de 

uma experiência de mercado e venda de um modelo já testado e geralmente com uma marca 

forte e conhecida pelo seu publico consumidor. A grande maioria de franquias, segundo dados 

da ABF (Associação Brasileira de Franchising) pertence ao segmento do comércio sendo o 

processo de distribuição e logística um dos itens que garante um grande diferencial à 

franqueadora. Porém o setor de serviços demanda atenção a cada uma das características 

fundamentais em seu planejamento e execução (intangibilidade, perecibilidade, variabilidade 

e simultaneidade) sendo pontos críticos de sucesso. Por isso, o resultado esperado é 

quantificar processos para melhor medir resultados e analisar a viabilidade de utilizar o 

sistema de franquias como estratégia de expansão. 

 

Palavras-chave:Produto, Visão de Mercado, Estratégia, Modelo, EstruturaFuncional. 

 
Abstract 

This study aims to demonstrate the feasibility and implementation of a model franchise in a 

mall diner specializing in hot dogs in the city of Santa Barbara D'west / SP, Campinas 

metropolitan region. The service sector is responsible for the economic growth of developed 

and emerging countries including the products, which makes the experience of the service 

provider as a great differential value to the customer. Franchising (Franchising) essentially 

deals with the systematization of experience and market sale of a model already tested and 

usually with a strong brand and known for its consumer public. This article seeks to explore 

the point of view of the entrepreneur who wants to make your business a franchise. The vast 

majority of franchises, according to data from ABF (Brazilian Franchising Association) 

belong to the segment of the trade and the process of distribution and logistics of the items 

that guarantees a great advantage to the franchisor. But the service sector requires attention 

to each of the key features in its planning and execution (intangibility, perish ability, 

variability and simultaneity) is critical for success. Therefore, the expected result is to 

quantify processes to better measure results, and analyze the feasibility of using franchising 

as an expansion strategy. 

Key Words:Product, Market Vision, Strategy, Model, Functional Structure 
(1) Cursando Administração de Empresas, 4º. Ano, Faculdades Network – Av. Ampélio Gazzetta, 2445, 13460-000, Nova Odessa, 

               SP, Brazil. (e-mail:Sven@svendog.com.br) 

(2) Professor orientador, Faculdades Network – Av. Ampélio Gazzetta, 2445, 13460-000, 

INTRODUÇÃO 

 O propósito deste estudo é demonstrar a viabilidade e implantação de um modelo de 

franquia em shopping de uma lanchonete especializada em hot dogs na cidade de Santa 
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Barbara D’oeste/SP, região metropolitana de Campinas.  Há décadas, a produção de hot 

dogs vem se destacando na economia brasileira. O comércio de alimentos em praças, avenidas 

e ruas, tende a gerar empregos e ser a fonte de renda de um grande número de pessoas ou até 

mesmo famílias. Diante desses fatos, o governo e os sindicatos se mostram muito interessados 

em incentivar e regularizar a categoria, tanto na área comercial como na área da indústria de 

alimentos. O comércio em vias públicas do hot dogs possui diversas variáveis, sendo a mais 

relevante o seu preço. Este fato pode ser gerado por diversos fatores ligados à produção e ao 

consumo. A produção varia de acordo com o consumo e consequentemente, o valor investido 

nos ingredientes, chamados de custos diretos e indiretos utilizados na sua produção, fator este, 

predominante, pois o custo de aquisição dos insumos (ingredientes) é determinado pelo 

mercado, bem como, o fluxo do consumo do hot dog, pode variar de acordo com o preço ou a 

demanda do produto. A prática da venda do hot dog quando bem estruturada, pode tornar-se 

um bom investimento ao empresário. Observando este nicho de mercado, um empreendedor 

visionário, se interessou por este segmento, inovou e especializou-se ofertando um produto de 

qualidade ao consumidor de Americana e Santa Barbara D’oeste SP, região da RMC.  

 De acordo com Bernardi (2003): 
A ideia de um empreendimento surge da observação, da 

percepção e análise de atividades, tendências, e 

desenvolvimento, na cultura, na sociedade, nos hábitos 

sociais e de consumo. As oportunidades detectadas ou 

visualizadas, racional ou intuitivamente, das necessidades 

e das demandas prováveis, atuais ou futuras, e 

necessidades não atendidas definem a ideia de 

empreendimento. 

 

 O mercado de franquia trata-se de um mercado amadurecido e com expectativas de 

crescimento. O sistema de franquias como forma de expansão de negócios tem apresentado 

crescimento significativo no Brasil nos últimos anos. Algumas facilidades que o sistema 

oferece para quem deseja investir em um negócio como marca, métodos e processos de 

trabalho são alguns dos pilares que sustentam este crescimento. Porém é importante 

considerar que o franqueador também terá investimentos significativos para honrar na jornada 

de expansão do seu negócio, por isso uma série de etapas antecedem o lançamento da empresa 

no mercado de franchising. Schwartz (2003).Existe cenários econômicos diversos e 

imprevisíveis para qualquer negócio, o mercado de franquias torna-se cada vez mais atrativo, 

o fato de comprar um negócio já testado e aprovado pelo mercado em termos de qualidade, 

processos e sistemas, garante ao investidor certa tranquilidade no que se refere à gestão do seu 

empreendimento, caracterizando redução dos riscos de insucesso, através dos apoios que são 

obtidos com os acompanhamentos na implantação e operação da franquia.  

 Visualizar, criar, dirigir e controlar uma empresa na direção de um crescimento firme, 

sólido, lucrativo e expansivo. Para tanto, é necessário identificar no mercado alternativo para 

a tomada de decisões eficazes para implementá-los. Desta forma, chega-se a um inovador 

sistema de franquias, que garante ao franqueador total segurança do negócio adquirido, 

baseado na força da marca. De acordo com Schwartz (2003) “Existirá também um esforço 

grande por parte da empresa que concede a marca e o modelo em fazer com que o seu 

franqueado prospere e cresça no mercado, pois é na verdade o principal cliente do 

franqueador, porém este tem benefícios intangíveis como a perspectiva de dar mais 

visibilidade a sua marca, aumentando o valor de sua empresa”. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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 Empreendedorismo  

 

 

 Esta pesquisa busca fornecer base para um melhor entendimento do assunto abordado 

e sobre o universo das franquias, e alguns aspectos que os definem tais como: o 

empreendedor, o propósito, a missão e a visão da empresa, serviços, mercados, atração de 

clientes e analise de viabilidade. De acordo com Dolabela (1999) “o empreendedor é alguém 

que define por si mesmo o que vai fazer e em que contexto será feito. Ao definir o que vai 

fazer, ele leva em conta seus sonhos, desejos, preferências, o estilo de vida que quer ter”.  O 

empreendedor é a pessoa que faz as coisas acontecerem, pois é dotado de sensibilidade para 

os negócios, tino financeiro e capacidade de identificar oportunidades Chiavenato (2004). 

Schumpeter (1997) define o empreendedor como sendo a pessoa que destrói a ordem 

econômica existente graças à introdução no mercado de novos produtos/serviços, pela criação 

de novas formas de gestão ou exploração de novos recursos, materiais e tecnologias.   Para 

Drucker (1987) “a inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo qual 

eles exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente ou um serviço 

diferente. Os empreendedores precisam buscar, com propósito deliberado, as fontes de 

inovação, as mudanças e seus sintomas que indicam oportunidades para que uma inovação 

tenha êxito. E os empreendedores precisam conhecer e pôr em pratica os princípios da 

inovação bem sucedida”.  

 Degen (1989) definiu: 
O empreendedorismo é o agente do processo de 

destruição criativa que, de acordo com Joseph A. 

Schumpeter é o impulso fundamental que aciona e 

mantém em marcha do motor capitalista, 

constantemente criando novos produtos, novos métodos 

de produção, novos mercados e implacavelmente 

sobrepondo-se aos antigos métodos menos eficientes e 

mais caros. 

 

 Segundo Costa (2004) o propósito de uma organização pode ser definida como um 

conjunto de elementos básicos que caracterizam aquilo que a organização gostaria de ser no 

futuro, sua vontade, ser desejo de ser e agir. Dentre os elementos essenciais para que seja 

possível compor o propósito de uma organização, pode-se destacar: missão, visão e valores. 

Estabelecidas essas etapas, o empreendedor deve ter consciência de que nenhuma organização 

está isolada do mundo, e podem correr riscos quanto as variáveis internas e externas.  

 

 

Implantação do Projeto 

 

 

 Num primeiro momento, pode parecer que qualquer negócio empreendedor começou 

apenas de uma boa ideia na cabeça e algum dinheiro no bolso. No entanto, para que o 

negócio tão sonhado transforme-se em realidade, é preciso seguir algumas regras básicas. 

Fazer um projeto, com base num público alvo definido, permite que o empreendimento 

seja estudado mais a fundo e ajuda na hora de obter recursos necessários para começar a 

trabalhar. 

 

 

Análises de Mercado  
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  Planejamento e análise de aspectos jurídicos, operacionais e financeiros em relação 

aos processos e etapas desde a idealização da empresa como franqueadora até a venda da 

primeira unidade franqueada, os autores trazem abordagens de processo diferentes entre si, 

mas esclarece Pamplona (1999) que existe um processo básico de formatação. A autora 

propõe a formatação em cinco fases, sendo elas: Fase inicial (analise de elementos básicos), 

Fase estrutural (formação geral do produto franquia), Fase operacional (composição dos 

manuais de operação e treinamento), Fase de implementação (execução da lógica sequencial 

da formatação) e Fase de reavaliação (ajuste do projeto e controle de qualidade da Franquia). 

 Militelli (1998) ressalta a importância de considerar a viabilidade de tornar o negócio 

franqueável. As empresas privadas existem essencialmente para ter lucro e o franchising da 

empresa implica pensar em termos de mercado, indo além da perspectiva do negócio original. 

 Segundo Cunha e Ferla (1997) os processos mais comuns de identificação de 

oportunidades de negócios e que são fontes das ideias para formação de novos negócios, 

resumidamente, são: 

a) Identificação de necessidades– procurar necessidades que não estão sendo satisfeitas e 

desenvolver produtos e serviços para satisfazê-las, visto que, todo negócio deve atender as 

necessidades dos consumidores, mediante oferta de algum produto ou serviço pelo qual eles 

estão dispostos a pagar. 

b) Observação de deficiências– montagem de um negócio semelhante aos que já existem, 

embora mais aperfeiçoados. Oferecer mais pelo mesmo preço ou oferecer o mesmo por menos 

pode representar o sucesso de qualquer empreendimento, por mais que seu mercado já esteja 

saturado de concorrentes. O empreendedor escolhe um tipo de negócio e começa a estudá-lo 

com objetivo de descobrir o que pode ser melhorado. Faz analise de importância dessas 

melhorias para os consumidores, a propósito de convencê-los a trocarem de fornecedor. 

c) Observação de tendências– devido ao mundo estar em constante mudança, surge as mais 

diversas necessidades e tendências que influenciam o nosso dia-a dia, tentando prever quais e 

quando vão ocorrer estas mudanças. Estas, geram novas tendências e trazem novas 

oportunidades.  

d) Derivação da ocupação atual– a maioria das oportunidades de negócio que se apresentam 

para o pretendente a empreendedor está relacionada com a sua ocupação atual, seja de 

funcionário, ou seja, de cliente de um determinado produto ou loja que goste muito e admire. 

e) Procura de outras aplicações– a ideia central desse jeito de identificar oportunidades de 

negócios é procurar outras aplicações para algum tipo de solução tecnológica, industrial, etc. 

f) Exploração de hobbies – a oportunidade de negocio, aqui, está no desenvolvimento de 

produtos ou serviços que satisfaçam o gosto de pessoas em geral. São raros os hobbies que 

não representam oportunidades, e esta é, sem dúvida, a forma mais agradável de desenvolver 

um negócio próprio. 

g) Lançamento de moda– oportunidades de negócios baseados no lançamento de uma moda 

ou modismo são encontradas quando se procuram ideias originais, que podem encantar um 

grande número de consumidores. 

h) Imitação do sucesso alheio– imitar o sucesso alheio é a maneira menos arriscada de iniciar 

um empreendimento próprio. Para obter êxito neste tipo de negócio, o empreendedor deve 

observar e analisar muito bem o mercado em questão, para identificar as razões do sucesso e, 

na medida do possível, introduzir melhorias no empreendimento a fim de se diferenciar dos 

concorrentes e não ser apenas mais um dos muitos imitadores. 

 Identificadas às oportunidades de negócios para o delineamento do projeto, segue-se à 

necessidade de uma gestão estratégica baseada na vontade e disposição que norteiam o 

espírito empreendedor. 
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Análise de Viabilidade 

 

 

 Ao se apresentar um bem e/ou serviço, até mesmo uma organização ao mercado, 

devemos nos atentar ao fato se este se apresenta viável para aquele determinado momento e 

mercado. Para Cobra (1997) “um produto só será viável se houver uma demanda de mercado 

continua e seus custos de produção forem compatíveis com os lucros produzidos”. 

Lembrando que a demanda não é algo fixo e imutável, ela pode sofrer variações 

constantemente, a demanda de mercado está diretamente ligada às tendências do mercado. 

Muitos autores apresentam como principal característica do serviço algo intangível, mas para 

 Chiavenato (2008), ele é algo mais: “serviços são atitudes, benefícios ou satisfações 

que são oferecidas para venda ou em conexão com vendas de determinados bens”. 

Podemos definir a dimensão em que ocorrem a produção de bens e execução de serviços e a 

troca destes com o mercado. Para Chiavenato (2008) a definição de mercado é “o conjunto de 

transações em que há, de um lado, a oferta – pessoas ou empresas que desejam vender bens 

ou serviços – e, de outro a procura – pessoas ou empresas que desejam comprar bens ou 

serviços”. Mas apenas analisar a viabilidade junto ao mercado não permite indicar que o 

produto ou serviço, terá sucesso em sua empreitada, o mercado não é instável, o mercado de 

concorrentes é bem amplo. Esta variedade de oferta ao mercado consumidor, muitas vezes, 

dificulta atração dos consumidores para a organização. 

 

 

Gestão Estratégica - Planejamento Estratégico  

 

 

 Segundo Nickels e Wood (1999), essas mudanças estão levando as empresas a um 

método mais amplo de gerencia de marketing, construído com base no modelo dos 4P´s. 

Produto(posicionamento): refere-se à maneira como os consumidores percebem sua empresa e 

seu produto em relação à concorrência; 

Preço: é uma ferramenta efetiva de marketing, pois afeta a demanda, influencia a imagem do 

produto e pode ajudar a atingir o seu mercado-alvo. O preço depende do valor do seu produto 

do ponto de vista do consumidor, sendo este o valor percebido pelo cliente. 

Praça (canais de distribuição): representam as diferentes maneiras pelas quais o produto é 

colocado à disposição do consumidor. O propósito do processo de distribuição é levar ao 

consumidor o que ele precisa.  

Promoção (propaganda): a promoção é um estimulo ao marketing utilizado para gerar 

demanda do produto ou serviço. Significa enviar diferentes mensagens a uma audiência 

relacionada, com o propósito de informar os consumidores, através da utilização de diferentes 

veículos de comunicação, como rádio, tv, mala direta, outdoors, Internet, display em pontos 

de vendas, folders, etc. A vantagem da propaganda é a possibilidade de a mensagem chegar 

ao mercado-alvo em larga escala.  

 

 

 

 

 Estratégias de Marketing  

 

 

 Na etapa do projeto de Gestão de Marketing, será desenvolvido todo planejamento 
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para inauguração, posicionamento estratégico de acordo com a cultura local, mantendo-se as 

diretrizes propostas pelo franqueador. O Sistema de Gestão de marketing é mais amplo e 

também deverá se ocupar de analisar cenários e mercado, desenvolver projeções, analisar 

demonstrativos de resultado financeiro e gerenciar controles e processo de feedback para 

avaliar o desempenho e desenhar novas estratégias periodicamente. 

 

 

Plano de Negócios 

 

 

 Para o Sebrae, pode-se entender um Plano de Negócios como o conjunto de respostas 

que define os serviços que serão oferecidos, o formato mais adequado e o modelo de operação 

do novo negócio e que viabilize a disponibilidade destes serviços e o conhecimento, as 

habilidades e atitudes que os responsáveis pelo negocio deverão possuir e desenvolver. Existe 

um conjunto de perguntas que deverão ser respondidas através desta elaboração de plano de 

negócios, conforme tabela 1 a seguir: 

 
1- Quais serviços vão oferecer? 

2- Como serão prestados estes serviços? 

3- O que de melhor será oferecido? 

4- Quem é e onde está o cliente? 

5- Onde será instalada a empresa? 

6- Qual deve ser a competência dos dirigentes da empresa? 

7- Como será a empresa? 

8- Que preço será cobrado? 

9- Que resultado será obtido? 

10- Qual investimento será necessário?  Quando virão os resultados? Por quanto tempo suportara 

movimento fraco? 

 

      Tabela 1: As Dez perguntas mais importantes para formular o plano de negócios. Fonte: Sebrae 2005. 

  

 Muitas questões apresentadas no modelo de plano de negócios utilizado virão por 

meio de ações, estratégias e métodos de trabalho da organização, enquanto outras serão 

respondidas diante de medições e controles realizados durante as atividades da empresa. 

Existem quatro aspectos que, segundo o Sebrae é fundamental e deve receber especial 

dedicação do futuro empreendedor, sendo eles:  

- Gastos (Investimento Inicial, custos e despesas); 

- Preço de venda; 

- Ponto de Equilíbrio;  

- Retorno do Investimento  

 Sendo esses 4 aspectos a base da formação de qualquer empresa e as decisões tomadas 

em relação, é que irão predeterminar o futuro da organização. Compreender e analisar estes 

quesitos, avaliar as respostas obtidas em todas as respostas relacionadas ao modelo de Plano 

de Negócios e, assim, projetar a viabilidade da empresa. 

 

 

 

 

Investimento Inicial, Custos e Despesas 

 

 

 Para Martins (2003) investimento é “gasto ativado em função de sua vida útil ou 



690 

 

 

benefícios atribuíveis a futuro(s) período(s)”. Pode-se entender como investimento inicial 

todo o gasto que o empreendedor ira realizar antes e nos primeiros períodos de vida de sua 

empresa. Todo investimento realizado visa seu retorno futuro, sendo assim todo investimento 

realizado para a implantação de uma nova unidade é esperado seu retorno em lucro. Já para 

custos, estes, segundo Martins (2003), são gastos relacionados a bens ou serviços utilizados 

na produção de outros bens e serviços. Viceconti e Neves (2000) reforçam e afirmam o 

conceito de custo apresentado por Martins, como indicando que custos seriam todos os gastos 

relativos à atividade de produção, fornecendo como exemplos: salários do pessoal de 

produção, matéria-prima, aluguéis do prédio que aloja a produção e gastos com a manutenção 

de equipamentos utilizados na produção. Dentre as diversas classificações de custos, quanto 

ao objeto e volume, de acordo com o autor citado anteriormente: 

Custos Fixos: são os custos que tendem a permanecer constantes nas alterações do volume das 

atividades operacionais. São custos e despesas necessárias para manter o nível mínimo de 

atividade operacional. Os custos são fixos dentro de um intervalo relevante de produção ou 

venda, e podem variar se os aumentos ou diminuição de volume foram significativos;  

Custos Variáveis: estes custos variam na proporção direta das variações do nível de 

atividades. A variabilidade de um custo existe em relação a um determinador específico. 

Assim, o custo é variável se ele acompanha a proporção da atividade com que ele está 

relacionado. 

Custos indiretos: segundo a definição de Crepaldi (2004), são os gastos que não podemos 

identificar diretamente com os produtos e necessitamos de rateios para fazer a apropriação, ou 

seja, é todo o custo que não está vinculado diretamente ao produto. 

Os mesmos autores indicam as despesas como “gastos com bens e serviços não utilizados nas 

atividades produtivas e consumidos com a finalidade de obtenção de receitas”. 

Como o presente trabalho está relacionado a uma implantação de uma nova unidade em 

shopping, podem-se utilizar os termos utilizados pelo Sebrae para este tipo de 

empreendimento. 

 Baseando nos fatores apresentados, a empresa fará uso do investimento inicial, os 

custos fixos serão baseados em relação à instalação e gastos que a empresa teria durante a sua 

operação, e por fim as despesas comerciais, sendo estas representadas pelos impostos, 

contribuições, taxas de administração de cartão de crédito, etc. 

 

 

Preço de Venda 

 

 

 Segundo Correa (2002) “uma das mais importantes e complexas decisões a serem 

tomadas pelo gestor de uma empresa, além do produto ofertado, é o serviço, refere-se a 

determinação do preço a ser cobrado pelo produto/serviço prestado, a chamada política de 

princing”. Antigamente as empresas estipulavam quais eram os custos dos produtos e/ou 

serviços e estipulavam o quanto desejava ter de lucro, e a soma dessas duas grandezas 

resultava no preço apresentado ao consumidor. Ainda segundo o autor, para a definição de 

seus preços, a organização utiliza de estratégias, sendo que essas serão resultadas da reação de 

três aspectos: os custos, a concorrência e o cliente. O Sebrae indica duas equações básicas, 

conforme tabela 2, sendo o ideal alçar um equilíbrio entre ambas: 

 

Lucro (unitário) = preço de venda que o mercado prática – (custo variável + despesas 

comerciais + parcela de despesas fixa) 
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Preço de venda desejado = custo variável + parcela de despesa fixa + despesas comerciais + 

lucro. 
Tabela 2: Preço de Venda. Fonte: Sebrae 2005 

 Como Corrêa (2005) anteriormente nos apresentou, os preços seriam o resultado da 

analise de três aspectos e que, com base nessas diferentes estratégias, poderiam ser tomadas. 

Dentre estas diversas estratégias, relata a existência daquelas que estão baseadas na 

concorrência, sendo: preço baseado na curva da experiência, seguidor em preço e liderança 

em preço. A estratégia baseada na curva da experiência tem como base que a organização 

possua alto grau de experiência naquilo que faz, tornando possível reduzir ao máximo os 

custos, e assim, estabelecer seu preço. Já a de seguidor de preço tem como fundamento a 

adoção do preço mais praticado pelo mercado. Por fim a estratégia de liderança em preço, 

normalmente adotada pelo líder de mercado, visto que este tende a possuir baixos custos de 

produção, uma cadeia de distribuição forte, e maior nível tecnológico.  

 

 

Lucratividade 

 

 

 Segundo Biagio (2005) é um indicador de eficiência operacional obtido sob a forma de 

valor percentual e que indica qual é o ganho que a empresa consegue gerar sobre o trabalho 

que desenvolve calculado seguindo a fórmula demonstrada na tabela 3 podemos analisar a sua 

classificação relacionada a lucratividade: 

 

Lucratividade = (Lucro Líquido/Receita) x 100  

Alta Mais de 40% 

Atraente De 20% á 40% 

Normal De 10% á 20% 

Baixa Menor que 10% 
Tabela 3: Lucratividade e Classificação. Fonte: Biagio 2005 

 

 

Ponto de Equilíbrio 

 

 

 Para Martins (2003) “ponto de equilíbrio (também denominado ponto de ruptura – 

break-even point) nasce da conjunção dos custos e despesas totais com as receitas totais”. 

Entende-se por ponto de equilíbrio o ponto em que os valores de custos e despesas se 

encontram com os valores referentes a vendas realizadas. O Sebrae nos esclarece que,  o 

ponto de equilíbrio como sendo a quantidade de venda que precisa ser realizada mensalmente, 

a fim de gerar receitas capazes de pagar todos os custos variáveis, todas as despesas 

comerciais e todas as despesas fixas, sendo que um volume inferior ao ponto de equilíbrio ira 

resultar em prejuízo, pois a empresa não terá capital suficiente para pagar as suas contas, 

enquanto, se ocorrem volumes acima do ponto de equilíbrio, a empresa terá a possibilidade de 

acumular lucro. 

 

Retorno do Investimento 

 

 

 Para o Sebrae, retorno de investimento significa que mensalmente a empresa devolve 

parte do investimento realizado. Esse retorno que paga o investimento feito vem a ser o lucro 
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acumulado no período. Assim, um negócio só pode ser viável se for capaz de proporcionar 

este retorno. Segundo Biagio (2005) o tempo de retorno é de primordial importância na vida 

da organização, para calcular é necessário fazer o investimento inicial dividido pelo lucro 

operacional para chegar ao prazo de retorno, como podemos ver classificado na tabela 4 

abaixo:  

 

Rápido Menos de 3 anos 

Normal De 3 á 5 anos 

Lento De 5 á 8 anos 

Desprezível Maior que 8 anos 
Tabela 4: Lucratividade e classificação. Fonte: Biagio 2005 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Esta pesquisa foi elaborada a partir do estudo de caso para demonstração da 

viabilidade da implantação de um modelo de franquia de uma lanchonete especializada em 

Hot Dogs em Shopping. Para tanto foi necessário uma pesquisa bibliográfica, um 

aprofundamento teórico embasado em informações disponíveis em livros, artigos 

relacionados ao tema abordado, que neste presente estudo engloba empreendedorismo, plano 

de negócios, lucratividade, ponto de equilíbrio e prazo de retorno de investimento financeiro. 

 Santos (2005) elucida que a pesquisa bibliográfica “é o estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas” e 

“fornece instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa”, portanto a sua 

importância.  

O presente trabalho teve como método de pesquisa o estudo de caso, onde se buscou mostrar 

a realidade apresentada pela empresa Sven Dog Dogueria. Devido à escolha do estudo de 

caso, foi necessária a análise de dados e de informações obtidas diretamente na empresa.

 Segundo Yin (2001) afirma que o estudo de caso é uma “investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real”, e que 

geralmente é aplicado quando se pretende aprofundar o conhecimento a respeito de um 

determinado objeto de pesquisa. Para a elaboração do Plano de Negócios, foram utilizados 

vários elementos de pesquisa a fim de obter os resultados desejados. 

Para o levantamento de dados e valores monetários utilizados nos Investimentos Iniciais, 

Custos fixos, Ponto de Equilíbrio e Prazo de Retorno foi realizado a coleta de dados 

juntamente com a empresa, através de documentos legais, como notas fiscais, etc, onde 

comprova a veracidade das informações. Para definição do ponto de instalação, além de uma 

oportunidade de momento, quanto ao novo local do empreendimento, foi realizada uma série 

de observações e levantamentos a fim de descobrir se seria compatível a instalação da nova 

unidade naquela localização. Após a coleta de todos os dados e informações necessárias, 

foram elaboradas análises qualitativas para esta pesquisa, focando na viabilidade da 

implantação. Quanto à classificação da pesquisa, a mesma mostrou-se a caráter descritivo, 

pois o pesquisador buscou retratar a realidade dos fatos sem o intuito de alterá-los. Considera-

se pesquisa bibliográfica a realizada em livros, manuais acadêmicos, sites, etc., e a 

documental em arquivos, dados e informações obtidas na empresa. 

 A empresa teve inicio as suas atividades em 17 de maio de 2010 e está atualmente no 

mercado, por um período de pouco mais de 3 anos. Seu negócio era a produção e 

comercialização de hot dogs (cachorro quente) em vans móveis. A mesma, não tinha endereço 

comercial fixo, ou seja, seu ponto comercial se localizava no próprio veiculo de Hot Dogs. 

Onde atuou por mais de um ano. Neste período a empresa contava com o retorno financeiro 



693 

 

 

18% 

4% 

1% 

2% 

42% 

6% 

5% 
16% 

6% 

Aluguel/Condo
minio
Luz/Água/Gás

Telefone/Inter
net
Escritório
Contabil
Sálarios/Encar
gos
Pró-Labore

Custos Fixos 

pela venda a clientes conquistados ou pelo fato da preferência pela qualidade do produto 

oferecido, sendo a maioria de sua clientela moradores da região de Americana, região 

metropolitana de Campinas. 

A organização passou por várias adaptações e inovações, logo abrindo uma loja física com 

capacidade para 200 lugares, passando a ter endereço fixo localizado bem próximo ao ponto 

de venda da van. Com a grande aceitação e a forte procura pelos Hot Dogs, os proprietários 

pensou em expansão do seu negócio como franquia. E aproveitando a oportunidade, resolveu 

implantar uma nova unidade na cidade de Santa Barbara D’oeste, em um Mall (shopping), 

sendo esta modelo de sua franquia. Hoje a empresa conta com 2 unidades, sendo em 

Americana e Santa Barbara D’oeste, região da RMC, um quadro de 20 colaboradores 

internos, e um projeto de expansão de lojas próprias e franqueadas para o ano de 2014/2015. 

A empresa tem como objetivo Lucro e retorno do investimento aplicado nesta nova 

implantação de unidade modelo de franquia, e por este motivo estuda as variações do 

mercado, sejam elas financeiras (aplicação do capital), pontos de comercialização, a 

probabilidade de demanda pelo seu produto quando oferecido.  
 

 

RESULTADOS E DISCUSÕES 

 Após levantamento de dados junto à empresa Sven Dog Dogueria, pode-se analisar os 

custos fixos referentes à instalação dessa unidade, destacando o valor do aluguel da unidade, 

despesas com luz, água, gás, telefone, internet, depreciação, prestação de serviços como 

escritório contábil, agência de publicidade, salários/encargos e pró-labore, como demonstrado 

no gráfico 1: 

 

  

 

 

Gráfico 1: Custos fixos. Fonte: 

autoria própria. 

 A unidade em questão possui 48m² e está instalado na praça de alimentação de um Mall 

Shopping á céu aberto, ao qual foi negociado total isenção pelo ponto comercial, tendo o 

proprietário custo R$ 0 em relação ao ponto de instalação. O Shopping oferece diversas 

vantagens para o lojista, como a facilidade pelo mobiliário disponível na praça, banheiros e  

serviços como segurança e serviços de limpeza. 

 No que se refere a investimentos iniciais podemos analisar na tabela 5 abaixo, que esta 

unidade teve um investimento de pouco mais de R$ 500.000,00 mil reais. 
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Detalhamento 1º mês 2º mês 3º mês Sub total 

Abertura da empresa R$ 2.000,00 
  

R$ 2.000,00 

Capital de Giro R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 90.000,00 

Equipamentos R$ 206.100,00 
  

R$ 206.100,00 

Estoque Inicial R$ 26.700,00 
  

R$ 26.700,00 

Instalações R$ 136.000,00 
  

R$ 136.000,00 

Marketing de 

Lançamento 
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 12.000,00 

Ponto Comercial R$ 0                                   
  

R$                 - 

Taxa de Franquia R$ 40.000,00 
  

R$ 40.000,00 

Uniformes R$ 600,00 
   

Total 
   

R$ 512.800,00 

Tabela 5: Investimentos Iniciais. Fonte: autoria própria. 

 Quanto analise da lucratividade foram levantados os seguintes dados baseado na fórmula 

Lucro líquido / Receita x 100, sendo demonstrado conforme tabela 6, tendo como exemplo os 

produtos mais vendidos em que se podem observar maior lucratividade, tendo uma média de 

58%. 

PRODUTO 
PREÇO DE 

VENDA 

CMV + 

IMPOSTOS 

Lucro 

Liquido 

Lucratividade 

% 

Hot Dog R$ 7,00 R$ 2,92 R$ 4,08 58% 

Refrigerante R$ 3,75 R$ 2,02 R$ 1,73 46% 

Suco R$ 4,00 R$ 1,28 R$ 2,72 68% 

Fritas R$ 4,50 R$ 1,83 R$ 2,67 59% 

Média 
   

58% 

Tabela 6: Lucratividade. Fonte: autoria própria. 

 Para a definição do ponto de equilíbrio da unidade, como foi observado durante a revisão 

bibliográfica deste trabalho, seria o ponto onde a empresa não está tendo prejuízo e nem lucro, 

como análise demonstrada na tabela 7, a seguir: 

Ponto de Equilíbrio Mensal 

Custo fixo R$ 31.150,00 

Margem de contribuição 58% 

Ponto de equilíbrio (R$) R$ 53.706,90 

  Receita bruta R$ 53.706,90 

Custos variáveis R$ 22.556,90 

Margem de contribuição R$ 31.150,00 

Custo fixo R$ 31.150,00 

Lucro operacional - 
Tabela 7: Ponto de Equilíbrio. Fonte: autoria própria. 
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  Considerando os investimentos iniciais de R$ 512.800,00 mil reais e dividindo este pelo 

lucro operacional de R$ 12.350,00, com a projeção 1 de R$ 75.000,00 mil reais de receita 

bruta, para verificar o retorno financeiro da unidade, conforme tabela 8, que foi utilizado 

como base o seguinte cálculo: Investimento / Lucro, obteve-se então o prazo de retorno deste 

investimento em 41,52 meses, aproximadamente 42 meses, ou convertendo para períodos 

anuais, 3 anos e 5 meses aproximadamente, que segundo classificação da tabela 4 mencionada 

na revisão bibliográfica desta pesquisa, é um excelente prazo de retorno do investimento 

aplicado.  

Prazo de retorno   P.E.   Projeção 1   Projeção 2   Projeção 3  

Custo fixo  R$ 31.150,00   R$ 31.150,00   R$ 31.150,00   R$ 31.150,00  

Margem de 

contribuição 58,0% 58,0% 58,0% 58,0% 

Ponto de equilíbrio   R$ 53.706,90   R$ 53.706,90   R$ 53.706,90   R$ 53.706,90  

     Receita bruta  R$ 53.706,90   R$ 75.000,00   R$ 100.000,00   R$ 125.000,00  

Custos variáveis   R$ 22.556,90   R$ 31.500,00   R$ 42.000,00   R$ 52.500,00  

Margem de 

contribuição  R$ 31.150,00   R$ 43.500,00   R$ 58.000,00   R$ 72.500,00  

Custo fixo  R$ 31.150,00   R$ 31.150,00   R$ 31.150,00   R$ 31.150,00  

Lucro operacional 

 R$                     

-     R$ 12.350,00   R$ 26.850,00   R$ 41.350,00  

     Investimento inicial  R$ 512.800,00   R$ 512.800,00   R$ 512.800,00   R$ 512.800,00  

Prazo de retorno 

(meses) 

                           

-    

                    

41,52  

                    

19,10  

                    

12,40  

Tabela 8: Prazo de Retorno. Fonte: autoria própria. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pesquisa teve como objetivo principal verificar a viabilidade e implantação de 

uma unidade de lanchonete especializada em Hot Dogs, modelo de franquia em um shopping 

na cidade de Santa Barbara D’Oeste - SP. A princípio a implantação deste modelo de franquia 

se mostrou bastante atraente devido à repentina oportunidade de instalação em um Shopping, 

sem o custo de pagamento do ponto comercial. A lucratividade de 58% em média, em relação 

ao produto principal comercializado, foi considerado muito atraente. Ao analisar os 

investimentos, custos e despesas que envolveram a implantação desta unidade de segmento 

alimentício, demonstrou uma realidade muito favorável. Tendo como base a empresa Sven 

Dog Dogueria que envolve prestação de serviço e comercialização de produtos, esta se 

apresentou como tendo prazo de retorno de investimento pouco mais de 3 anos, baseado na 

projeção de faturamento de R$ 75.000,00 mil reais, que segundo a base do plano de negócios 

foi considerado excelente prazo. Com o resultado obtido na análise de dados, a empresa Sven 

Dog Dogueria se enquadra e cumpre todos os requisitos necessários para franquear e expandir 

suas unidades. Saber administrar bem uma empresa é importante para o seu bom andamento e 

progresso, sendo necessário um planejamento orçamentário. Buscando o sucesso da empresa 

o proprietário buscou qualificação, como o curso superior de Administração, no qual foi de 

suma importância para ampliar os conhecimentos e aplica-los em sua empresa e nesta 

pesquisa. Portanto, conclui-se que a implantação deste modelo de franquia mostrou-se viável 



696 

 

 

e satisfatório. 
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Nota de rodapé  

Nomes(s) do(s) autores, breve currículo 

que o(s) qualifique na área de 

conhecimento do artigo, endereço 

eletrônico, identificado na primeira página. 

Fonte 10, alinhado à esquerda. 

 

Resumo, Abstract e palavras chaves 

Resumo: com, no máximo, 200 palavras, 

redigir em um único parágrafo, sem recuo, 

fonte 12. 

Abstract: resumo em inglês, fonte 12 e em 

itálico. 

Palavras chave; keywords: fonte 12; até 

seis palavras; 

 

 

Texto 

Corpo do texto: fonte 12 (justificado) 

 

Numeração de páginas  

Todas as folhas do trabalho devem ser 

contadas sequencialmente, no canto 

superior direito da folha. 

 

Espaçamento 

Entrelinhas: simples 

Recuo no começo do parágrafo: 1 cm 

(texto)  

 

Alinhamento 

Justificado 

 

Referências 

As referências devem seguir as normas da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – NBR 6023 – 2002) 

 

Figuras e Tabelas 

Figuras: legenda abaixo, centralizada, com 

fonte 10; 

Tabelas: título acima, centralizada, com 

fonte 10;  

 

3. Elementos de composição de 

trabalhos (Conforme NBR 6022/2003 e 

NBR 14724/2002)  

 

1 Introdução 
Parte inicial do artigo, onde em que devem 

constar a delimitação do assunto tratado, 

os objetivos da pesquisa e outros 

elementos necessários para situar o tema 

do artigo. 

 

2 Referencial teórico (Revisão 

bibliográfica) 

Parte principal do texto, que contém a 

exposição ordenada e pormenorizada do 

assunto tratado. Divide-se em seções e 

subseções, que variam em função da 

abordagem do tema e do método. 

3 Metodologia 
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A Metodologia que fará a descrição de 

todos os meios utilizados para elaboração e 

catalogação da pesquisa e resultados dela. 

 

4 Resultado e discussão 

Partição a qual deverá evidenciar e discutir 

efetivamente todos os resultados obtidos 

no estudo proposto. 

 

5 Considerações finais 

Parte final do texto, na qual se apresentam 

conclusões correspondentes aos objetivos 

ou hipóteses. 

 

Referências 

Elementos obrigatório, elaborado 

conforme a NBR 6023. 
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