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RESUMO 
 

O presente trabalho elabora um plano de negócio para implantação de uma 

instituição de ensino de pós-graduação voltada à área da sustentabilidade. Destaca a 

relevância do tema e a importância de planejar e analisar as viabilidades: técnica, 

operacional, econômica e financeira. 

Apresenta teorias e metodologias de Gestão e Planejamento das empresas, com 

foco à necessidade de um Centro de Educação em Sustentabilidade Corporativa. 

Realizam-se: pesquisa bibliográfica para identificar ferramentas de planejamento, de 

gestão e de marketing consolidadas no mundo corporativo; pesquisa de campo para 

analisar o mercado e a concorrência, assim como identificar a aceitação de uma instituição 

que oferece cursos na área de sustentabilidade corporativa na região de Curitiba; e análise 

financeira para apresentar uma proposta de plano operacional de implementação e controle. 

Ainda, destaca a importância de ferramentas e métodos para o processo de gestão 

de pessoas na prestação de serviços a fim de estabelecer uma comunicação assertiva, o 

ajuste de expectativas e apresentação da realidade da empresa; e apresenta uma proposta 

de formulário de descrição de cargo e função, que também seja suporte ao 

acompanhamento de desempenho. 

 

 

Palavras-chave: instituição de ensino, sustentabilidade corporativa; planejamento 

estratégico, gestão de empresas, análise de mercado, gestão de pessoas, pesquisa de 

marketing, segmentação. 
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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

O presente estudo nasce de uma demanda da sociedade e do mundo corporativo por 

empresas sustentáveis que para existirem precisam contar com profissionais formados e 

capacitados dentro destes conteúdos. Desta maneira projeta-se um centro de ensino para 

pessoas que valorizam a educação como fonte de desenvolvimento profissional e acreditam 

que o desenvolvimento de novos negócios além de cumprirem com seu papel de empresa 

geradora de recursos econômicos, cumpre com o papel social e ambiental junto a 

sociedade. 

Os dados divulgados, entre 2006 e 2008, pelo Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas das Nações Unidas, conhecido pela sua sigla em inglês IPCC, 

provocaram debates sobre sustentabilidade em todo o mundo, em especial dos aspectos 

ambientais. 

Não há, hoje, tema tão preocupante como o do aquecimento global e consequentes 

mudanças climáticas. Mas ele não é novo. Alertas foram dados pelos ecologistas desde os 

anos 60 do século passado. Na Rio-92, 173 chefes de Estado e de governo aprovaram um 

documento, a Agenda 21, para colocar o mundo na rota do "desenvolvimento sustentável", 

um compromisso com as futuras gerações. O Fórum Global, na mesma ocasião, aprovou 

dois importantes e complementares documentos para uma "sociedade sustentável": a Carta 

da Terra e o Tratado da Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e a 

Responsabilidade Global. 

Em um mercado de trabalho global agitado, entender as conexões fundamentais 

entre negócios, meio-ambiente e sociedade se tornou essencial. Os papéis e 

responsabilidades dos negócios como uma força global estão se tornando mais urgentes e 

complexos. Decorrente disso, o mercado de trabalho busca profissionais com capacidade 

analítica, de tomada de decisão e de implementação. Neste contexto, a educação 

continuada é uma necessidade para a otimização do tempo e foco de qualificação e 

demanda. Para isto utilizamos os princípios: propósito, valores, método, pesquisa, parceria e 

diálogo dentro do desenvolvimento dos nossos cursos presenciais, online, por EAD ou in 

company. Entendemos que as próprias práticas organizacionais devem servir como exemplo 

dos valores e atitudes que passamos aos nossos alunos. 

Para um melhor embasamento deste projeto foram desenvolvidas três pesquisas de 

campo, a primeira visando identificar as características do público-alvo e suas expectativas 

sobre uma instituição de ensino local que ofereça cursos na área de sustentabilidade 

corporativa tendo como objetivos identificar o mercado potencial local. A segunda pesquisa 

foi desenvolvida com dez das principais empresas de Curitiba e região metropolitana para 
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perceber suas visões sobre a educação sob os conceitos da sustentabilidade corporativa. E 

a terceira foi um estudo aprofundado do mercado de escolas de pós graduação atuantes na 

cidade, para entender melhor o setor, a demanda e a concorrência.  

Percebeu-se que há uma lacuna enorme em educação voltada à sustentabilidade 

corporativa focada no desenvolvimento das pessoas, em especial aos profissionais que 

atuam em QSMS (Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente) das empresas. 

Desta maneira este projeto detalha os estudos citados e formas de implantar um 

“Centro de Educação em Sustentabilidade Corporativa”. Complementado com os dados 

projetados ao longo dos 5 anos em conjunto com os principais indicadores de viabilidade 

financeira: obteve-se um valor presente líquido (VPL) de R$ 51.856,21, o tempo de retorno 

de investimento (Payback) foi de 4,3 anos e uma Taxa interna de Retorno (TIR) de 30%, 

observou-se que o projeto é viável. 
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2 REFERENCIAL TEORICO  
 

 2.1 ESTRATÉGIA: DEFINIÇÃO 

 

Quando se fala em estratégia é possível que se pense no militarismo, nos campos de 

batalha, nos exércitos, seus generais e seus inimigos. Um dos motivos pelo qual a palavra 

estratégia é remetida ao militarismo se dá pela própria definição do dicionário Aurélio, que 

diz: “Arte militar de planejar e executar movimento e operações de tropas, navios e aviões 

para alcançar ou manter posições relativas e potenciais bélicos favoráveis a futuras ações 

táticas”. (2004) 

Pode-se fazer uma analogia entre campo de batalha e o mundo corporativo a partir 

das lendárias palavras de Sun Tzu, general-filósofo, que há 500 anos a.C. escreveu um 

compacto manual constituído de treze capítulos intitulado “A Arte da Guerra”, que nos dias 

atuais continua válido e é referência para as estratégias empresariais. Sun Tzu recomenda: 

 
Conhece-te a ti e ao teu inimigo e, em cem batalhas 

que sejam, nunca correrás perigo. Quando te conheceres, mas 
desconheceres o teu inimigo, as tuas hipóteses de perder ou 
de ganhar são iguais. Se te desconheces e ao teu inimigo 
também, é certo que, em qualquer batalha, correrás perigo. 
(2002) 

 

Pode-se dizer que Fayard (2000) segue a linha de pensamento de Sun Tzu, quando 

esse autor coloca que a informação, a inteligência e as comunicações são essenciais, bem 

como a estratégia, pois usar informação sem estratégia não tem muito sentido. Fayard ainda 

ressalta a importância de adaptação ao mercado em função de informações dos terrenos, 

dos perigos e das oportunidades.  

As ideias milenares de Sun Tzu e as contemporâneas de Fayard são 

complementadas por Mintzberg et al., que colocam a estratégia como planejamento, onde 

todas as etapas são pensadas, bem como suas ações prevendo mudanças nos ambientes 

interno e externo das empresas. Os autores completam: “O principal papel da estratégia é 

mapear o curso de uma organização para que ela navegue coesa através do seu ambiente”. 

(Fayard, 2000) 

Mintzberg (2000) defende que a estratégia são os planos da alta administração para 

atingir resultados consistentes com a missão e objetivos da organização e define os 5 Ps da 

estratégia; Plan (plano); Pattern (padrão); Position (posição); Perspective (perspectiva); Ploy 

(artimanha). 
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Percebe-se que o processo de estratégia é um ciclo, onde fatos e informações são 

percebidos e assimilados, tornando-se parte de um planejamento, que busca alcançar 

objetivos. A estratégia e o planejamento atuam como processo intelectual. 

Desse modo, a estratégia funciona como uma bússola que serve de orientação para 

as organizações, é fazer um planejamento visionário e não simplesmente operacional, é 

saber para onde e como ir. É importante que cada organização desenvolva suas estratégias 

com base no seu perfil na tomada de decisão, utilizando o planejamento para somar forças.  

Kotler e Armstrong (2003) acreditam que o planejamento leva os gestores a pensar 

sistematicamente no que aconteceu no que acontece e no que acontecerá na organização. 

  

 2.2 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

 

2.2.1 Visão 
 

A visão é um plano, uma ideia mental que descreve o que a organização quer 

realizar objetivamente nos próximos anos de sua existência. Toda organização deve ter uma 

visão adequada de si mesma, dos recursos que dispõe, do tipo de relacionamento que 

deseja manter com os clientes e mercados, do que deseja fazer para satisfazer 

continuamente às necessidades e preferências dos clientes, de como atingirá os objetivos 

organizacionais, das oportunidades e desafios que devem enfrentar, de seus principais 

agentes, quais as forças que impelem e em que condições a organização opera. 

Para determinarmos a visão de uma empresa, segundo Collins e Porras (1996), “é 

preciso encontrar os valores que sejam a essência do negócio e o conduzam até o futuro”.  

A definição de onde se pretende chegar permite entender com clareza o que é 

preciso mudar nas organizações ou como elas precisam mudar para que a visão seja 

concretizada. 

A falta de visão por outro lado, é profundamente prejudicial, pois desorienta a 

organização e seus membros quanto às prioridades em um ambiente altamente mutável e 

fortemente competitivo. 

A visão precisa ser prática, realista e visível, pois não passará de uma mera 

alucinação, se ela sugerir ou propuser resultados inatingíveis. Portanto a visão deverá 

traduzir ou facilitar as respostas das seguintes perguntas: 

• No que a empresa quer se tornar? 

• Qual a direção é apontada? 

• Onde nós estaremos? 

• O que a empresa será? 
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• Em que direção eu devo apontar meus esforços? 

• Eu estou ajudando a construir o que? 

• Os recursos investidos estão levando a empresa para onde? 

 

2.2.2 Missão 
 

É a finalidade da existência de uma organização. Este conceito também é 

encontrado com os nomes “Razão de Ser” e “Definição do Negócio”.  

A missão, Segundo Oliveira (2003), é a determinação do motivo central do 

Planejamento Estratégico, ou seja, a determinação do ponto aonde a empresa quer ir. 

Corresponde a um horizonte dentro do qual a empresa atua ou poderá atuar. Portanto, a 

missão representa a razão de ser da empresa. 

A missão de uma organização liga-se diretamente aos seus objetivos institucionais, e 

aos motivos pelos quais foi criada, à medida que representa a sua razão se ser. A missão 

deve responder o que a empresa ou a organização se propõe a fazer, e para quem.  

Thopson Jr. e Strickland III (2004) destacam que a resposta para algumas perguntas, 

tais como “Quem somos? O que fazemos? Para onde estamos direcionados?” é, 

normalmente, chamada de missão nas empresas e serve para estabelecer o curso da 

organização e auxiliar no delineamento de uma forte identidade organizacional. 

Valeriano (2001) destaca que a construção da missão deve ser elaborada de forma 

participativa e deverá ter referências aos clients (definindo-os), aos colaboradores 

(estabelecendo seus valores para a organização), aos proprietários (referindo-se à 

lucratividade e ao retorno) e a pontos específicos da instituição, especialmente quanto à 

tecnologia, à ética, à cultura e ao relacionamento com a sociedade em geral. 

Nota-se que a essência da missão é propiciar para a instituição uma orientação e 

delimitação de sua atuação empresarial. 

Thompson Jr. e Strickland II (2004) afirmam que as declarações de missão mais bem 

elaboradas são simples e concisas. Ela fala alto e claro, gera entusiasmo pelo future das 

empresas e promove o esforço e dedicação pessoal de todos na organização. 

 

2.2.3 Valores 
 

Valores são princípios, ou crenças, que servem de guia, ou critério, para os 

comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas, que no exercício das 

suas responsabilidades, e na busca dos seus objetivos, estejam executando a Missão, na 

direção da Visão.  



16 

 

Os valores também podem ser vistos como um conjunto de crenças, ou princípios, 

que: 

• Definem e facilitam a participação das pessoas no desenvolvimento da 

Missão, Visão e dos próprios Valores; 

• Facilitam a colaboração entre os empregados; 

• Facilitam o comprometimento dos empregados com o mercado, e 

• Facilitam o comprometimento dos empregados com a comunidade e a 

sociedade. 

Os Valores definem as regras básicas que norteiam os comportamentos e atitudes 

de todos os integrantes de uma empresa. 

A construção de um conjunto Missão, Visão e Valores servem para facilitar e 

promover a convergência dos esforços humanos, materiais e financeiros. Quanto maior a 

diversidade das partes, maior a riqueza e a vitalidade do todo. 

 

 2.3 ANÁLISE DE AMBIENTES EXTERNO E INTERNO 

 
 O estudo do ambiente externo, juntamente com o estudo do ambiente interno, 

constituem parte importante do processo de construção de um bom planejamento 

estratégico, Porter (2004) destaca o seguinte roteiro para avaliar o planejamento estratégico 

de uma empresa: 

·  O que a empresa esta realizando no momento? 

·  Qual a estratégia implícita ou explícita? 

·  O que esta ocorrendo no meio ambiente? 

·  Quais os fatores básicos para o sucesso competitivo e as ameaças e 

oportunidades importantes para a indústria? 

·  Análise da concorrência 

·  Análise da sociedade 

·  Pontos Fortes e Fracos 

·  O que a empresa deveria estar realizando? 

·  Testes de suposições e estratégia 

·  Alternativas estratégicas 

·  Escolha estratégica 
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2.3.1 Análise do Ambiente Externo 
 

Lobato (2009) indica que deve-se analisar a empresa de modo setorial, ou seja tanto 

os aspectos internos quanto os externos, para os internos sugere o uso da sistematização 

preconizada por Michel Porter onde apresenta as 5 forças competitivas da indústria. Já para 

o estudo interno sugere o uso da matriz SWOT e dos fatores críticos do sucesso. 

 Porter (2004) cita como as 5 forças competitivas de uma empresa: entrada, ameaça 

de substituição, poder de negociação dos compradores, poder de negociação dos 

fornecedores, e rivalidade entre as empresas. Este modelo é bem descrito por Lobato 

(2009) da seguinte maneira: 

·  O grau de rivalidade entre as empresas 

·  A ameaça dos entrantes potenciais (entrada) 

·  A ameaça dos produtos substitutos 

·  O poder de barganha dos compradores 

·  O poder de barganha dos fornecedores 

Porter (2004) destaca ainda que as 5 forças em conjunto servem para demonstrar o 

nível de competitividade, rentabilidade e concorrência do setor avaliado. 

Lobato (2009) e Porter (2004) descrevem as forças da seguinte maneira, 

 

2.3.2 Análise de Ambiente Interno 
 
Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as 

fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as 
ameaças (Sun Tzu) 

 
Observar o contexto interno da empresa é determinante para compreender as suas 

condições de entrar no contexto externo, Lobato (2009) descreve que o diagnóstico interno 

deve responder as seguintes perguntas: 

·  Quais são os recursos que a organização dispõe para desempenhar bem sua 

missão e atingir seus objetivos? 

·  Quais são as capacidades e competências que a organização precisa 

desenvolver? 

·  Quais características internas a organização possui, principalmente do ponto 

de vista estratégico, que podem ser identificadas como forças ou fraquezas 

perante o cumprimento da missão? 

·  Quais são as principais causas das forças e fraquezas da organização? 
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·  Como está o desempenho interno em relação ao desempenho da 

concorrência? 

Estes elementos servem a primeiro tempo para que a empresa identifique no seu 

interno quais são os seus recursos, suas capacidades e competências essenciais, e estas 

são a base da estrutura de funcionamento da organização e a sua gestão é decisiva para a 

empresa assumir uma posição competitiva e sustentável. (Lobato, 2009) 

Lobato (2009) destaca ainda que os recursos apenas não geram a vantagem 

competitiva e sim seu uso que é entendido pela capacidade da organização e esta 

determinada pelo conhecimento que esta conquista da sua realidade, e podem se tornar a 

sua competência. 

O mesmo autor descreve ainda que estas capacidades devem ser transformadas em 

competências essenciais, que se tornam o conjunto de habilidades que a organização 

domina, e para ser realmente essencial deve ser valiosa, rara, difícil de imitar e 

insubstituível.  

 

2.3.3 Matriz SWOT 
 

A avaliação do ambiente interno depende da utilização de uma ferramenta, ou um 

sistema de informação, que permita uma resposta e o monitoramento pelos colaboradores 

(Lobato 2009); deve ainda levar em conta a identificação dos fatores críticos de sucesso 

(FCS) que são as atividades chaves que necessitam ser muito bem-feitas e serão 

determinantes para o sucesso da organização, elas podem ser encontradas respondendo as 

perguntas abaixo: 

·  Porque os clientes fazem negócios conosco? 

·  Porque os clientes compraram os produtos e serviços da nossa organização 

pela primeira vez? 

·  Quais são as vantagens que nós temos com relação aos nossos 

competidores e que podemos explorar ao longo do tempo? 

·  Quais são as atividades que nós realizamos e que nossos competidores 

dificilmente conseguirão imitar? 

 

Após identificar os FCS pode-se aplicar a matriz SWOT (Strenghts, weakness, 

opportunities and threats) ou ainda FOFA (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças) que 

é uma das ferramentas mais difundidas para as análises de ambiente interno e sua 

correlação com o ambiente externo e seu uso deve ocorrer através da observação e 
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detalhamento destes fatores dentro da empresa, listando as forças, as fraquezas, as 

oportunidades e as ameaças. 

Lobato (2009) esclarece que deve-se escrever os aspectos dentro da matriz a avaliar 

em conjunto cada uma das características e relacionar com as FCS da organização. 

 
 

 2.4 ESTRATÉGIA COMPETITIVA  

 

Segundo Porter (1980) descreve a estratégia competitiva como ações ofensivas e 

defensivas de uma empresa para criar uma posição sustentável dentro das organizações, 

ações que são uma resposta às cinco forças competitivas que o autor indicou como 

determinantes da natureza e grau de competição que cerca uma empresa. 

Nesse ponto podemos identificar três estratégias genéricas que podemos utilizar 

individualmente ou coletivamente para cria uma posição sustentável a longo prazo. Abaixo 

segue:  

1. Estratégia competitiva de custo, na qual a empresa centra seus esforços na 

busca de eficiência produtiva, na ampliação do volume de produção e na 

minimização de gastos com propaganda, assistência técnica, distribuição, 

pesquisa e desenvolvimento, e tem no preço, um dos principais atrativos para 

o consumidor. 

2. Estratégia competitiva de diferenciação faz com que a empresa invista mais 

pesado em imagem, tecnologia, assistência técnica, distribuição, pesquisa e 

desenvolvimento, recursos humanos, pesquisa de mercado e qualidade, com 

a finalidade de criar diferenciais para o consumidor. 

3. Estratégia competitiva de foco significa escolher um alvo restrito, em que a 

firma atende necessidades específicas de um determinado grupo, dessa 

forma, a empresa pode oferecer algo considerado único pelos seus clientes. 

Seguindo a metodologia baseada em gestão estratégica, podemos desenvolver um 

modelo que contemple, de maneira prática e aplicada, a construção do planejamento 

estratégico das organizações gerando uma metodologia base da gestão estratégica 

competitiva. Dentro das mais variadas estratégias, podemos enumerar: 

1. Definição do negócio 

2. Declaração de visão, missão e valores 

3. Análise do ambiente interno: elaboração do diagnóstico SWOT 

4. Implantação e controle 
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 2.5 FERRAMENTA DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Dentre as diversas ferramentas disponíveis para os gestores implementarem o 

planejamento estratégico das organizações, descatam-se o Balanced Scorecard e 5W2H, 

ferramentas a serem apresentadas a seguir 

 

2.5.1 Balanced Scorecard (BSC) 
 

Balanced Scorecard é uma metodologia de medição e gestão de desempenho 

desenvolvida pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, 

em 1992. Os passos dessas metodologias incluem: definição da estratégia empresarial, 

gerência do negócio, gerência de serviços e gestão da qualidade; passos estes 

implementados através de indicadores de desempenho. 

O BSC (Balanced Scorecard) foi apresentado inicialmente como um modelo de 

avaliação e performance empresarial, porém, a aplicação em empresas proporcionou seu 

desenvolvimento para uma metodologia de gestão estratégica. 

Os requisitos para definição desses indicadores tratam dos processos de um modelo 

da administração de serviços e busca da maximização dos resultados baseados em quatro 

perspectivas que refletem a visão e estratégia empresarial: 

·  Financeira; 

·  Clientes; 

·  Processos internos; 

·  Aprendizado e crescimento. 

 

Segundo Kaplan e Norton (1997, p. 25), o BSC reflete o equilíbrio entre objetivos de 

curto e longo prazo, entre medidas financeiras e não-financeiras, entre indicadores de 

tendências e ocorrências e, ainda, entre as perspectivas interna e externa de desempenho. 

Este conjunto abrangente de medidas serve de base para o sistema de medição e gestão 

estratégica por meio do qual o desempenho organizacional é mensurado de maneira 

equilibrada sob as quatro perspectivas. Dessa forma contribui para que as empresas 

acompanhem o desempenho financeiro, monitorando, ao mesmo tempo, o progresso na 

construção de capacidades e na aquisição dos ativos intangíveis necessários para o 

crescimento futuro. 

Portanto, a partir de uma visão balanceada e integrada de uma organização, o BSC 

permite descrever a estratégia de forma muito clara, por intermédio de quatro perspectivas: 
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financeira; clientes; processos internos; aprendizado e crescimento. Sendo que todos se 

interligam entre si, formando uma relação de causa e efeito. 

 

2.5.2 Ferramenta 5W2H 
 

O 5W2H é uma ferramenta que consiste em um check-list de determinadas 

atividades que precisam ser desenvolvidas com o máximo de clareza possível por parte dos 

colaboradores da empresa. Funciona como um mapeamento das atividades, além de ser 

uma ferramenta que ajuda no entendimento do problema. Seu nome vem de um acrônimo 

em inglês no qual de utiliza da primeira letra das diretrizes utilizada nesse processo: 

·  What – O quê 

·  Why – Por quê 

·  Where – Aonde 

·  When – Quando 

·  Who – Quem 

·  How – Como 

·  How much – Quanto 

Como podemos observar esta é uma ferramenta simples que esta intimamente 

ligada ao Balanced Scorecard e na sua definição de indicadores. Normalmente será vista 

em forma de lista e possibilitará a formalização dos indicadores tal qual o plano de ação. 

 

 2.6 METODOLOGIAS DE ANÁLISE DE MERCADO 

 
Para falar de análise de mercado é necessário falar em inteligência de marketing. 

Aborda-se o conceito de Basta (2006): 

 A inteligência é um processo analítico em constante mutação, que transforma dados 

em informações e informações em conhecimento, possibilitando modificar capacidades, 

desempenhos, habilidades e recursos num processo decisório estratégico. 

 

Neste contexto um Sistema de Informações de Marketing (SIM) é fundamental para 

que as empresas estejam aptas a tomar decisão constantemente. O SIM “é um conjunto de 

componentes inter-relacionados, desenvolvido para coletar, organizar, armazenar e 

processar dados e distribuir as informações”. 

Cobra (1991) apud Basta ilustra o SIM: 
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FIGURA 1 – Sistema de Informação do Marketing – SIM (Cobra, 1991) 

 

Kotler (1992) reconhece que a segmentação de mercado está no cerne da estratégia 

de marketing. Segundo ele, a segmentação de mercado, a ideia mais recente para orientar a 

estratégia, começa não com a distinção de possibilidades de produto, mas sim com a 

distinção de interesses ou de necessidades dos clientes. A segmentação é a subdivisão do 

mercado em subconjuntos homogêneos de clientes, em que qualquer subconjunto pode, 

concebivelmente, ser selecionado como meta de mercado a ser alcançada com um 

composto de marketing distinto. 

Para Porter (1999), análise de mercado é um instrumento de trabalho que permite 

desenvolver uma estratégia a fim de determinar e alcançar seus objetivos, sustentando 

ainda que o objetivo é conquistar a preferência dos consumidores. 

Deve-se levar em consideração a diferenciação entre clientes assim como suas 

necessidades e preferências durante o processo de análise. 

O processo de segmentação do mercado possui 4 etapas: 

1. Escolha dos critérios de segmentação. 

O objetivo da micro-segmentação é identificar grupos de compradores que procuram 

o mesmo conjunto de atributos, segundo os seguintes critérios: 

·  Geográfico: refere-se à abrangência do negócio (bairro, cidade, estado, país) 

·  Demográficos: refere-se a características da pessoa física, como idade, sexo, 

renda, nível de escolaridade. 

·  Psicográficos: refere-se ao estilo de vida e atitudes do consumidor 

·   Estilo de vida: A organização pode desenvolver ofertas para pessoas que se 

preocupam com a forma física ou para pessoas sedentárias, para pessoas que 

se preocupam com o meio ambiente em todos os detalhes do cotidiano ou que 

buscam apenas soluções práticas para o dia-a-dia, para pessoas que buscam o 

sucesso ou para pessoas que valorizam a estabilidade e a segurança. O estilo de 

vida define o que as pessoas valorizam, em que elas acreditam, onde buscam 
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inspiração. Desta forma, a comunicação desenvolvida pela organização só terá a 

ganhar se refletir o estilo de vida de seus clientes. 

·  Comportamentais: refere-se a questões como hábitos de consumo, benefícios 

procurados, frequência de compra do produto e lugar onde costuma comprar. 

·  Benefícios procurados: um dos critérios mais úteis. Praticamente todos os 

produtos oferecem mais de um benefício. Enquanto uma pessoa pode procurar 

obsessivamente o menor preço, outra pessoa pode estar disposta a pagar mais 

para obter ganhos em qualidade. Ainda, outro consumidor pode estar disposto a 

pagar muito mais do que seria razoável apenas pela satisfação de adquirir uma 

versão exclusiva do produto. 

·  Crenças e valores: Esse tipo de agrupamento de consumidores com base em 

crenças e valores permite dirigir uma única mensagem através de fronteiras entre 

países, muitas vezes superando a barreira do idioma e da cultura. 

2. Descrição das características de cada segmento 

3. Escolha de um ou mais segmentos: 

·  Dimensão dos diferentes segmentos 

·  Permeabilidade do segmento a novos concorrentes 

·   Recursos da empresa 

4. Definição da estratégia de marketing para cada segmento selecionado 

No próximo tópico será abordada a ferramenta mais utilizada no meio acadêmico e 

corporativo: a Pesquisa de Marketing. 

 

 2.7 FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO 

 

A pesquisa de marketing tem por objetivo a coleta de dados e informações sobre 

determinado mercado, que de certa forma auxiliem nas tomadas de decisão, e no exercício 

de um papel pró-ativo na administração. O plano de marketing é desenvolvido de acordo 

com informações que geralmente têm sua origem nos resultados obtidos por meio desta 

pesquisa. 

De acordo com a American Marketing Association apud McDaniel e Gates (2006, 

p.8), “A pesquisa de marketing é a função que liga o consumidor, o cliente e o público ao 

“marqueteiro” por meio de informações, essas utilizadas para identificar e definir 

oportunidades e problemas de marketing; gerar, aperfeiçoar e avaliar ações de marketing; 

monitorar o desempenho do marketing, e melhorar a compreensão do marketing como um 

processo. A pesquisa de marketing especifica as informações necessárias para abordar 
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essas questões; formula o método para a coleta de informações; administra e implementa o 

processo de coleta de dados; analisa os resultados, e comunica as descobertas e suas 

implicações.” 

Ainda conforme McDaniel e Gates (2006, p.12), “A administração pró-ativa altera o 

mix de marketing para se encaixar aos novos padrões emergentes nos ambientes 

econômicos, sociais e competitivos, ao passo que a administração reativa espera a 

mudança causar um grande impacto na empresa para só depois agir”. 

Ou seja, no caso de uma pequena empresa, esse grande impacto pode ser fatal para 

o negócio, levando a falência. Daí a importância da pesquisa de marketing, e o constante 

planejamento. 

 

2.7.1 Etapas da Pesquisa de Marketing 
 

Segundo Kotler (2006, p.100) o processo de pesquisa de marketing é constituído por 

6 etapas, sendo elas: 

• Definição do problema, das alternativas de decisão e dos objetivos da 

pesquisa: que consiste no levantamento de um possível problema/oportunidade, buscando 

alternativas, e por fim, definir o objetivo da pesquisa com base nas questões anteriores. O 

levantamento do problema/oportunidade é de extrema importância para que o pesquisador 

compreenda as reais necessidades que devem ser examinadas. 

• Desenvolvimento do plano de pesquisa: diz respeito ao desenvolvimento de 

um plano que seja eficiente na coleta dos dados necessários que possam atender ao 

problema/oportunidade específico da pesquisa, de acordo com os recursos disponíveis. As 

fontes de informações podem ser obtidas por pesquisas que reúnam dados primários ou 

secundários. Geralmente, a pesquisa de marketing utiliza dados primários, com o objetivo 

de formar uma ideia sobre determinado tópico, e assim, desenvolver um instrumento de 

pesquisa aperfeiçoado. Os dados primários podem ser coletados de 5 maneiras, sendo elas, 

a pesquisa por observação, pesquisa por discussão de grupo, levantamentos, dados 

comportamentais e pesquisa experimental. 

• Coleta de informações: esta etapa é a mais sujeita a erros, pois depende da 

colaboração dos entrevistados, que, além disso, podem dar respostas tendenciosas e não 

sinceras. Desta forma, a aplicação do questionário deve ser feita da melhor forma possível, 

e o entrevistador deve agir de forma imparcial. 

• Análise das informações: o pesquisador tabula os dados nesta etapa, com o 

objetivo de interpretar os dados coletados e tirar conclusões. Diversas formas de análise 

podem ser utilizadas, sendo assim, esta decisão fica a critério do pesquisador. 
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• Apresentação dos resultados: consiste na elaboração de relatórios com 

dados sobre a pesquisa, apresentando a metodologia empregada, e a conclusão. Esta 

apresentação servirá como base para tomadas de decisão. 

• Tomada de decisão: a avaliação da pesquisa de marketing é muito 

importante, e quem a faz, deve saber que informações procurar. O solicitante da pesquisa 

deve analisar as evidências apresentas, e decidir se deve ou não dar continuidade ao 

projeto. 

 

 2.8 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

 

A definição das estratégias de marketing está ligada a compreensão da importância 

da gestão de marketing. Em serviços é ainda mais necessário compreender seus objetivos 

para definir a melhor estratégia a adotar e em qual momento. Segundo Branstad e Lucier 

(2001), apud Lima, M.F. (2007), a gestão de marketing tem por objetivos: 

• Criar ou identificar valor: produzir inovações estratégicas em serviços e 

processos a partir do conhecimento do público-alvo; 

• Desenvolver e entregar valor: obter os resultados a partir de políticas 

consistentes; 

• Alinhar as pessoas aos valores criados: liderar e motivar colaboradores e 

parceiros para a mudança e incentivar o alto desempenho com base em relacionamento 

sustentáveis. 

Para Kotler (2000), o valor entregue ao cliente é a diferença entre o valor total (soma 

de benefícios) e o custo total para o cliente.  

Apesar de parecer simples mensurar o valor, na verdade não é, pois cada 

consumidor é um, suas necessidades podem se alterar diante de variáveis muitas vezes não 

antevistas. A relação deve ser construída. Segundo Lima (2007) frequentemente vale a 

pena oferecer vantagens iniciais para conquistar o cliente, com objetivo de que com o tempo 

ele se torne fiel. O grande desafio é desenvolver e manter relacionamentos duradouros com 

os clientes através da entrega de valor a partir da sua percepção de valor.  

Em serviços, a entrega de valor está intimamente ligada às pessoas, são elas que 

interagem diretamente com o cliente e seu perfil pessoal interfere, positiva ou 

negativamente, no resultado das atividades desenvolvidas. Por isso é importante que a 

empresa desenvolva processos para padronizar a atuação das pessoas junto aos clientes, o 

que irá determinar a “personalidade” da empresa no mercado.  
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O terceiro elemento de serviços é a presença evidente, que nada mais é do que a 

imagem da empresa através do seu ambiente de trabalho, estilo de conduta e a 

programação visual.  

A união dos 3 Ps de serviços: pessoas, processo e presença aos 4 Ps de marketing: 

produto, preço, promoção e praça, permite às empresas de serviços desenvolverem seu 

plano de ação contemplando os elementos fundamentais ao seu negócio. 

O plano de marketing é um documento formal que descreve as ações para que a 

organização cumpra seus objetivos de marketing. Para Lima (2007) os componentes 

essenciais desse plano são: Resumo executivo e sumário; Análise da situação; Ameaças e 

oportunidades; Objetivos; Estratégias de “mkt”; Programas de ação; Avaliação financeira; 

Implementação e Controles. 

Ainda, para que se desenvolva um plano de marketing é necessário estudar o 

ambiente de marketing, que é composto por Macro Ambiente, Micro Ambiente, Empresa e 

Consumidor, conforme define Rocha (2013): 

 
FIGURA 2 – Ambiente de Marketing  (Rocha, 2013) 

  

Lima (2007) propõe que a análise dos ambientes seja realizada com o suporte da 

ferramenta SWOT, sigla de strengths (forças), weaknesses (fraquezas), opportunities 

(oportunidades) e threats (ameaças). 

Após a análise de mercado, a empresa poderá escolher um ou mais segmentos que 

considere mais adequado ao seu negócio. Neste âmbito, existem três estratégias possíveis: 

(Lindon 2009) 

1- Marketing não diferenciado: implica em tratar o mercado como um todo, em 

vez de percebê-lo como segmentado, e fornecer um produto ou serviço padrão para 

satisfazer a todos os clientes. Essa é a abordagem prevista na estratégia de liderança de 

custos de Porter (1980). Ela foi especialmente predominante na era do marketing de massa, 

que antecedeu o aparecimento de segmentos de mercado muito específicos. No entanto, 
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mais recentemente, com a aceitação mais ampla dos segmentos de mercado, a sensatez de 

uma abordagem desse tipo em todos os mercados tem sido questionada. 

2 - Marketing diferenciado: o marketing diferenciado é adotado por empresas que 

buscam oferecer um produto ou serviço diferente para cada segmento de mercado 

escolhido. O principal perigo do marketing diferenciado é que ele pode levar a custos altos, 

tanto na produção quanto no marketing para oferecer uma vasta linha de produtos.  

3 - Marketing concentrado: para uma organização com recursos limitados, atacar 

todos os segmentos em potencial dentro de um mercado ou mesmo a maioria deles pode 

não ser uma opção viável. Nesse caso, o marketing concentrado ou focado faz mais sentido. 

Nessa estratégia, a organização centra sua atenção em um ou poucos segmentos de 

mercado, deixando o restante do mercado para seus concorrentes. Dessa forma, a empresa 

obtém uma posição forte em alguns mercados selecionados, em vez de tentar competir no 

mercado todo. 

 

 2.9 CONCEITO VIABILIDADE FINANCEIRA 

 
Hoje um negócio para virar realidade deve existir investimento de capital e para o 

negócio ir em frente, deve-se elaborar análises para verificar e avaliar o estudo de 

viabilidade no negócio. BERNSTEIN (2000) pontua que “quando a decisão de investir está 

baseada na disponibilização de recursos, com objetivo de se obter o equilíbrio das entradas 

e saídas, levando-se em conta os saldos a cada momento (fluxo de caixa), trata-se de 

viabilização financeira”. 

Portanto, o estudo de viabilidade financeira deve levar em consideração todos os 

fatores que podem influenciar no investimento, para que o empreendedor possa se preparar 

e dependendo do resultado mudar sua estratégia de negócio. 

 

 2.10 MÉTODOS DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

 

A análise de avaliação de investimentos refere-se basicamente às decisões de 

aplicações de capital no negócio que prometem retornos por vários períodos consecutivos. 

O processo de avaliação de investimentos exige uma série de informações 

financeiras, enunciadas segundo diversos critérios. Da mesma forma, diferentes estados de 

mercado e da economia interferem nos critérios de análise de investimentos. 

Abaixo segue informações mínimas necessárias para realizar a análise 
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2.10.1 Conceito fluxo de caixa 
 

Fluxo de caixa é a ferramenta que gerencia a movimentação financeira (as entradas 

e saídas de recursos financeiros), em um determinado período de projeto / negócio. 

HOZI,2004) explica “o fluxo de caixa é um esquema que representa as entradas e saídas de 

um caixa ao longo do tempo. Em um fluxo de caixa, deve existir pelo menos uma saída e 

pelo menos uma entrada “ 

O fluxo de caixa é uma ferramenta fundamental para os investidores/gestores 

analisarem com critério qual a situação financeira da empresa/negócio e, com base nos 

resultados, definir a estratégia a ser seguida. 

O fluxo de caixa pode ser feito no formato de planilha (um modelo para fazer o fluxo 

de caixa), sendo que muitas planilhas se encontram disponível online. Muitas empresas 

efetuam esse controle financeiro com a ajuda de alguns programas informáticos como o 

Microsoft Office Excel. 

Fluxo de caixa livre representa o dinheiro que uma empresa é capaz de gerar, após 

separar o dinheiro necessário para manter ou expandir sua base de ativos. O fluxo de caixa 

livre é importante porque permite que uma empresa buscar oportunidades que aumentam o 

valor do acionista 

O Fluxo de Caixa descontado é um método de avaliação usado para estimar a 

atratividade de uma oportunidade de investimento. Essa análise usa projeções de fluxo de 

caixa livre futuros e as desconta (na maioria das vezes utilizando o TMA taxa média de 

atratividade), para chegar a um valor atual, que é usado para avaliar o potencial de 

investimento. 

 

2.10.2 Valor presente líquido ou VPL 
 

O valor presente líquido (VPL), é o calculo que determina o valor presente de 

pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros apropriada, menos o custo 

do investimento inicial. 

Hozi (2004) explica que o VPL é “a soma das entradas e saídas de um fluxo de caixa 

na data inicial” Basicamente, é o cálculo de quanto os futuros pagamentos somados a 

um custo inicial estariam valendo atualmente.  

Para cálculo do valor presente das entradas e saídas de caixa geralmente é utilizada 

a TMA (Taxa Mínima de Atratividade) como taxa de desconto. Se a TMA for igual à taxa de 

retorno esperada pelo acionista, e o VPL > 0, significa que a decisão favorável à sua 

realização.  
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Sendo o VPL superior a 0, o negócio irá cobrir o tanto que foi investimento 

inicialmente. 

Se o VPL = 0 – Ponto de indiferença. No entanto, dada a incerteza associada à 

estimativa dos fluxo de caixa que suportaram a análise, poder-se considerar elevada a 

probabilidade do negócio se revelar inviável. 

Se o VPL inferior a 0 – Decisão contrária a sua realização. Estamos perante um 

negócio economicamente inviável. 

 

2.10.3 Payback nominal e Payback descontado  
 

Payback é o tempo decorrido entre o investimento inicial e o momento no qual o 

lucro líquido acumulado se iguala ao valor desse investimento: 

·  Nominal, calculado com base no fluxo de caixa com valores nominais, e 

·  Descontado, calculado com base no fluxo de caixa com valores trazidos ao valor 

presente líquido, utilizando geralmente a TMA. 

Qualquer investimento possui de início com período de despesas (em investimento) 

a que se segue um período de receitas liquidas (liquidas dos custos do exercício). As 

receitas recuperam o capital investido. O período de tempo necessário para as receitas 

recuperam a despesa em investimento é o período de recuperação. O período de 

recuperação pode ser considerado com o fluxo de caixa ou fluxo de caixa descontado. 

Trata-se de uma das técnicas de análise de investimento alternativas ao método 

do Valor presente líquido (VPL). Sua principal vantagem em relação ao VPL é 

o payback leva em conta o prazo de retorno do investimento e, consequentemente, é mais 

apropriado em ambientes de risco elevado. 

Investimento implica saída imediata de dinheiro; em contrapartida, espera-se receber 

fluxos de caixa que compensem essa saída ao longo do tempo. O payback consiste no 

cálculo desse tempo (em número de períodos, sejam meses ou anos) necessário à 

recuperação do investimento realizado. 

 

2.10.4 Taxa interna de retorno 
 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é uma taxa de desconto hipotética que, quando 

aplicada a um fluxo de caixa, faz com que os valores das despesas, trazidos ao valor 

presente, seja igual aos valores dos retornos dos investimentos, também trazidos ao valor 

presente. 
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Hozi (2004) explica que “a taxa interna de retorno é também conhecida como taxa de 

desconto do fluxo de caixa. A TIR é uma taxa de juros implícita numa série de pagamentos 

(saídas) e recebimentos (entradas), que tem a função de descontar um valor futuro ou 

aplicar o fator juros sobre o valor presente. 

A TIR é a taxa necessária para igualar o valor de um investimento (valor presente) 

com os seus respectivos retornos futuros ou saldos de caixa. Sendo usada em análise de 

investimentos, significa a taxa de retorno de um projeto. 

Utilizando uma calculadora financeira, encontramos para o projeto P uma Taxa 

Interna de Retorno de 15% ao ano. Esse projeto será atrativo se a empresa tiver uma TMA 

menor do que 15% ao ano. A solução dessa equação pode ser obtida pelo processo 

iterativo, ou seja "tentativa e erro", ou diretamente com o uso de calculadoras eletrônicas ou 

planilhas de cálculo. 

A taxa interna de rentabilidade (TIR) é a taxa de atualização do negócio que dá 

o VPL nulo. A TIR é a taxa que o investidor obtém em média em cada ano sobre os capitais 

que se mantêm investidos no negócio, enquanto o investimento inicial é recuperado 

progressivamente. A TIR é um critério que atende ao valor de dinheiro no tempo, 

valorizando os fluxos de caixas mais do que os futuros, constitui com VPL e o PAYBACK 

atualizado os três grandes critérios de avaliação do negócio. 

A Taxa Interna de Retorno de um investimento pode ser: 

·  Maior do que a TMA: significa que o investimento é economicamente atrativo. 

·  Igual à TMA: o investimento está economicamente numa situação de indiferença. 

·  Menor do que a TMA: o investimento não é economicamente atrativo pois seu 

retorno é superado pelo retorno de um investimento com o mínimo de retorno. 

Entre vários investimentos, o melhor será aquele que tiver a maior Taxa Interna de 

Retorno. Matematicamente, a Taxa Interna de Retorno é a taxa de juros que torna o valor 

presente das entradas de caixa igual ao valor presente das saídas de caixa do projeto de 

investimento. 
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3 METODOLOGIA 
 

Visando atender aos objetivos traçados neste trabalho construiu-se uma sequência 

de etapas que foram compridas da seguinte maneira: 

·  Revisão de literatura com fundamentação teórica sobre o tema do projeto, 

especificando as etapas necessárias a construção do plano de negócios da 

escola. 

·  Descrição geral da empresa, com a construção da missão, visão e valores da 

empresa. 

·  Análise de mercado, através de duas pesquisas realizadas e detalhadas no 

próprio capítulo; 

·  Análise de ameaças e oportunidades, conforme matriz SWOT; 

·  Análise de posicionamento e vantagem competitiva; 

·  Construção da estratégia de marketing; 

·  Definição da oferta da empresa; 

·  Construção do plano operacional; 

·  Construção do plano financeiro, contemplando a previsão e a sua respectiva 

análise de viabilidade da escola. 

·  Conclusão. 
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4 DESCRIÇÃO GERAL DA EMPRESA 
 

O Centro de Educação em Sustentabilidade Corporativa será fornecedor de cursos 

de extensão, formação e pós-graduação na área de sustentabilidade corporativa, com 

atuação em Curitiba/PR. 

Público-alvo: profissionais que atuam em QSMS (Qualidade, Saúde, Segurança e 

Meio Ambiente) das empresas.  

A instituição de ensino será constituída por profissionais de grande experiência e 

atuantes no mercado de Saúde e Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Educação 

Corporativa. O foco é a sustentabilidade no desenvolvimento pessoal e corporativo, aliando 

a eficácia profissional e desempenho empresarial com a preservação do nosso planeta. 

Os cursos serão desenvolvidos de maneira a ofertar informações, procedimentos, 

metodologias e ferramentas que viabilizem o correto desenvolvimento da prática profissional 

no cotidiano de trabalho. 

 

Missão:  

"Contribuir com o desenvolvimento das corporações, através da educação com 

conceitos e práticas de sustentabilidade, agregando valor aos negócios." 

 

Visão: 

"Ser referência em educação corporativa, com eficácia e ênfase em resultados 

sustentáveis." 

 

Valores: 

·  Respeito pelo ser humano (primar pela dignidade); 

·  Respeito pelas instituições corporativas (zelar pela qualidade de serviço, 

cumprimento de prazos e cultura prevencionista); 

·  Respeito pelo planeta (busca contínua pela preservação do meio ambiente); 

·  Ética (garantir legalidade, confidencialidade e moral); 

·  Confiança (nas relações); 

·  Competência (nas ações); 

·  Resultados (eficácia). 
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5 ANÁLISE DE MERCADO 
 

Visando atender aos objetivos do presente trabalho, e almejando uma descrição 

aprofundada do mercado e das condições de implantar um centro de sustentabilidade e 

educação na cidade de Curitiba, realizou-se as seguintes análises, que serão descritas na 

sequência: 

a. Pesquisa de amostragem da população 

b. Pesquisa de interesse das empresas 

c. Pesquisa de público-alvo  

d. Pesquisa da concorrência 

e. Análise de ameaças e oportunidades 

f. Análise da demanda 

 

 5.1 PESQUISA DE AMOSTRAGEM DA POPULAÇÃO 

 

O questionário de levantamento de campo foi confeccionado na ferramenta de 

formulários do Google drive (Anexo 1), e enviado mais de 1000 contatos de e-mail, 

utilizando um banco de dados de endereços de profissionais de recursos humanos envio a 

listas publicas de profissionais de SESMT (Serviço Especializado de Segurança e Medicina 

do Trabalho) e recursos humanos, contando com 154 respostas. 

Quanto ao gênero encontrou-se uma pequena dominância feminina no retorno com 

58% contra 42% das respostas masculinas (Gráfico-1) 

 

 

GRÁFICO 1 – Distribuição por gênero  

 
A distribuição da faixa etária foi semelhante a curva normal esperada para a 

população em estudo, conforme pode ser observado no gráfico 2 abaixo: 
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GRÁFICO 2 – Distribuição da faixa etária 

 
Observando o gráfico 3 que elucida as respostas quanto ao estado civil dos 

participantes desta pesquisa nota-se que a grande maioria ou é casado ou vive junto (o que 

legalmente é considerado casamento) chegando a 59% da amostra, seguido dos solteiros 

com 34% e apenas 7% se declarou separado ou divorciado, neste estudo nenhum 

entrevistado se declarou viúvo ou viúva. 

 

 
GRÁFICO 3 – Distribuição do estado civil 

 
 O gráfico 4 demonstra a distribuição da formação dos entrevistados onde nota-se 

que a maioria das pessoas que responderam ao questionário é graduada em fisioterapia, 

seguidos por engenharia, medicina e administração de empresas; 
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GRÁFICO 4 – Formação dos entrevistados 

 
Quando o questionamento foi sobre os cursos que tem interesse a maioria destacou 

o MBA em Gestão de QSMS seguidos pelo curso de MBA em Ergonomia conforme pode ser 

observado na Tabela 1. 

TABELA 1 – Curso que tem interesse 

Curso que tem interesse % 

MBA em Gestão de QSMS - Gestão Integrada em 

Qualidade, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e 

Saúde 

22 

MBA em Ergonomia - Processo, Projeto, Produto 17 

MBA em Gestão Estratégica de Pessoas: Ênfase em 

Competências 
17 

MBA em Gestão Executiva de Saúde 7 

Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho 3 

Pós-Graduação em Psicoterapia Breve - Visão 

Multidimensional 
1 

Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do 

Trabalho 
4 

Pós-Graduação em Fisioterapia do Trabalho 5 

Pós-graduação em Higiene Ocupacional 7 

Pós-Graduação em Psicologia do Trabalho 6 

Outros 11 

�
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 A maior parte da amostra (30%) que respondeu o questionário assinalou como tendo 

renda mensal entre R$ 2.001,00 e R$ 3.000,00, seguidos por 25% que apontaram como 

tendo renda superior a R$ 6.001,00, conforme pode ser visto no gráfico 5 abaixo: 

 

 
GRÁFICO 5 – Renda mensal 

 
Quanto os critérios de qualidade que observam em cursos, a concentração de 

respostas destacaram a grade curricular, os professores e a instituição, com percentuais de 

resposta acima da ementa do curso, conforme pode ser visto no gráfico 6. 

 

 
GRÁFICO 6 – Critério de qualidade de curso 

 

 A amostra destacou que entre os conceitos de qualidade da escola valoriza 

principalmente as instalações e a localização, conforme destacado no gráfico 7. 
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GRÁFICO  7– Critério de avaliação de qualidade de escola 

 

O gráfico 8, demonstra quais os meios de comunicação em que a amostra destacou 

que utilizaria para buscar maiores informações sobre os cursos e a escola.  

 

 
GRÁFICO 8 – Meio de busca preferencial de informações sobre cursos 

 

 5.2 PESQUISA REALIZADA COM 10 EMPRESAS ENTRE AS 20 M AIORES DE CURITIBA-PR.  

 

Foi realizada uma entrevista através de envio de perguntas simples a 10 das maiores 

empresas de Curitiba/PR, e as respostas apontaram os seguintes resultados: 

·  Todas as empresas pesquisadas valorizam gestão por competências com 

foco em sustentabilidade. 

·  A maioria das empresas valoriza profissionais com formação em 

sustentabilidade corporativa porém não selecionam seus candidatos por 

este critério. 
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·  A maioria das empresas opta por investir em cursos e palestras na 

empresa e disponibilizam incentivo financeiro aos seus funcionários. 

 

Foram ainda questionadas sobre a visão de sustentabilidade respondendo de forma 

livre o seu entendimento, ver anexo 3. 

 

 5.3 PESQUISA DE PÚBLICO-ALVO 

 

O censo de 2012, realizado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

apresenta o número de Instituições de Ensino Superior por Categoria Administrativa no 

estado do Parará:  

TABELA 2 – Instituições de Ensino Superior – Paraná 

Total Federal Estadual Municipal Privada 

195 4 13 4 174 

 

Desse total estadual, observa-se que o mercado de educação em Curitiba é bastante 

concorrido, cerca de 40 instituições oferecem cursos de pós-graduação e quase todas 

oferecem algum curso voltado ao mercado corporativo, desde especialização nas áreas 

administrativas, direito, produção, recursos humanos até às áreas da saúde. As ofertas 

variam desde uma abordagem popular e básica até àquelas com qualidade visual, discurso 

mais sofisticado e, ainda, com enfoque internacional. 

O grande diferencial de uma instituição de ensino é o seu corpo docente, o perfil dos 

professores acaba por delinear o perfil dos clientes, os alunos. Quanto mais experientes, 

especialistas e destacados no mercado de trabalho são os professores maior é o interesse 

dos profissionais competitivos de mercado. Entretanto quanto maior o nível de qualidade 

maior deverá ser o investimento da instituição e dos clientes. 

 

 5.4 PESQUISA DA CONCORRÊNCIA 

 

Após a observação e busca orientada por informações das 14 maiores instituições de 

ensino que ofertam cursos de pós graduação na cidade de Curitiba-PR encontrou-se o 

seguinte cenário: 

Os cursos de formação e extensão tem duração entre 3 e 200 horas tendo uma 

média de 50 horas, e valor médio de R$ 908,00, oscilando de R$ 30,00 a R$ 5.850,00, vale 

destacar que as 14 instituições oferecem um total de 104 cursos de formação ou extensão. 
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Quanto a cursos de pós graduação encontrou-se a oferta de 299 cursos, com carga 

horária de 300 a 2208 horas, com valores oscilando de R$ 2.070,00 a R$ 64.800,00, ficando 

os valores mais elevados relacionados aos cursos de medicina e odontologia, seguidos 

pelos de engenharia, depois de administração e os de valores mais baixos sendo os da área 

da educação (entre R$ 2.000,00 e 4.800,00). 

Foi localizada apenas uma instituição com o tema sustentabilidade em sua proposta, 

porém seus cursos são de saúde e segurança do trabalho. 

Apenas um curso de pós graduação apresentou o termo sustentabilidade em seu 

título (DOCÊNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CIDADANIA E 

SUSTENTABILIDADE). 

Quanto aos cursos de MBA, foram localizados um total de 99 cursos nestas 

instituições, as cargas horárias oscilaram entre 350 e 600 horas, e os valores de 

investimento entre R$ 2.682,00 e R$ 19,848,00. 

Foi localizada apenas uma instituição com o tema sustentabilidade em sua proposta, 

porém seus cursos são de saúde e segurança do trabalho. 

Apenas um curso de pós graduação apresentou o termo sustentabilidade em seu 

titulo (MBA em Gerenciamento de Projetos com Sustentabilidade). 

Em linhas gerais a pesquisa demonstrou que existem escolas com posicionamento 

de mercado distintos, a faixa de valores para os mesmos cursos tem grande variação, sem 

um destaque da motivação desta variação. 

 

 5.5 AMEAÇAS E OPORTUNIDADES 

 

5.5.1 Crise econômica 
 

Baixa de investimentos no mercado Brasileiro reduzindo aporte a cursos de formação 

profissional por parte das empresas, em especial multinacionais. 

Resposta: Programas "in-company" para baratear custos de investimento e 

personalizar os cursos. 

 

5.5.2 Concorrência 
 

Sentir-se ameaçada com a entrada da nova empresa e “atacar” com ofertas 

especiais às empresas de grande porte; publicidade em todos os veículos de comunicação 

(item muito caro). 
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Resposta: Focar na(s) área(s) da sustentabilidade corporativa ainda não explorada 

pelos concorrentes: meio ambiente, saúde e segurança.  

5.5.3 Baixa adesão e desinteresse discente 
 

Pouco interesse por parte dos profissionais nos cursos a serem oferecidos. 

Resposta: Identificar oportunidade de mercado em determinados cursos para que 

essa incidência seja menor. Investir em corpo docente com experiência prática. 

 

5.5.4 Estudo Econômico (MACRO AMBIENTE) 
 

TABELA 3 – Estudo Macro-Econômico 

EVENTO TENDÊNCIA RELAÇÃO COM O NEGÓCIO 

Crescimento Econômico 

em Ctba e Região 
Estável 

Positiva. Os profissionais investem nos 

estudos tanto numa fase de muita oferta de 

cargos nas empresas, quanto quando há 

poucos cargos disponíveis (concorrência 

interna). 

Poder Aquisitivo Crescente 

Positiva. Quanto maior o poder aquisitivo, 

maior o nível cultural e a busca por 

aprimoramento e ensino. 

Custo do Dinheiro Crescente 

Reduz a disponibilidade do dinheiro. Porém é 

possível que permaneçam os investimentos 

às instituições de ensino. 

Relação Cambial Crescente 

Positiva. Muitas multinacionais demandam 

qualificação aos seus funcionários pois o valor 

do serviço, em função da valorização da sua 

moeda, é menor a elas. 

 

No que tange aos aspectos macroeconômicos, a avaliação é positiva, sem 

impedimentos. 

 

 5.6 ANÁLISE DA DEMANDA 

 

Pode-se dizer que qualquer profissional com graduação empregado ou não, 

residente na região metropolitana de Curitiba-PR é considerado parte do mercado potencial.  
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O mercado disponível à instituição tem o seguinte perfil: moradores da região 

metropolitana de Curitiba-PR; formados nas áreas: administrativas, engenharias e saúde; 

atuantes nos segmentos da indústria e serviço, na grande maioria, analistas e gestores, e 

ainda profissionais que queiram entrar no mercado de trabalho; sendo a maioria com idade 

de 30 a 50 anos. 

Entretanto, o mercado alvo são os profissionais atuantes nos departamentos de 

QSMS Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. 

Como referência quantitativa, apresentam-se alguns dados da Federação das 

Indústrias do Paraná (FIEP), que é a entidade de representação da indústria paranaense. 

Atualmente a FIEP conta com 21 coordenadorias nas regiões-polo do Estado, que 

prestam assessoria direta aos 108 sindicatos empresariais filiados e defendem os interesses 

de mais de 46 mil indústrias, responsáveis por 820 mil postos de trabalho. Em 2012, na 

região metropolitana de Curitiba. 

Se aproximadamente 5% dos profissionais estiverem interessados pelos cursos 

ofertados pela instituição, acredita-se que apenas 2% realmente realizariam os cursos, 

existe um mercado de aproximadamente 16.400 possíveis clientes. 

O item preço é forte determinante do público-alvo, quanto maior a qualidade do curso 

mais caro tende a ser e por consequência, mais restrito, uma vez que nem todos os 

profissionais e empresa estão disponíveis a investir altos valores em educação. Por isso 

oferecer cursos de médio preço é vital para a instituição.  

 

 5.7 MATRIZ SWOT 

 

Pontos Fortes 

·  Corpo técnico de professores diferenciado e de qualidade 

·  Pilar da Instituição é a sustentabilidade corporativa, única em nível de 

Brasil 

·  Cursos customizados de acordo com a demanda de mercado 

·  Parcerias com empresas do ramo 

 

Pontos Fracos 

·  Falta de capital para investimentos 

·  Presença institucional 

·  Falta de experiência administrativa em ensino 

·  Falta de infraestrutura física 
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Oportunidades 

·  Empresas focadas em sustentabilidade 

·  Legislação local cada vez mais exigente 

·  Aumento da relação cambial permite às Multinacionais intensificarem seus 

investimentos em educação 

·  Poder aquisitivo crescente na região de Curitiba 

 

Ameaças 

·  Custo elevado do dinheiro pode restringir as empresas e 

consequentemente reduzir os investimentos em educação 

·  Concorrência crescente 

·  Escassez de mão-de-obra para atividades administrativas 

 

 Ações e resultados esperados 

 

TABELA 4 – Ações e resultados esperados 

Ações Resultados 

Buscar novos profissionais que sejam 

referência no mercado 

Respaldo e credibilidade junto ao 

público-alvo 

Divulgar de forma ampla o diferencial da 

empresa 
Se fazer conhecer 

Utilizar de ferramentas como as 

pesquisas de mercado para identificar 

novas tendências e necessidades 

Ampliar a oferta 

Ampliar parcerias com empresas e se 

tornar referência nos demais pilares da 

sustentabilidade corporativa 

Contato com profissionais referência e 

aumento da presença institucional 

Fomentar cursos de capacitação para os 

gestores 
Capacitar os gestores 

Divulgar a legislação relacionada aos 

cursos providos pela instituição 
Despertar no cliente a necessidade 

Reinvestir o lucro nos primeiros dois anos 

da Instituição 

Menor dependência de capital externo e 

maior poder de investimento 

Formar profissionais dentro da própria 

instituição 

Reduz a dependência de profissionais 

do mercado 
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6 POSICIONAMENTO E VANTAGEM COMPETITIVA  
 

Em 2002, as Nações Unidas lançaram a Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (2005-2014). O mundo está se mobilizando, de diferentes 

maneiras, para evitar o pior. Contudo, as preocupações persistem e os grandes desafios 

ainda não foram superados. 

Quando falamos em vida sustentável, entende-se como um modo de vida de bem-

estar e de bem viver para todos, em harmonia (equilíbrio dinâmico) com o meio ambiente: 

um modo de vida justo, produtivo e sustentável. O conceito de sustentabilidade na educação 

pode ter um impacto positivo não só no que se refere aos indivíduos, mas também nas 

necessárias mudanças do sistema educacional. A sustentabilidade é um conceito central de 

um sistema educacional voltado para o futuro (GADOTTI, 2008). 

A base dos cursos desenvolvidos por esta instituição é fundamentada nos três 

pilares da sustentabilidade o que nos habilita a ser uma ferramenta para transformação das 

competências de profissionais e empresas que entendem o diferencial competitivo de atuar 

com foco no bem-estar social, ambiental e corporativo do mundo que os cerca e a suas 

atividades. 

 
FIGURA 3 – Conceito de Sustentabilidade corporativa - Adaptada da norma francesa SD 21000 (AFNOR, 2003) 

 

·  Núcleo Social Educação voltada ao desenvolvimento sustentável do homem e 

da sociedade  

·  Núcleo Corporativo Educação voltada a sustentabilidade corporativa  

·  Núcleo Ambiental Educação voltada a sustentabilidade da vida 
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Os diferenciais são professores mestres, doutores e profissionais de destaque; 

conteúdo atualizado com as exigências do mercado; aulas com dinâmicas e metodologias 

avançadas; ampla troca de experiências. Educação pelo construtivismo. 

7 ESTRATÉGIA DE MARKETING 
 

Como a organização ainda possui recursos limitados adotará ações de Marketing 

concentradas, centrará sua atenção em poucos segmentos de mercado com o objetivo de 

estabelecer uma posição forte no seu segmento. 

Assim iniciará suas atividades tendo em conta a união dos 3 Ps de serviços: 

pessoas, processo e presença aos 4 Ps de marketing: produto, preço, promoção e praça, 

permitirá à instituição contemplar os elementos fundamentais ao seu negócio. 

PRODUTO/SERVIÇO: verificar junto aos parceiros as demandas observadas e que 

não são atendidas e estruturar cursos para atender. Os cursos devem ter alto padrão de 

qualidade, através dos professores convidados. 

PREÇO: atuar com o preço médio de mercado, nem o mais caro nem o mais barato. 

Mesmo que em alguns casos, seja a única instituição a oferecer determinado curso. 

PROMOÇÃO: divulgar em outdoor e revistas locais e regionais; oferecer palestras 

técnicas gratuitas realizadas por algum dos professores através das instituições parceiras, 

sindicatos da categoria e mesmo em cliente PJ alvo. 

PRAÇA: Curitiba e região metropolitana 

PESSOAS: Convidar professores com destacada atuação profissional; selecionar e 

treinar constantemente os profissionais de apoio aos professores e alunos por forma a 

reforçar sua imagem empresarial.  

PROCESSO: Desenvolver metodologia de ensino que potencialize o processo de 

aprendizagem, assim como os processos de suporte técnico e administrativo. Quando mais 

sólidos forem os processos, mais profissional será a instituição, mais domínio terá sobre o 

andamento as atividades e terá maior possibilidade de conquistar a satisfação do cliente. 

PRESENÇA: Infraestrutura adequada através de salas amplas, equipadas e 

organizadas, identidade visual profissional para ser aplicada aos materiais da instituição; 

website desenvolvido com tecnologia atual e de fácil navegação para que sirva como ponto 

de venda pela qualidade das informações; uniforme sóbrio e elegante para os funcionários.   

Essa empresa inicia em um mercado pouco explorado e tem como pretensão criar e 

gerar valor aos clientes e por consequência ao mercado. Para isso será estruturada para 

desenvolver uma vantagem competitiva perante aos concorrentes. 
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8 OFERTA DA EMPRESA 
 

Os cursos ofertados são de Pós-Graduação e MBA e estão estruturados para 

atender à Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007, concedendo aos aprovados 

certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu, acompanhados do 

respectivo histórico escolar, além da relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito 

obtido pelo aluno e nome e qualificação dos professores por elas responsáveis. 

Os cursos inicialmente ofertados estão listados no anexo 14.4. 

9 PLANO OPERACIONAL 
 

A instituição de ensino será uma pessoa jurídica limitada que poderá atuar no 

supersimples e os sócios serão: 

·  Alison Klein – Diretor Acadêmico 

·  Ricardo Arten – Diretor Financeiro 

·  Roberta Lopes – Diretora Administrativa 

·  Rodrigo Calvet – Diretor Comercial 

 

 9.1 INFRAESTRUTURA 

Inicialmente será locada um conjunto comercial com uma sala para 20 alunos e 

espaço para os funcionários administrativos, banheiros, espaço para café, visando a partir 

do 6º ano a utilização de um imóvel (alugado) de 600 m2 como sede. O espaço contará com 

8 salas de aula, auditório para 100 pessoas, sala de administração, espaço café, biblioteca, 

sala de estudos, sala dos professores, secretaria, sala de marketing e uma sala destinada 

ao armazenamento de equipamentos e centro de processamento de dados. 
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FIGURA 4 - Esboço do imóvel – Previsto para o 6º ano. 

 

Serão feitas as adequações necessárias no imóvel, tais como rampa de acesso a 

deficientes, saídas de emergência, ajuste de infraestrutura elétrica a fim de suportar a carga 

demandada, instalação de climatizadores, projetores, quadros e sistema de som nas salas 

de aula, atualização de projeto luminotécnico na biblioteca bem como o ajuste de todo o 

mobiliário necessário para a devida operação. 

Os visitantes, alunos e professores contarão com 23 vagas para veículos e uma 

parceria será firmada com estacionamentos da região a fim de reduzir o valor hora pago 

pelos docentes. 

A fim de incentivar a troca de experiências e informações entre os alunos, todos os 

cursos terão um “coffee-break” de pelo menos 20 minutos aonde os alunos e professores 

poderão usufruir da área de café. A área de café será explorada por empresa local e os 

preços comercializados deverão estar em conformidade com os valores de mercado sendo 

o setor administrativo responsável por aprovar possíveis alterações de preço dos produtos. 
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 9.2 TECNOLOGIA 

Na segunda etapa serão adquiridos 30 computadores da marca HP com licença de 

software incluso (Microsoft Windows e Office suite) para utilização nas salas de aula, 

biblioteca, administração e sala dos professores. Um link de 100MB de internet será 

disponibilizado para acesso aos alunos, professores e funcionários. 

O sistema de identificação de alunos, funcionários e professores será implantado por 

empresa local a qual fornecerá os equipamentos necessários em modo comodato. 

Os serviços de manutenção de website bem como o gerenciamento do software de 

gestão de carteiras e contas dos estudantes serão feitos por empresa especializada. As 

informações serão gravadas em servidores externos (modo “cloud”) a fim de evitar gastos 

com manutenção de dados. 

 

 9.3 LOGÍSTICA 

 
Será contratada uma agência de turismo para a logística de professores e a mesma 

prestará suporte para os deslocamentos de professores desde suas moradias até o Centro 

Educacional em Curitiba. 

Todo o material didático será preferencialmente através de mídias digitais e sua 

distribuição será feita pelos funcionários da secretária através de email enviado aos 

docentes. 

 

 9.4 FORNECEDORES 

 

Agência de turismo, gráficas, empresas de tecnologia da informação, contabilidade, 

RH, ecônomo de A&B, empresa de segurança e limpeza. 

Os fornecedores, assim como seus contratos serão administrados pelo setor 

financeiro.  

Inicialmente a instituição terceirizará alguns produtos e serviços, tendo como 

fornecedores:  

·  Agência de turismo: responsável pela logística dos professores, que podem estar 

em qualquer região do Brasil. O fornecedor fará a gestão dos aéreos, das 

hospedagens e dos deslocamentos terrestres.  

·  Gráfica: para impressão das apostilas, materiais de apoio, materiais de 

divulgação da instituição e cursos. 
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·  Agência de Publicidade e website: criação das campanhas de divulgação 

institucional e dos cursos, desenvolvimento do website, ferramenta primordial de 

comunicação com os alunos, professores e com suspects e prospects 

·  Contabilidade: empresa responsável por realizar a contabilidade mensal, 

balanços, demonstrativos e orientação de procedimentos fiscais. 

·  Empresa de Recrutamento e Seleção: suporte na contratação dos profissionais 

da área administrativa. 

·  Ecônomo de A&B: empresa responsável pelo fornecimento dos produtos e 

serviço para coffee break e para gestão da cantina. 

·  Empresa de segurança e limpeza: atuação na instituição conforme horários de 

aulas e horários dos setores administrativos. 

 

 9.5 ORGANIZAÇÃO 

 

A escola contará com 4 diretorias: 

·  Alison Klein – Diretor Acadêmico 

·  Ricardo Arten – Diretor Financeiro 

·  Roberta Lopes – Diretora Administrativa 

·  Rodrigo Calvet – Diretor Comercial 

 

Todos os funcionários da empresa deverão seguir a mesma política salarial aonde 

serão praticados dois reajustes anuais (sindicato e mérito). Fazem parte do conjunto de 

benefícios o vale refeição (para funcionários com carga horária superior a 4 horas), plano de 

saúde e vale-transporte. 

 

Mini-currículo Alison Alfred Klein - Diretor Acadêmico  

·  Fisioterapeuta registrado no CREFITO – 8 sob n.º 29.723-F 

·  Graduado pela UTP - Universidade Tuiuti do Paraná 

·  Mestre em Engenharia Mecânica – Ergonomia - UFPR 

·  Com estágio na Universidade de La Coruña - Espanha 

·  Especialista em Fisioterapia do Trabalho - CBES 

·  Fisioterapeuta do trabalho – COFFITO 

·  Ergonomista - ABERGO 

·  Ex-Presidente e Tesoureiro da ABRAFIT – Associação Brasileira de Fisioterapia 

do Trabalho  
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·  Perito em Saúde do Trabalhador – IBRAFA/ COFFITO 

·  Perito Judicial das Varas do Trabalho de Curitiba 

·  Professor de cursos de Pós graduação (PR, SC, SP, RS, MG, PA, PE, MS, AM, 

PI, GO, MG, MT, RS) 

 

Mini-currículo Roberta Lopes - Diretora Administrativa  

·  Graduada em Comunicação Social - Relações Públicas pela Universidade de 

Caxias do Sul (2007). Intercâmbio na Universidade Fernando Pessoa (2009), em 

Porto – Portugal. 

·  Atuou por dois anos no setor comercial da Amcor Flexibles Portugal no 

atendimento a clientes como Nestlé, Pepsico e Bayer. 

·  Atuou por seis anos na Dolaimes Comunicação na coordenação de eventos 

técnicos e assessoria de Relações Públicas a entidades de classe.  

·  Há três anos atua na área administrativa de empresa de serviços de engenharia 

civil: projetos, fiscalização de obras e avaliação de bens imóveis. 

 

Mini-currículo Ricardo Arten – Diretor Financeiro�

·  Graduado em Turismo pela Universidade Tuiuti do Paraná (2005).  

·  Pós graduado em finanças pela Fae bussines School (2010) 

·  Há 7 anos atua na área financeira no Banco CNH industrial, viabilizando os 

financiamentos dos equipamentos produzidos pela CNH industrial.  

 

Mini-currículo Rodrigo Calvet – Diretor Comercial 

·  Graduado pela Massabessic High School – Massachussets – USA 

·  Formado em Engenharia da Computação pela UEPG – Universidade Estadual 

de Ponta Grossa, com estágio na UCLA – Califórnia – USA 

·  Gestor de sistemas de tecnologia da informação na multinacional ExxonMobil 

com funcionários em 5 país 

·  Experiência internacional (expatriado por 2 anos) em uma das sedes da 

empresa em Houston – Texas – USA auxiliando Vice-Presidentes da 

organização nas tarefas de planejamento estratégico de finanças. 

·  Ex-presidente e membro do comitê de prevenção de acidentes da ExxonMobil 

Brasil 

·  Membro atuante do comitê de liderança local da ExxonMobil Brasil 
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10 ANÁLISE FINANCEIRA 
 

Neste capítulo serão apresentados os estudos da análise financeira realizada 

considerando os aspectos já apresentados acima.  

 

 
FIGURA 5 - Capital Social 

 

A figura 5 - acima demonstra a integralização de capital dos investidores para iniciar 

o empreendimento, o valor foi considerado como um investimento com vistas a ter um 

retorno em médio prazo. 

 
FIGURA 6 – Investimento inicial 

 

Visando a manutenção de um capital de giro em torno de R$ 15.000,00 destacou-se 

um investimento em infraestrutura de R$ 65.000,00, distribuído entre mobiliário, reforma do 

imóvel e divulgação da escola, sendo este último o principal foco do investimento neste 

momento.  

Abaixo demonstra uma projeção dos gastos fixos minimos para o deenvolvimento do  

empreendimento, durante os primeiros 5 anos, levando em consideração as despesas de 

telefone, aluguel, IPTU, água, luz, material de expediente, limpeza e conservação, 

segurança, entre outros como citados na figura 7. 
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FIGURA 7 – Custos Fixos 

 

Considerou-se inicialmente a contratação de dois funcionários administrativos, 

pagando salários compatíveis com a realidade de mercado, incluindo todas exigências da 

legislação trabalhista, conforme pode ser visualizado na figura 8 abaixo: 

 

 
FIGURA 8 – Custo de funcionários 
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Além do custo com os funcionários, os custos fixos, realizou-se um estudo dos 

custos com os professores, sendo classificado como variável pois depende do número de 

turmas, pois cada turma conta com um professor por módulo, e considerou-se turmas com 

uma média 20 alunos. Abaixo destaca-se o ano 1 do custo do professor. 

 

 
FIGURA 9 - Custo variavel – Professor - 1º ano. 
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FIGURA 10 – Custo variável – Coordenador – 1º ano 

 

Na figura acima pode ser visualizado os custos com o coordenador do curso, 

considerando que cada turma terá um coordenador, de modo que o seu custo é variado e 

diretamente relacionado com o número de turmas existentes. 

Na figura a seguir apresenta-se uma projeção de vendas de cursos, ou seja o volume 

de matrículas / alunos, atendidos em cada ano de funcionamento da escola. 

Para determinar o valor da mensalidade seguiu-se a média de mercado, 

considerando e realizou-se um estudo quanto aos custos variáveis e a margem de 

contribuição necessária para amortizar os custos fixos, conforme pode ser observado na 

figura abaixo. 
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FIGURA 11 – Formação de preços e ponto de equilibrio 

 

Considerando os valores já destacados construiu-se o quadro abaixo com uma 

projeção das vendas, considerando um crescimento de médio de 50% ao ano. 

 

 
FIGURA 12 – Projeção de vendas 

 

 Contando com os valores previstos na projeção de vendas, os custos fixos e 

variáveis, construiu-se o quadro a seguir que demonstra a expectativa de fluxo de caixa para 

um período de 5 anos, o mesmo serve para análise de payback, VPL e TIR, representando 

a análise de investimento. 

 Quanto ao payback, encontrou-se um retorno do investimento inicial previsto em 3,8 

anos. Já para o payback descontado (levando em consideração uma TMA de 15%) o 

retorno ficou previsto em 4,3 anos. 
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 O valor presente líquido (VPL) do valor investido, considerando o fluxo de caixa 

construído no período de 5 anos prevê um VPL de R$ 45.092,36, portanto maior que zero, o 

que demonstra que o investimento é viável, pois a taxa interna de retorno (TIR) foi de 30%. 

 

 
FIGURA 13 – Expectativa de fluxo de caixa 

 

 

 
FIGURA 14 – PAYBACK 

 
 

 
FIGURA 15 – PAYBACK descontado 

 
 

 
FIGURA 16 – VPL 
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11 CONCLUSÃO 
 

Para se desenvolver o plano de negócio da instituição de ensino levou-se em 

consideração a originalidade da ideia, a oportunidade do negócio e a exequibilidade do PN 

pela disponibilidade de dados. 

Como observado, um plano de negócio envolve o estudo das dimensões Técnica 

(produto, bem ou serviço), Econômica (Demanda e Oferta), Administrativa (Plano 

Estratégico) para que se possa analisar sua viabilidade de implementação. 

A ordem apresentada para cada estudo é proposital dada a relevância de cada um 

para a fase posterior, ou seja, só se avançou para o estudo seguinte quando a viabilidade 

parcial foi positiva.  

Em nível técnico a instituição apresenta um corpo docente altamente qualificado, 

sendo sua maior diferenciação ao tema que norteia a instituição: sustentabilidade 

corporativa. 

O estudo econômico mostra que o fato de ser uma instituição de ensino há sempre 

oportunidade de mercado. Tanto os profissionais quanto as empresas optam por investir nos 

estudos quando a fase é racionada, para se diferenciar, quanto em fase abonada visto que 

os recursos ficam mais disponíveis para investimentos. 

Em nível estratégico, o principal ponto é tornar a instituição conhecida, apresentar 

seus serviços e a relevância dos temas às organizações e, em alguns, casos a 

obrigatoriedade legal. Observa-se uma grande oportunidade de crescimento no que tange 

oferta de cursos afins ao cerne na instituição e às parcerias com empresas do segmento.  

Pelo exposto, o plano de negócio da instituição de ensino apresenta viabilidade 

técnica e operacional de implementação. 

Após a confirmação da viabilidade técnica e operacional fez-se o estudo financeiro 

fazendo uso de ferramentas da contabilidade gerencial, tais como: cálculo do ponto de 

equilíbrio, valor presente líquido (VPL) de R$ 51.856,21, tempo de retorno do investimento 

(payback) e Taxa interna de investimento (TIR), diante dos resultados e levando em 

consideração a geração de caixa, a empresa terá o retorno do investimento realizado pelos 

sócios em 3,8 anos no PAYBACK simples e se levando em consideração uma TMA de 15% 

o retorno do valor investido ficou em 4,3 anos, demonstrando estar dentro do prazo médio 

de mercado para retorno de investimentos neste tipo de negócio. A taxa interna de retorno 

(TIR), considerando os fluxos de caixa, será de 30%, ratificando que o negócio proposto 

gerará retorno, acima do esperado. Por fim, pode-se se concluir que o estudo realizado 

demostra que o projeto é viável e poderá gerar um retorno aos investidores.  
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13 APÊNDICE 
 

 13.1 PROPOSTA DE FERRAMENTA PARA SUPORTE À GESTAO DE  PESSOAS NO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO EM  SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA  

 

INTRODUÇÃO 

 

A autora do presente trabalho faz parte da equipe que desenvolveu o Trabalho de 

Conclusão de Curso com título: Projeto de Implementação de um Centro de Educação em 

Sustentabilidade Corporativa, o qual apresenta viabilidade de abertura de uma instituição de 

ensino focada no desenvolvimento das pessoas/profissionais como meio para a 

sustentabilidade das empresas. 

O presente trabalho pretende demonstrar a importância do uso de ferramentas no 

processo de gestão de pessoas, a fim de profissionalizar a atuação de um Centro de 

Educação com foco em Sustentabilidade, em processo de implementação e de pequeno 

porte, junto à sua equipe administrativa/executiva. 

O Capítulo 7 - Estratégia de Marketing do referido TCC apresenta suas estratégias 

para atender aos 4 Ps de marketing amplamente conhecidos: produto, preço, promoção e 

praça, somados aos 3 Ps de serviço: pessoas, processo e presença. Isso mostra a 

relevância dos 3 Ps que certamente fazem a diferença para as empresas que prestam 

serviços, ao mesmo tempo que o domínio desses elementos é extremamente difícil por ser 

orgânico, por estar em constante mutação uma vez que são compostos por elementos 

humanos e para pessoas com suas próprias perspectivas do mundo. 

Em serviços, a entrega de valor está intimamente ligada às pessoas, são elas que 

interagem diretamente com o cliente e seu perfil pessoal interfere, positiva ou 

negativamente, no resultado das atividades desenvolvidas. Por isso é importante que a 

empresa desenvolva processos para padronizar a atuação das pessoas junto aos clientes, o 

que irá determinar a “personalidade” da empresa no mercado.  

O terceiro elemento de serviços é a presença evidente, que nada mais é do que a 

imagem da empresa através do seu ambiente de trabalho, estilo de conduta e a 

programação visual. 

Sabe-se que grandes empresas possuem sofisticadas metodologias e ferramentas 

para os diversos processos que envolvem a gestão de pessoas, por vezes, pelo fato de 

serem desenvolvidos para a grande escala e demanda, acabam por não serem funcionais 

às pequenas empresas. Ferramentas rebuscadas desestimulam os gestores que acumulam 

muitas funções justamente por terem uma estrutura enxuta. Para terem eficácia na sua 
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gestão, necessitam personalizar e simplificar as soluções consolidadas no mundo 

corporativo. 

O objetivo do trabalho é apresentar uma ferramenta que apoie no processo de 

recrutamento, recepção do profissional e acompanhamento de desempenho, o qual será 

denominado Formulário de Descrição de Cargo e Função. 

Para realizar este estudo, construiu-se o referencial teórico sobre: Gestão de 

pessoas, Processo de recrutamento e seleção, Competências e CBO - Classificação 

Brasileira de Ocupações. 

Desenvolveu-se uma proposta de formulário com base no referencial teórico, CBO, e 

conhecimento da autora. 

 

REFERENCIAL TEORICO  

 

GESTÃO DE PESSOAS 

 
 O tema Gestão de Pessoas é extremamente amplo, e desdobrável em muitos outros 

temas que dão a ele a possibilidade de ser discutido de forma ilimitada. O presente capítulo 

discorrerá um pouco sobre a relevância das pessoas, seu papel na prestação de serviços, 

competências, mudanças de cenário e as relações trabalhistas.  

Demo (2010) introduz sua obra apresentando alguns estudos que contextualizam a 

relação entre a retenção de talentos e a manutenção de clientes: 

 

Branham (2002), baseado em estudos com várias 
organizações, validou a tese de que a retenção de 
colaboradores talentosos é o que gera a manutenção de 
clientes e esta, por sua vez, sustenta a lucratividade das 
organizações. Em consonância, Reichheld (2003) explica que a 
única maneira de se desenvolver uma base de clientes leais é 
construir relacionamentos a partir de sólidos compromissos 
com os funcionários, especialmente os do atendimento ao 
cliente ou linha de frente. (2010) 

 

 

Pode-se dizer que em se tratando de um Centro de Ensino, a linha de frente é feita 

pelos professores, entretanto o foco deste trabalho está nas pessoas de suporte 

administrativo, as quais contribuem para o bom andamento das atividades da instituição, 

dão apoio aos professores, e são muitas vezes a linha de frente junto aos clientes, neste 

caso, os alunos. Entende-se que o cliente terá contato pontual com os professores, mas 

diversas interações com os colaboradores.  
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Ainda, o cliente poderá realizar mais um curso na instituição e sua percepção da 

empresa, através dos seus colaboradores, poderá ser um motivo positivo no momento de 

tomar de decisão na aquisição de um novo serviço.  

Além disso, por se tratar de um Centro de Ensino voltado à Sustentabilidade há de 

ser perceber esse valor nos colaboradores através da sua conduta e na execução dos 

processos instituídos. 

Outros pontos relevantes a destacar são o custo envolvido no processo decorrente à 

rotatividade de pessoal e tempo para o desenvolvimento dos profissionais. Marthis e 

Jackson (2003) apud Demo (2010) destacam a importância da retenção de talentos:  

 
- menores índices de rotatividade traduzem-se em menores 
custos de recrutamento, seleção e treinamento; 
- o desempenho individual e organizacional é aumentado pela 
continuidade de colaboradores que conhecem suas funções, 
seus colegas, sua organização, com seus valores, cultura, 
produtos/serviços e seus clientes; 
- a retenção dos empregados acarreta uma melhor imagem 
organizacional, que, por sua vez, atrai novos talentos.  

 

“Recrutamento e Seleção; treinamento e desenvolvimento; compensação; relações 

trabalhistas; saúde, bem-estar e segurança no trabalho” são as políticas de GP trabalhadas 

por Marthis e Jackson (2001) apud Demo (2010). 

Rocha-Pinto (2007) aborda os modelos de gestão de pessoas: autocrático e 

flexibilizado para expor os desafios para a área de gestão de pessoas.  

Resumidamente, o modelo autocrático é aquele de cima para baixo e centralizado, 

onde os poucos no topo da pirâmide organizacional decidem por muitos. É caracterizada 

pela rotina e regida pela precisão de um relógio. “Predomina a ideia de que as pessoas 

complementam as funções da tecnologia, ajustando-se e comportando-se como se fossem 

partes de máquinas”. 

O modelo flexibilizado ou participativo é definido por Rocha-Pinto (2007) “como um 

modelo no qual os funcionários podem influenciar as decisões, exercer controle e 

compartilhar poder”. Complementa, afirmando que esse modelo “fortalece a 

responsabilidade e a lealdade à organização (...) proporciona uma redução dos desperdícios 

de recursos e tem, como decorrência, o moral e o ânimo elevados”.  

O modelo autocrático por muito tempo possibilitou às organizações obter eficiência e 

produtividade, mas nas últimas décadas há uma mudança no cenário mundial para 

implementação do modelo participativo, tendo a General Electric como precursora nos EUA 

e a Semco no Brasil. Essas, e outras empresas, enfrentaram e ainda enfrentam dificuldades 

e riscos, destacados a seguir: 
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- No modelo de gestão autocrático basta ordenar; na gestão 
participativa deve-se convencer o indivíduo e provocar-lhe a 
motivação. Isto exige dos executivos desprendimento, tempo e 
talento; 
- No modelo flexibilizado, o poder é redistribuído. De certa 
forma, confere aos executivos uma sensação de vácuo de 
autoridade, requerendo que eles gerenciem menos e liderem 
mais (...); 
- A despeito das diferenças culturais, tanto o Brasil quando os 
EUA possuem instituições relativamente autoritárias, tais como 
família, escola, religião (...) Conseguir que uma pessoa assim 
condicionada passe, de uma hora para outra, torne-se 
democrática e participativa é um trabalho árduo e demorado; 
- As pessoas, em todos os níveis, tendem a desconfiar muito 
das intenções da alta administração da empresa quanto a seus 
sinceros propósitos de criação de um modelo flexibilizado. A 
confiança e a adesão dos funcionários devem ser conquistadas 
passo a passo, através da transparência, da sinceridade e da 
persistência. 
- Finalmente, o modelo flexibilizado de gestão de pessoas é um 
caminho pouco trilhado. (...) A empresa tem de construir os 
mecanismos que empregará para implementar a gestão 
participativa de acordo com suas necessidades e 
peculiaridades culturais. Rocha-Pinto (2007) 

    

Vale ressaltar que a gestão de pessoas é também atribuição dos gestores, mesmo 

que exista um departamento de Recursos Humanos. Mas caberá a área de RH formular as 

políticas que equalizem as práticas de gestão de pessoas, alinhadas às estratégias da 

organização e dar suporte aos gestores na aplicação das práticas. (Bitencourt, 2010). A 

figura a seguir apresenta o sistema de gestão de pessoas: 
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Figura 17 (Fombrun, Tichy e Devanna apud Bitencourt, 2010) 
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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 
A gestão de pessoas inicia pelo processo de recrutamento e seleção, que é realizado 

em todas as empresas, sem exceção, mesmo que algumas empresas não tenham esse 

processo bem definido e profissional.  

Para Bitencourt e Colaboradores (2010) Recrutamento: “consiste em identificar 

candidatos potenciais que tenham o perfil desejado pela organização para preencher as 

posições em aberto em sua estrutura organizacional”. Ainda na visão dos autores, Seleção 

“consiste em escolher dentre os diversos candidatos captados no recrutamento, aquele que 

melhor preenche os requisitos demandados pela organização”. 

Para iniciar o processo de Recrutamento definem-se os critérios qualitativos e 

quantitativos para, posteriormente, detalhar o perfil da posição e do ocupante: título da 

posição, local de trabalho, principais responsabilidades, posicionamento na estrutura da 

organização, resultados esperados e a remuneração prevista; comportamentos esperados, 

formação escolar, experiências requeridas, conhecimentos específicos necessários ao bom 

desempenho da posição. 

O próximo passo é a identificar as fontes de recrutamento: se interna, os próprios 

funcionários são os candidatos, para tal a organização deve ter um plano de carreira e 

critérios bem definidos; se externa, as atividades envolvem técnicas como, análise de base 

de dados de candidatos, anúncios em mídias diversas definidas conforme o público a 

alcançar, palestras e feiras de escolas técnicas e universidades, indicações dos próprios 

funcionários, empresas de consultoria e recrutamento (headhunters), e-recrutamento e 

programas de estágio para estudantes. 

O processo de Seleção inicia pela qualidade do recrutamento, o critério de seleção 

está em convergir às características da organização e às do candidato, a fim selecionar o 

candidato que mais se ajusta à organização. Os autores ilustram o comparativo das 

variáveis: 
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· Perfil da posição 

· Estratégias 
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· Estrutura Organizacional 
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· Expectativas 

· Competências 

 

 

Figura 18 (Bitencourt e Colaboradores, 2010) 
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A personalidade do candidato é um fator importante, e suas características podem ser 

mensuradas através das entrevistas, testes e dinâmicas de grupo. Os testes podem ser 

(Bitencourt e Colaboradores, 2010): 

·  Avaliação psicológica: para identificar a capacidade intelectual, traços de caráter 

e de temperamento; 

·  Provas práticas: ou simuladas sobre atividades normalmente exigidas pela 

posição; 

·  Testes de conhecimento: medem o nível de conhecimento teórico sobre 

determinado assunto; 

·  Testes de capacidade física: medem força e resistência do candidato para 

exercer determinadas atividades. 

 

Quanto às entrevistas, os métodos são (Bitencourt e Colaboradores, 2010): 

·  Entrevista estruturada: perguntas padronizadas, em geral construídas a partir da 

análise das responsabilidades do cargo em questão; 

·  Entrevista situacional: apresentam-se situações reais do dia-a-dia do cargo ou 

situações hipotéticas a fim de indicar como o candidato agiria; 

·  Entrevista comportamental: o candidato deve dar exemplos específicos de como 

agiria em dada situação, geralmente de estresse, 

·  Entrevista sob tensão: o entrevistador cria um clima de pressão para analisar as 

reações do candidato.   

 

Uma técnica cada vez utilizada para garantir a assertividade na seleção de talentos é 

a seleção por Competência – conhecimentos, habilidades, atitudes ou comportamentos - 

que objetiva uma correlação mais direta entre o perfil do candidato e as exigências da 

organização. Rabaglio apud Bitencourt e Colaboradores (2010) apresenta as vantagens da 

seleção por competência: “maior foco e objetividade na seleção; mais consistência na 

identificação de comportamentos relevantes para a vaga; maior facilidade de avaliação de 

desempenho no futuro; maior chance de adequação do profissional à empresa e à 

atividade”. 

 

COMPETÊNCIAS E DESENVOLVIMENTO  

 

Para Dutra (2013) há uma íntima relação entre as competências organizacionais e 

individuais. Prahaland e Hamel apud Dutra (2013) abordam as competências 
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organizacionais: “compara as competências às raízes de uma árvore, ao oferecerem à 

organização alimento, sustentação e estabilidade”.  

Borges-Andrade (2006) reflete sobre o conceito de competência, seus novos 

significados e definições e a falta de consenso quanto a seu conceito filosófico e ideológico, 

que poderá advir do uso da expressão com distintos enfoques e áreas de conhecimento. 

Existe a prevalência de duas correntes, segundo Barato (1998) apud Borges-

Andrade (2006): 

Perspectiva inglesa, que define competências tomando como 
referência o mercado de trabalho e enfatizando fatores ou 
aspectos ligados a descritores de desempenho requeridos pela 
organização, e a francesa, que enfatiza a vinculação entre o 
trabalho e educação, indicando as competências como uma 
resultante de processos sistemáticos de aprendizado. 

 

No que tange às competências é importante o autoconhecimento, que segundo 

Macêdo et. al. (2007) “é o ponto de partida para o processo de mudança pessoal. Para que 

isso ocorra, as pessoas devem ser proactivas e encarar os desafios dessa busca 

incessante”. 

Nesse processo de mudança e desenvolvimento é importante estabelecer uma 

comunicação clara e assertiva, que para Macêdo et. al. (2007) é aquela na qual “o emissor 

expressa o que pensa e sente, mas sem melindrar os outros”. 

Os autores Bee e Bee (2000) apud Macêdo et. al. (2007) abordam o feedback como 

processo de desenvolvimento:  “feedback nada mais é do que uma mensagem a uma 

pessoa ou grupo, visando dar-lhe informações sobre como sua atuação está afetando os 

demais”. Para os autores esse “mecanismo pode ser utilizado para manter e aprimorar 

desempenhos, orientar e aconselhar pessoas, adquirir novas aptidões, desenvolver talentos 

e o desempenho da equipe, bem como criar motivação e comprometimento”.  

Para aumentar a efetividade do feedback os autores Bee e Bee (2000) apud Macêdo 

et. al. (2007)sugerem seguir algumas etapas, as quais serão resumidas a seguir: 

 

- Analisar a situação antes de começar a reunião: identificar o 
problema; ser específico e oportuno; avaliar a capacidade de 
recepção; 
- Praticar comunicação assertiva: destacar aspectos passíveis 
de mudança; concentrar-se nos aspectos mais importantes; 
criar empatia; ouvir reflexivamente; 
- Mostrar os comportamentos a serem alterados: citar 
exemplos precisos e suas consequências; não usar termos que 
desqualifiquem a pessoa; procurar soluções em conjunto; 
- Fazer uma autocrítica após a reunião: o que esperava 
alcançar; o que não saiu como esperado; pontos a melhorar.  
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Observa-se o quanto acompanhar o desempenho dos colaboradores é importante 

para o desenvolvimento das suas competências e o aprimoramento das políticas de gestão 

de pessoas da empresa. 

 

 
CBO - CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES 

 
No Brasil as leis trabalhistas são veementes cumpridas pela justiça e por isso é 

fundamental que as empresas estejam a par das leis vigentes e da Classificação Brasileira 

de Ocupações, que faz correspondência à Classificação Internacional Uniforme de 

Ocupações – CIUO. 

Em 2010 o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE disponibilizou a 3ª edição da 

CBO - que devido às mudanças estruturais no mercado de trabalho e nos cenários cultural, 

econômico e social dos últimos anos - apresenta as ocupações do mercado brasileiro 

organizadas e descritas por famílias. Para o MET esse documento “tem uma dimensão 

estratégica importante, na medida em que, com a padronização de códigos e descrições, 

poderá ser utilizada pelos mais diversos atores sociais do mercado de trabalho”. 

No entanto, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT é datada de 1943, época em 

que o presidente do Brasil era Getúlio Vargas e o Brasil em expansão industrial, atualmente 

sabe-se a CLT está obsoleta a muitos aspectos da realidade corporativa, que é dinâmica e 

oferece muitos postos de trabalho que necessitam do capital humano intelectual. A CLT foi 

criada para atender às demandas das fábricas, com horários, turnos e tipos de serviços 

específicos a esse segmento. 

A realidade do mercado contemporâneo reflete outras dinâmicas de interação entre 

as empresas e seus colaboradores, a globalização alterou significativamente as demandas e 

as necessidades de atuação dos profissionais.  

Infelizmente a CLT, em muitos aspectos, não acompanha esta modernização. Mas, 

ainda assim, respeitar o que determina a lei é imprescindível para a uma boa gestão de 

pessoas. 

 

METODOLOGIA 

 
 O método utilizado é hipotético-dedutivo, iniciou-se com a realização de revisão de 

literatura através de fontes bibliográficas e eletrônicas, seguido da proposta de Formulário 

de Descrição de Cargo e Função para o Centro de Educação em Sustentabilidade 

Corporativa. Para que essa ferramenta seja mais eficaz, propôs-se um Organograma e um 

formulário de Avaliação de Desempenho. 
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O Centro de Educação em Sustentabilidade Corporativa pretende uma estrutura 

composta por Diretor Acadêmico, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor 

Comercial e colaboradores de cada área, conforme apresentado anteriormente no Plano de 

Negócio. No entanto, o presente trabalho propõe um ajuste nessa estrutura organizacional 

para torná-la mais realista à fase inicial desta empresa que tem como pilar a 

sustentabilidade.  

No Plano de Negócio a ideia de compor a estrutura com quatro diretores se deu à 

hipótese de que os diretores seriam os sócios e que no início do projeto não teriam pró-

labore. Porém, após passada a fase de estruturação, entende-se que a empresa necessitará 

de uma equipe de profissionais de mercado. 

Das quatro áreas propostas no TCC, sugere-se o posto de um Diretor Geral, a união 

de duas áreas: administrativo e financeiro, e serão mantidas as diretoria Acadêmica e 

Comercial, que assumirá o Marketing. Conforme o Plano inicial, está prevista a terceirização 

de alguns serviços como a contabilidade, e uma equipe interna administrativa/auxiliar. 

No que tange o processo de recrutamento e seleção, deverá ser realizado com o 

suporte de uma consultoria especializada, já a recepção, a apresentação e o 

acompanhamento do profissional selecionado serão realizados pelos diretores.  

Propõe-se um formulário de Descrição de Cargo e Função como forma de padronizar 

os documentos da área de RH e para que se estabeleça um processo de comunicação 

assertiva e transparente entre empregado e empregador. Além de que o desenvolvimento 

dessa ferramenta leva à empresa a refletir sobre o que pretende daquele profissional e 

serve como base fundamental para o trabalho que a consultoria a ser contratada realizará. 

O presente trabalho não abordará o quesito remuneração. 

 

RESULTADOS E ANÁLISE 

 

Como visto na revisão teórica, tanto as empresas quanto os profissionais estão 

constantemente em mudança. As fases e etapas superadas as levam gradativamente à 

maturidade, o que propícia uma melhoria da qualidade na gestão de pessoas.  

Pode-se dizer que a realidade atual, em geral, está muito melhor em relação ao início 

do século XX, no entanto, as pequenas empresas ainda são lentas no uso de métodos que 

padronize seus processos internos. 

A autora deste trabalho entende que à fase inicial de implementação em que o 

Centro de Ensino se encontra há espaço para o uso de metodologias profissionais de 

gestão desde o recrutamento e seleção até o acompanhamento de resultados, mas com os 
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ajustes necessários dos métodos à realidade da empresa, a fim de conseguir o melhor 

resultado. 

Inicia-se com a proposta de um Organograma, que foi desenhado para contribuir 

com a visão geral da estrutura organizacional a fim de melhor definir qual a necessidade de 

profissionais para que a instituição esteja em plena atuação, mesmo que numa fase inicial. 

 

 

 

 

Como referido anteriormente, o Formulário de Descrição de Cargo e Função 

pretende ser um importante suporte ao processo de gestão de pessoas. A ferramenta segue 

uma estrutura vista no referencial teórico apresentado, ajustado à percepção de 

necessidade da organização estudada no TCC. Observou-se as demandas e ofertas de 

empregos em site especializado, as necessidades da empresa e a CBO.  

Para melhor demonstrar a proposta de Formulário, fez-se a descrição do Cargo e 

Função: Assistente Financeiro Contábil:  
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Figura 19 – Proposta de Organograma 
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Para o acompanhamento do Desempenho sugere-se um formulário simples, mas 

assertivo para estabelecer uma comunicação clara e que colabore para o desenvolvimento 

do colaborador: 

Figura 20 – Proposta de Formulário de Descrição de Cargo e Função 
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Propõe-se o seguinte processo para que a gestão de pessoas inicie de forma 

profissional no Centro de Educação: 

Atividade 1. Recrutamento e Seleção => realizar conforme orientação da consultoria 

externa; 

Figura 21 – Avaliação de Desempenho (Fonte: Carlos Benetti) 
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Atividade 2. Recepção => apresentar a empresa e sua estrutura (Figura 19); 

apresentar um plano de carreira resumido, desde os critérios para o período de experiência 

até as promoções; passar ponto a ponto a Descrição de Cargo e Função (Figura 20) a fim 

de dirimir eventuais dúvidas do “contrato” a ser iniciado e para estabelecer uma 

comunicação transparente; 

Atividade 3. Acompanhar os Resultados => realizar a cada dois meses uma reunião 

de avaliação de desempenho (Figura 21); utilizar o documento (Figura 20) como suporte ao 

acompanhamento do trabalho desenvolvido pelo profissional e deverá ser alinhado à 

realidade sempre que estiver obsoleto. Atentar para comunicar ao profissional nas reuniões 

periódicas. 

Vale ressaltar a que essa proposta é para a fase inicial da empresa, na qual, ainda 

deverá contar com uma estrutura pequena. Os processos deverão ser ajustados 

constantemente, conforme necessidade.  
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CONCLUSÃO 

 
As pessoas são fundamentais para o sucesso das empresas, independente do seu 

porte e segmento, mas em serviços as pessoas são a parte do “produto” final ou seja 

participam da entrega de valor. 

O referencial teórico apresentou no item 2.1 Gestão de Pessoas os conceitos, a 

relação existente entre a retenção de talentos e o sucesso da empresa, as políticas de 

recrutamento e seleção, modelos de gestão e o sistema de gestão de pessoas. 

O item 2.2 Processo de Recrutamento e Seleção apresenta os seus conceitos e 

definições, o método a ser utilizado nestes processos, as características afins das empresas 

e dos profissionais, aborda os tipos de testes a serem aplicados aos candidatos às vagas, 

bem como os diferentes tipos de entrevistas.  

Em 2.3 Competências e Desenvolvimento abordou-se o conceito de Competências e 

as correntes de pensamento francesa e inglesa, a relação direta entre as competências 

corporativas e dos indivíduos para o bom desempenho, e a importância do 

autoconhecimento e do uso de ferramentas como feedback para o processo de 

desenvolvimento das pessoas e por consequência das empresas. 

O referencial teórico é finalizado com a apresentação da 2.4 CBO - Classificação 

Brasileira de Ocupações e a relevância das relações trabalhistas. 

Conclui-se que o universo da gestão de pessoas é muito amplo se desdobrado nas 

suas diversas possibilidades, o que, por vezes, deixa os processos nas empresas 

complexos ou amadores. Por isso, a proposta de desenvolver uma ferramenta simples que 

seja suporte ao processo de gestão de pessoas, desde o apoio ao Recrutamento e Seleção 

até o acompanhamento de desempenho. 

 Propôs-se um Formulário de Descrição de Cargo e Função, o qual está sintetizado 

em uma folha para que estimule sempre a objetividade. Para que essa ferramenta fosse 

desenvolvida, observou-se a importância de que a empresa tivesse seu organograma e 

ainda observou-se a falta de uma ferramenta simples para a avaliação de desempenho, 

apoio ao feedback. Nesse contexto, o presente trabalho também propôs um Organograma e 

um Formulário de Avaliação.  

 O presente trabalho cumpriu com seu objetivo que pretendeu apresentar uma 

ferramenta de suporte ao processo de gestão de pessoas e, ainda, demonstrar como 

atividades simples mas que seguem uma metodologia contribuem para empresas de 

pequeno porte e/ou em fase de implementação, como é o caso do Centro de Educação em  

Sustentabilidade Corporativa. 
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14 ANEXOS 
 

 14.1 ANEXO 1 - PESQUISA DE AMOSTRAGEM DA POPULAÇÃO 

1. Gênero?  

( ) Masculino  

( ) Feminino  

2. Qual a sua faixa etária?  

( ) De 18 a 25 anos  

( ) De 25 a 30 anos  

( ) De 30 a 40 anos  

( ) De 40 a 50 anos   

( ) Acima de 50 anos  

3. Estado civil  

( ) Solteiro(a)  

( ) Casado(a), vive junto  

( ) Divorciado(a)  

( ) Viúvo(a)  

4. Qual a sua área de formação acadêmica?  

5. Qual a faixa da sua renda?  

( ) Abaixo de $ 2.000,00  

( ) Entre R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00  

( ) Entre R$ 3.001,00  R$ 4.000,00  

( ) Entre R$ 4.001,00  R$ 5.000,00  

( ) Entre R$ 5.001,00  R$ 6.000,00  

( ) Acima de R$ 6.001,00  

( ) Não quero informar  

6. Quais critérios você observa para definir a qualidade de um curso?  

( )  Professores  

( ) Grade curricular   

( ) Ementa  

( )Instituição  

( )Outro:   

7. Quais critérios você observa para definir a qualidade de uma escola?  

( ) Instalações  

( )Tamanho  

( )Localização  
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( )Outro:   

 

8. Qual o meio de comunicação você utiliza para procurar Onde procura informações sobre 

cursos?  

( ) Internet  

( ) Revistas/Jornais  

( ) Redes Sociais  

( ) Indicação de pessoas conhecidas  

( ) Outro:   
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 14.2 PESQUISA REALIZADA COM 10 EMPRESAS ENTRE AS 20 MAIORES DE 
CURITIBA-PR.  

 

1 – A sua empresa valoriza a gestão por competências (características individuais) 

considerando o foco em sustentabilidade?  

Não concordo totalmente 

Não concordo parcialmente 

Indiferente 

Concordo parcialmente 

Concordo totalmente 

 

2 - A sua empresa valoriza profissionais com formação em uma das áreas de 

sustentabilidade corporativa?  

Não considera 

Considera mas não seleciona por este critério  

Considera e seleciona como critério importante 

Fator determinante para promoção ou contratação 

 

3 – Como sua empresa investe no desenvolvimento de competências de seus 

funcionários? 

Rede de aprendizado on-line 

Cursos / Palestras  - Na empresa (In-company) 

Incentivo financeiro para cursos externos 

Não investe 

Outro_______________________ 

 

4 – Qual a sua visão de educação em sustentabilidade corporativa? 

____________________________________________________________________ 
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 14.3 RESPOSTAS TEXTUAIS DA VISÃO DE SUSTENTABILIDADE  DA PESQUISA 
REALIZADA COM 10 EMPRESAS ENTRE AS 20 MAIORES DE CU RITIBA-PR.  

 

 

“A empresa xxx busca evidenciar, através das ações destinadas à promoção da 
cidadania, seus valores representados pelo Jeito xxx de Ser. A empresa prega, como 
base para toda e qualquer relação, a ética e o respeito com as pessoas. E, para isso, 
procura engajar os colaboradores em ações que visam promover o bem-estar 
coletivo.” 
 
“A Educação é uma das principais formas para levar a inserção da sustentabilidade 
aos processos. Acredito que a sustentabilidade deva cada vez mais ser pauta das 
ações educativas específicas sobre o tema ou transversalmente inseridas nas 
demais ações. Promover ações educativas garante a sensibilização e engajamento 
do público interno e demais públicos para execução efetiva e contínua das ações de 
sustentabilidade, gerando uma mudança de cultura e de comportamento e atingindo 
as decisões e gestão do negócio, garantindo a preparação do negócio para atuar em 
uma sociedade em constante evolução.” 
 
“Uma área pouco explorada e de grande importância nos atuais conceitos da 
administração. Acho que falta um melhor entendimento dos benefícios que podem 
ser trazidos para as empresas.” 
 
“Como o assunto sustentabilidade corporativa é bastante novo como um conceito de 
integração das áreas ambiental, social e de governança, de modo geral, acredito que 
as empresas estão iniciando o entendimento do conceito e das implicações da 
aplicação do mesmo no dia a dia empresarial. 
Do ponto de vista do que cada profissional deve fazer em prol da sustentabilidade 
corporativa, para mim, o papel principal que podemos desempenhar é o de sempre 
buscar nosso auto desenvolvimento para ter melhores condições de persuadir 
pessoas e influenciar decisões.” 
 
“A empresa possui política de sustentabilidade definida formalmente.” 
 
“Acredito ser muito importante e vital para as empresas que buscam serem 
competitivas local e globalmente.” 
 
“As estratégias do Grupo são discutidas a fundo visando manter a sustentabilidade 
do negócio com o uso das metodologias de gestão mais atualizadas do mercado. O 
treinamento também tem foco no desenvolvimento das lideranças para a execução 
das diretrizes estratégicas da Empresa xxx em âmbito global. 
A Empresa xxx também quer fazer a diferença na sociedade. Por isso existe o 
Programa de Responsabilidade Social Empresa xxx; para criar e gerenciar 
oportunidades que agreguem valor a funcionários e comunidade, fortalecendo os 
Pilares Empresa xxx de ética e integridade, segurança e sustentabilidade, e respeito 
e diversidade entre esses públicos.” 

 

 

 

 



77 

 

 14.4 DETALHAMENTO DOS CURSOS QUE INICIALMENTE SERÃO OFERTADOS:  

 

Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho 

 
Objetivo: Oportunizar ao enfermeiro uma formação diferenciada no contexto do 

trabalho, onde ele estará apto a desenvolver atividades que venham atender as 

necessidades do trabalhadores e de seus empregadores, bem como as demandas legais 

vigentes no país. 

Público-alvo:  Enfermeiros 

Programa: 

·  Enfermagem do Trabalho  

·  Fisiologia Humana voltada à Saúde do Trabalhador  

·  Fundamentos da Segurança Ocupacional - Perigos e Riscos à Saúde do Trabalhador 

·  Legislação e Políticas Públicas em Saúde do Trabalhador 

·  Vigilância Epidemiológica Aplicada à Saúde do Trabalhador 

·  Toxicologia Ocupacional 

·  Doenças Ocupacionais: do diagnóstico à gestão 

·  Ergonomia 

·  Saúde Mental Aplicada ao Trabalho 

·  Gestão da Saúde do Trabalhado 

·  Metodologia da Pesquisa Científica 

·  Orientação do TCC 

 

Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalh o 

 
Objetivo: Oferecer aos participantes, um programa de capacitação profissional 

relativa ao exercício da atividade em Engenharia de Segurança do Trabalho, atualmente 

com grande demanda no mercado, além de ampliar sua visão e, também, aprimorar seus 

conhecimentos teóricos e práticos com o intuito de atuar na prevenção de segurança do 

trabalho. 

Público-alvo: Bacharel em Engenharia obrigatoriamente. 

Programa: 

·  Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho  

·  Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas e Instalações  

·  Higiene do Trabalho  

·  Proteção do Meio Ambiente  
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·  Proteção Contra Incêndio e Explosões 

·  Gerência de Riscos  

·  Psicologia, comunicação, treinamento e carga mental  

·  Administração aplicada à engenharia de segurança do trabalho  

·  O Ambiente e as Doenças do Trabalho  

·  Ergonomia 

·  Legislação e Normas Técnicas 

·  Metodologia da Pesquisa Científica 

·  Disciplinas Complementares  

·  Atividades Práticas 

·  Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Pós-Graduação em Fisioterapia do Trabalho 

 
Objetivo: Atender à crescente demanda do mercado, beneficiando desta forma, 

tanto as empresas que disporão de fisioterapeutas do trabalho mais qualificados, quanto de 

fisioterapeutas interessados nestas áreas, que por seu interesse desejem ingressar ou 

aperfeiçoar-se neste campo em constante evolução. 

Público-alvo: Fisioterapeutas  

Programa: 

·  Fisioterapia do Trabalho 

·  Fisiologia do Trabalho e Biomecânica Ocupacional 

·  Fundamentos de Ergonomia 

·  Metodologias, Técnicas e ferramentas de Ergonomia 

·  Legislação em Saúde e Segurança do Trabalhador 

·  Metodologia da Pesquisa Científica 

·  Patologias do trabalho 

·  Empreendedorismo e Gestão de empresas 

·  Projetos em Fisioterapia do Trabalho 

·  Programas de Qualidade de Vida no Trabalho 

·  Ambulatório de Fisioterapia do Trabalho na Empresa 

·  Perícia Judicial e Assistência Técnica em Fisioterapia do Trabalho 

·  Orientação para desenvolvimento trabalho de pesquisa (TCC). 
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Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho 

 
Objetivo: Oportunizar ao enfermeiro uma formação diferenciada no contexto do 

trabalho, onde ele estará apto a desenvolver atividades que venham atender as 

necessidades dos trabalhadores e de seus empregadores, bem como as demandas legais 

vigentes no país. 

Público-alvo:  Enfermeiros 

Programa: 

·  Enfermagem do Trabalho  

·  Fisiologia Humana voltada à Saúde do Trabalhador  

·  Fundamentos da Segurança Ocupacional - Perigos e Riscos à Saúde do 

Trabalhador 

·  Legislação e Políticas Públicas em Saúde do Trabalhador 

·  Vigilância Epidemiológica Aplicada à Saúde do Trabalhador 

·  Toxicologia Ocupacional 

·  Doenças Ocupacionais: do diagnóstico à gestão 

·  Ergonomia 

·  Saúde Mental Aplicada ao Trabalho 

·  Gestão da Saúde do Trabalhado 

·  Metodologia da Pesquisa Científica 

·  Orientação do TCC 

 

Pós-graduação em Higiene Ocupacional 

 
Objetivo: Capacitar profissionais na área de Higiene Ocupacional visando identificar, 

avaliar e controlar agentes de riscos potencialmente presentes no ambiente de trabalho, a 

fim de subsidiar estratégias de gerenciamento da Saúde Ocupacional. 

Público-alvo: Profissionais graduados em Engenharia, Medicina, Enfermagem, 

Física, Química, Farmácia, Biologia e demais profissionais da área de atenção à saúde do 

trabalhador. 

Programa: 

·  Administração de Programas de Higiene Ocupacional 

·  Agentes de Riscos Físicos 

·  Agentes de Riscos Químicos 

·  Agentes de Riscos Biológico 

·  Ergonomia 
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·  Introdução à Higiene Ocupacional 

·  Legislação Aplicada á Higiene Ocupacional 

·  Metodologia da Pesquisa 

·  Proteção Respiratória 

·  Segurança do Trabalho e Doenças Ocupacionais 

·  Sistema de Qualidade em Higiene Ocupacional 

·  Toxicologia Aplicada a Higiene Ocupacional 

·  Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 

Pós-Graduação em Psicologia do Trabalho 

 
Objetivo: Qualificar profissionais para atuar na área de Psicologia do Trabalho em 

organizações de produção e de serviços, em entidades sindicais e como consultores 

internos e externos. 

Público-alvo: Todo profissional graduado e interessado na área do trabalho.  

Programa: 

·  Introdução à Psicologia do Trabalho 

·  Gestão, Educação e Trabalho 

·  Ergonomia  

·  Medicina e Saúde no Trabalho 

·  Psicologia e Direito do Trabalho 

·  Planejamento, Estratégia e Gestão pela Competência 

·  Metodologia de Pesquisa Científica em Psicologia do Trabalho 

·  Saúde Mental e Trabalho  

·  Relações de Poder e Trabalho 

·  Grupos e Intervenção Psicossociológica 

·  Novas Tecnologias de Gestão, Trabalho e Subjetividade  

·  Gestão de Carreiras e Remuneração 

·  Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

MBA em Gestão Estratégica de Pessoas: Ênfase em Com petências 

 
Objetivo: Oferecer uma forte base de conceitos e práticas relacionadas às 

atividades funcionais da área de recursos humanos, visando promover o acesso a 

conhecimentos teóricos e operacionais que permitam contribuir de maneira significativa para 

obtenção da plena eficiência e eficácia organizacional; 



81 

 

Capacitar e desenvolver competências necessárias a uma visão integrada das 

atividades de recursos humanos em relação aos objetivos organizacionais, bem como 

oferecer uma visão básica de gestão de negócios, ampliando assim, a percepção gerencial 

em termos de atuação profissional. 

Público-alvo: Profissionais com curso superior que atuam ou que pretendam atuar 

na área de recursos humanos e que necessitam desenvolver e aperfeiçoar suas 

competências objetivando obter melhor desempenho de suas funções, impulsionar a 

carreira e melhorar seu posicionamento profissional. 

Programa: 

·  Administração de Cargos e Salários; 

·  Consultoria em Recursos Humanos; 

·  Elementos de Finanças Corporativas; 

·  Gestão de Operações Empresariais; 

·  Gestão de Pessoas e Habilidades Gerenciais; 

·  Legislação Trabalhista e Previdenciária; 

·  Marketing, Endomarketing e Marketing de Relacionamento; 

·  Negociação e Relações Trabalhistas e Sindicais; 

·  Planejamento Estratégico de Recursos Humanos; 

·  Qualidade de Vida no Trabalho e Saúde Ocupacional; 

·  Recrutamento, Seleção e Integração; 

·  Rotinas de Departamento de Pessoal; 

·  Sistemas de Avaliação de Desempenho; 

·  Sistemas de Remuneração e Recompensas; 

·  Treinamento, Desenvolvimento e Educação Corporativa; 

·  Metodologia do Trabalho Científico. 

 

MBA em Gestão de QSMS - Gestão Integrada em Qualida de, Segurança do 

Trabalho, Meio Ambiente e Saúde 

 
Objetivo: Formação de auditores dos sistemas: Gestão de qualidade (NBR ISO 

9001). Gestão ambiental (NBR ISO 14001). Gestão (NBR ISO 19011). Gestão de segurança 

e saúde ocupacional (SGSSO  e a  OHSAS 18001). Responsabilidade social (NBR 16001). 

Capacitar no gerenciamento e análise de riscos. Prevenção, Análise e Investigação de 

acidentes e incidentes. Capacitar na metodologia e implementação de sistemas de gestão 

integrada (SGI). 
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Público-Alvo: Engenheiros, médicos, administradores, enfermeiros, fisioterapeutas, 

psicólogos, terapeutas ocupacionais, arquitetos, designer industrial, técnicos de segurança 

do trabalho com curso de graduação e demais profissionais graduados interessados na 

área. 

Programa: 

·  Engenharia de Segurança do Trabalho e Higiene Ocupacional 

·  Ergonomia e Gestão de Saúde Ocupacional 

·  Fisiologia/Carga Física do Trabalho  

·  Gestão Ambiental e SST 

·  Governança e responsabilidade sócio ambiental 

·  Gestão de segurança nas empresas 

·  Gerenciamento de riscos e controles 

·  Gestão de resíduos e recuperação ambiental 

·  Introdução às Normas de QSMS e Gestão da Qualidade 

·  Legislação Ambiental 

·  Legislação em Saúde do Trabalhador 

·  Metodologia da Pesquisa Científica 

·  Prevenção, Investigação e Análise de Acidentes 

·  Programas de QSMS – Estratégia de Gestão 

·  SGI - Sistema de Gestão Integrado 

·  Trabalho de conclusão de curso 

·  Treinamento de QSMS 

 

MBA em Ergonomia - Processo, Projeto, Produto 

 
Objetivo: Oferecer uma formação para atuar em Ergonomia, com fundamentação de 

suas práticas através do preparo prático-metodológico, orientada para ações de melhoria 

das condições de trabalho, conforme exigido pela NR-17 (Ergonomia), capacitando-os para 

a legitimação de suas ações e preparando-os para lidar com os problemas retrospectivos, 

prospectivos e emergentes nas organizações. 

Público-alvo: Profissionais de saúde e segurança, engenheiros de métodos e 

processos, arquitetos, designers, administradores, profissionais ligados à higiene do 

trabalho, recursos humanos, gestão de pessoas, e demais profissionais com interesse na 

formação, desde que tenham curso superior completo. 

 



83 

 

Programa: 

Antropometria e Biomecânica Ocupacional 

·  Engenharia de Segurança do Trabalho, Higiene Ocupacional e Gestão de SST 

·  Ergonomia em Ambiente Construído 

·  Ergonomia Organizacional 

·  Estágio Supervisionado 

·  Fisiologia e Carga Física do Trabalho 

·  Formação, Licitações, Certificações e Código de Deontologia do Ergonomista 

·  Fundamentos de Ergonomia 

·  Gerenciamento Ergonômico, Documentação e Registro 

·  Legislação em Saúde do Trabalhador e Patologias do Trabalho 

·  Metodologias, Ferramentas e Técnicas de AET I e II 

·  Metodologia do Trabalho Científico 

·  Projetos e Intervenção Ergonômica 

·  Psicologia, Percepção, Processos Cognitivos e Carga Mental do Trabalho 

·  Trabalho de Conclusão de Curso 
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 14.5 CBO 4110 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

 


