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RESUMO
A empresa Curitiba Equipe 6, passou a ser denominada como MFARB, e
tem como objetivo a venda de aparelhos de comunicação.
Os produtos apresentados pela MFARB se enquadram nos desejos da
população brasileira e também mundial, eis que podem ser utilizados, de forma
simples, como o aparelho celular, apenas para ligações e torpedos, bem como
de maneira ampla, como o smartphone e tablete, e agora inovando com o
lançamento de um aparelho altamente benéfico a população, com várias
funções eletrônicas e sociais o Life Watch.
É de conhecimento notório que a concorrência é grande, todavia, a
MFARB possui um diferencial e esta sempre em busca pela inovação e
tecnologia, sempre oferecendo os melhores produtos do mercado, sendo assim
optamos pela fusão junto a Empresa Ostendo Technologies Inc. Agregando
comunicação + tecnologia. Somando forças para um novo conceito de
empresa, para esse novo projeto com mais tecnologia, inovação e
responsabilidade social. A MFARB tem como intuito se tornar empresa de
aparelhos eletrônicos referência no Brasil, trazendo tecnologia internacional
para conquistar o mercado nacional.
Com a expansão da fábrica e o aumento da necessidade mais horas de
trabalho para produção do Life Watch, a equipe de recursos humanos ficou
responsável pelo pesado investimento nessa área, a fim de tornar a empresa
um exemplo a ser seguido pelos seus concorrentes, assim como a
contratação, capacitação e treinamento de novos e antigos colaboradores.
Além dos devidos benefícios e o planos de carreira para tornar a empresa um
ambiente saudável e reconhecido positivamente pelos seus funcionários.
Palavra chave: lançamento, diferencial, fusão, concorrência, novo conceito,
referência, recursos humanos, investimento, saudável, exemplo, funcionários.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

APRESENTAÇÃO MATÉRIA JOGOS DE NEGÓCIOS

A disciplina “Jogos de Negócios” utiliza como ferramenta o sistema
STRATEGY® Business Simulation para aprendizado prático sobre definição,
implantação de estratégias de negócios e tomadas de decisões gerenciais,
com a possibilidade de análise e discussão das ações realizadas e seus
resultados, oferecendo um estudo de caso em tempo real.
Nessa versão do jogo, em que a atuação é no mercado de telefonia, até
8 equipes são responsáveis pela administração de empresas do setor,
competindo entre si com critérios bem definidos. O jogo sob os efeitos das
ações tomadas pela concorrência e pela conjuntura econômica. Cada período
corresponde a um mês, em que são tomadas decisões referentes a preço,
propaganda, inovação, produção, design, mão-de-obra, salários, benefícios,
capacidade fabril, empréstimos bancários, aplicações e distribuição de
dividendos. Cada equipe será responsável pela administração da sua empresa
e competirá entre através da produção e venda de três diferentes produtos:
telefones celulares, smartphones e tablets.
As equipes definirão os pesos dos critérios de avaliação: Valor da Ação,
Retorno sobre o Patrimônio Líquido, Receita de Vendas e Lucro Total. O
sistema Strategy oferece a oportunidade de tomada de decisão, resposta sobre
pressão e mudanças de conjunturas econômicas e feedbacks sobre as
decisões tomadas.
A empresa engloba uma ampla área de atuação como o mercado das
operadoras de telefonia móvel, os setores tecnológicos, aos usuários comuns
(que corresponde a telefonia pessoal) e as empresas (ambiente corporativo).
Cada um dos três produtos fabricados por cada empresa do STRATEGY
possui uma característica.
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O celular é o mais comum, já consolidado no mercado e com sua
demanda estável. O smartphone é mais sofisticado está em ascensão, e se
tornando cada vez mais atraente devido seu dinamismo, funcionalidade e
qualidade. Já o tablet é o aparelho mais novo, tem sido bem aceito e ganhado
destaque no mercado, sua demanda esta aumentando e acredita-se em sua
evolução constante.
De início não há diferenciação entre os produtos das empresas, pois
todas elas partiram das mesmas aquisições e desenvolvimentos. Até este
momento as empresas competem entre si de igual porte e dimensão, assim
como suas montagens, vendas de produtos e preços de vendas.
Com o inicio das atividades e concorrência entre as empresas espera-se
maior diferenciação e maior foco na necessidade do cliente, assim como se
busca resultados financeiros para a empresa.
Vários fatores externos afetarão a rotina e decisões estratégicas da
empresa, como o poder dos compradores (podendo estes ser habituais,
volúveis, ou novos compradores), os fornecedores (a indústria de telefonia
utiliza insumos e depende muitas vezes desses fornecedores sendo eles de
médio ou grande porte), novos entrantes e produtos substitutos, práticas de
marketing, gastos com promoção propaganda, inovação tecnológica e Design
(sazonalidade pela época do ano, gastos com promoção, clientes interessados
em produtos com características especificas reagem de acordo com suas
expectativas e os investimentos dos concorrentes), posicionamento de preço
(não existe limitação quanto ao estabelecimento de alinhamento de preços de
acordo com a concorrência) e localização do mercado e distribuição (as
empresas

além

de

fabricarem também

concentram

suas

forças

na

comercialização e vendas dos seus produtos).
A empresa Mfarb Technologies foi constituída com capital aberto inicial
de R$ 5 milhões.
Possui capacidade instalada de 900 unidades fabris, conforme
sazonalidade esta capacidade pode ser alterada conforme investimento, teve
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custo de implantação de R$ 4,5 milhões, sofre uma taxa de depreciação de
0,8% ao mês, aproximadamente 10% ao ano.
Os insumos para a produção têm preços condizentes aos praticados no
mercado, são adquiridos normalmente conforme necessidade. Tendo custo de
R$ 195 para celulares, R$ 566 para smartphones e R$ 475 para tablets.
1.2

MFARB
1.2.1 APRESENTAÇÃO
A empresa Curitiba Equipe 6, passou a ser denominada como MFARB, e

tem como objetivo a venda de aparelhos de comunicação.
O mercado da comunicação mantém-se aquecido e está em crescimento,
pois através de tecnologia, as pessoas buscam o contato virtual e eletrônico.
Cada vez mais conectados, os clientes buscam sempre estar atualizados em
matéria de tecnologia digital.
Assim, os produtos apresentados pela MFARB se enquadram nos
desejos da população brasileira e também mundial, eis que podem ser
utilizados, de forma simples, como o aparelho celular, apenas para ligações e
torpedos, bem como de maneira ampla, como o smartphone e tablet.
É de conhecimento notório que a concorrência é grande, todavia, a
MFARB possui diferenciais e busca pela inovação e tecnologia, sempre
oferecendo os melhores produtos do mercado.
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1.2.2 LOGOMARCA

1.2.3 APRESENTAÇÃO DA DIRETORIA

A empresa definiu sua diretoria baseada nas maiores necessidades de
entendimento e ação para poder alavancar a organização e competir com as
concorrências. A composição da equipe é composta da seguinte forma:
- Presidência e Diretoria de Projetos: Fabio Cerqueira Knabben
- Diretoria de Marketing: Raphael Rovere Dias
- Diretoria de Produção: Marjorye Lopes Marques
- Diretoria de Recursos Humanos: Bruna Capel Krempel
- Diretoria Financeira: Anselmo Spagliare Baioni

1.2.3.1 MINI CURRÍCULO DOS PARTICIPANTES
Fabio Cerqueira Knabben, Presidente e diretor de projetos, formado em
Desenho Industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com
experiência em análise de mercado e estratégias empresariais, tornou-se
presidente por sua visão holística e sua capacidade analítica.

14
Marjorye Lopes Marques, Diretora de Produção, graduada em Turismo
pela Universidade Positivo, com vivência em empresas na área de Logística,
chegou a este cargo graças a seu pulso firme e seu entendimento na área de
Produção.
Bruna Capel Krempel, Diretora de Recursos Humanos, graduada em
Fisioterapia a PUC -PR, mudou sua área de atuação a conhecimentos
relacionados na área de Recursos Humanos em empresas da sua família.
Carrega o cargo de diretoria pelo seu entendimento com a Lei, contabilidade e
fiscal e bom relacionamento pessoal.
Raphael Rovere Dias, Diretor de Marketing, graduado em Direito pela
Universidade Positivo, com vivência no exterior tem uma visão ampla de
direcionamento na área de marketing, não sendo a toa que ocupa um cargo
com grande responsabilidade, atingir ao público e conquistar parcelas de
mercado.
Anselmo Spagliare Baioni, Diretor Financeiro, graduado em Medicina,
atua na sua jornada dupla e conquistou seu cargo devido a conhecimento
anterior

em finanças, com grande

influenciando as demais áreas.

1.2.3.2 CURRÍCULOS
MARJORYE LOPES MARQUES
Brasileira, 23 anos, solteira
CPF (BRA) 077.816.339-38
Angelo pianaro 425 Santa Felicidade
82320-570 Curitiba, Paraná - Brasil
041- 91912107
041- 33646851
cel 55 (41) 9191-2107
marjorye21@hotmail.com

responsabilidade

e

entendimento,
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Objetivo
Analista de Logística ou Planejamento.
Perfil profissional
Tenho um bom relacionamento dentro da área e com outras áreas dentro
da empresa, gosto de tomar iniciativas e buscar soluções para os
problemas, tenho atitudes em resolver ou ajudar os outros, sou bem
humorada, respeito muito as pessoas, gosto de aprender coisas novas e
ter desafios.
Formação


Escolaridade
Pós-graduação no nível Especialização.



Graduação
Turismo, Universidade Positivo (dezembro/2011) - concluída.



Pós-Graduação – Especialização
Pós

Graduação

em

Administração,

Fundação

Getúlio

Vargas

(junho/2014) - cursando.
Histórico profissional


GVT - desde fevereiro/2013
(Empresa de grande porte - multinacional (Israel) - no segmento
telecomunicações)
Controladoria Supply Chain/Logistica
Controles internos, planejamento e melhorias para reduzir custos e
aumentar lucros, orçamentos./Atualmente estou na área de Logística,
desde setembro do ano passado, faço programação de cargas do Brasil
e de Importação.



Head Net do Brasil - de julho/2011 a setembro/2012
(Empresa de médio porte no segmento tecnologia e informática)
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Financeiro
Previsão de pagamentos e recebimentos diários, fluxo de caixa,
relatório de contas bancárias, emissão de relatórios de pagamentos.



PJ Eventos - de agosto/2009 a abril/2010
(Empresa de pequeno porte no segmento turismo)
Organizadora de eventos
Contato com clientes e fornecedores, orçamento, participação no dia do
evento, feed back dos clientes e construção de um portifólio do evento,
divulação dos eventos.



Siena Turismo - de abril/2008 a julho/2009
(Empresa de pequeno porte no segmento turismo)
Agente de viagens
Atendimento ao público, venda de pacotes turísticos.



Hotel Radisson - de janeiro/2008 a abril/2008
(Empresa de grande porte - multinacional (Brasil) - no segmento
hoteleiro)
Recepção
Atendimento ao público, check-in e check-out.

Outros objetivos


Região de trabalho
Preferência pela região de Curitiba/PR/BR, ou cidades em um raio de
até 150 km.
Aceita considerar propostas de outras regiões.
Aceita viajar pela empresa.

Informações complementares
Tenho curso em oratória, gosto de falar em público. Certificado Yellow Belt.
Conhecimento no Pacote Office.
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BRUNA CAPEL KREMPEL
Brasileira, 30 anos, casada, 1 filho
CPF (BRA) 052.987.889-55
Rua Simão Bolivar Hugo Lange
80040-140 Curitiba, Paraná - Brasil
(41)3015-6177 (res) ou (41) 9649-0088 (cel)
cel 55 (41) 9649-0088
brukrempel@hotmail.com
Objetivo
atendimento ao cliente ou area adminstrativa.
Formação


Escolaridade
Pós-graduação no nível Especialização.



Graduação
Fisioterapia, PUC -PR (dezembro/2005) - concluída.



Pós-Graduação – Especialização
Pos Graduação, ISAE - FGV (junho/2014) - cursando.

Idiomas
Espanhol: leitura básica, conversação básica.
Inglês: leitura básica, conversação básica.
Histórico profissional


Ducha Cosméticos - de julho/2009 a dezembro/2012
(Empresa de médio porte no segmento perfumaria e cosméticos)
gerente
supervisora de vendas, atendimento ao público, auxiliar administrativo



IMMEF fisioterapia - de abril/2008 a junho/2009
(Empresa de pequeno porte no segmento saúde, hospitalar e
laboratorial)
Fisioterapeuta
atendimento de Drenagem linfática em mulheres gestantes
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Rio Negro Consultores - de outubro/2003 a outubro/2006
(Empresa de pequeno porte no segmento engenharia)
Aux. Administrativo
auxiliar administrativo e atendimento ao público

Outros objetivos



Região de trabalho
Preferência pela região de Curitiba/PR/BR, ou cidades em um raio de
até 150 km.
Aceita considerar propostas de outras regiões.
Aceita viajar pela empresa.

Informações complementares
•01/10/2003 – 31/08/2006 – Auxiliar Administrativo da empresa Rio Negro
Consultores Associados

•Estagiária de Ginástica Laboral na fábrica de O Boticário durante o ano de
2005

•2006 - Residente como Fisioterapeuta do Hospital Pequeno Príncipe
aprovada em prova classificatória- curso com duração de 1 ano

•Março de 2007 - Abril de 2008: Fisioterapeuta da Clínica Paulo Alencar,
trabalhando com a reabilitação de pós-operatório de pacientes portadores
de prótese de quadril e/ou joelho.

•Abril de 2008 – Junho de 2009: Fisioterapeuta do IMMEF (Instituto da
Mulher e Medicina Fetal) Atuando na área da estética desde Abril de 2008.

•Setembro de 2009 – Dezembro de 2012 : gerente, atendimento e
responsável financeira da Loja Ducha Cosméticos, no Shopping Curitiba.
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RAPHAEL ROVERE DIAS
Brasileiro, 27 anos, solteiro
CPF (BRA) 063.512.539-00
Rua Dep. Heitor Alencar Furtado 1650 Ecoville
81200-110 Curitiba, Paraná - Brasil
41 32791276
cel 55 (41) 9922-5522
raphaelrdias@hotmail.com
Objetivo
Consultor
Perfil profissional
Criativo, organizado e prestativo.
Formação


Escolaridade
Pós-graduação no nível Especialização.



Graduação
Direito, Universidade Positivo (janeiro/2009) - concluída.



Pós-Graduação – Especialização
Administração de Empresas, FGV (julho/2014) - cursando.
Direito Socioambiental, PUC - PR (dezembro/2011) - concluída.

Idiomas
Espanhol:

leitura

intermediária,

escrita

intermediária,

intermediária.
Inglês: leitura fluente, escrita fluente, conversação fluente.
Histórico profissional


Kirra Intercâmbios - desde maio/2013
(Empresa de pequeno porte no segmento turismo)
Consultor de Vendas e Relações Internacionais

conversação
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Gerência de atividades de vendas e administrativas, relação com
clientes internacionais.



Noronha e Vidal advogados - desde maio/2012
(Empresa de médio porte no segmento jurídico)
Advogado. Analista de Área administrativa.
Análise de processos judiciais, gerência de atividades administrativas e
recursos humanos, bem como funções de relação com clientes
internacionais.



IBAMA - PR - desde abril/2011
(Empresa de grande porte no segmento meio ambiente)
Estagiário de pós Graduação
Análise de processos e emissão de pareceres relacionados às áreas de
atuação do IBAMA.



Alapio Gardens - de fevereiro/2011 a março/2011
(Empresa de pequeno porte no segmento agricultura e pecuária)
Woofer Woofer (World Wide Opportunities on Organic Farms) - Haleiwa
- Hawaii - USA.



Copel - de outubro/2005 a outubro/2010
(Empresa de grande porte no segmento energia)
Técnico Administrativo
Gestão de pessoas, recursos humanos e atividades de cunho
administrativo. Gestão de venda de serviços e relação com clientes.

Outros objetivos


Região de trabalho
Preferência pela região de Curitiba/PR/BR, ou cidades em um raio de
até 150 km.
Aceita considerar propostas de outras regiões. Aceita viajar pela
empresa.
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FÁBIO CERQUEIRA KNABBEN
Brasileiro, 25 anos, solteiro
CPF (BRA) 050.073.399-62
R. Buenos Aires, 1000 apt. 54b Batel
80250-070 Curitiba, Paraná - Brasil
(41) 3618-9454
(41) 9911-6898
(47) 9951-1672
fabio.knabben@hotmail.com
http://fknabben.carbonmade.com
Objetivo
Atuar na área de design ou marketing.
Perfil profissional
Facilidade para trabalhar em grupo, comunicativo e dinâmico. Experiência
no uso de computadores, pacote completo do office, Photoshop, Corel
Draw, Autodesk Alias, Showcase, AutoCad, 3DS MAX e V-ray. Capacidade
para a comunicação via texto ou voz em inglês e espanhol. Iniciativa,
espírito de liderança e facilidade de aprendizagem.
Formação


Escolaridade
Formação superior completa.



Graduação
Desenho Industrial - Projeto de Produto, Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (janeiro/2011) - concluída.



Pós-Graduação – Especialização
Administração de Empresas, ISAE/FGV (julho/2014) - cursando.

Idiomas
Espanhol: leitura intermediária, escrita básica, conversação básica.
Inglês: leitura fluente, escrita fluente, conversação fluente.
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Histórico profissional


Electrolux - desde abril/2014
(Empresa de grande porte - multinacional (Brasil) - no segmento
eletrodomésticos)
Analista de Marketing Jr.
Desenvolvimento e implementação da nova identidade visual da Rede
Nacional de Serviços Autorizados Electrolux. Projeto composto por todo
material gráfico de identificação e suporte da Rede, mobiliário modular
e identificação de fachada modulada. Criação e desenvolvimento de
displays para acessórios e demais materiais gráficos



Realiza Arquitetura - de julho/2010 a abril/2014
(Empresa de pequeno porte no segmento arquitetura)
Designer
Modelagem 3D
Manipulação de imagens
Coordenação de estagiários
Auxílio no desenvolvimento de fachadas



Laser Arte - de abril/2010 a junho/2010
(Empresa de pequeno porte)
Estagiario
Projeto de produtos para lojistas
Modelagem 3D
Desenvolvimento de comunicação visual

Outros objetivos



Região de trabalho
Preferência pela região de Curitiba/PR/BR
Aceita considerar propostas de outras regiões.
Aceita viajar pela empresa.
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Informações complementares
Certificado FCE - Cambridge, em inglês

Curso de Sketch pela Design Mestre, 2009
Curso de Autodesk Alias pela 82 Design,2010 e 2012

ANSELMO SPAGLIARE BAIONI
Brasileiro, 36 anos, divorciado, sem filhos
CPF (BRA) 032.081.759-81
Acelino Grande, 431 São Braz
82320-390 Curitiba, Paraná - Brasil
41 9685-5306
anselmobaioni@hotmail.com
Objetivo
Trabalhar em empreendimentos na área de diagnóstico por imagem.
Perfil profissional
Médico Radiologista:
Formação com ênfase em sistema músculo esquelético e intervenção.

Formação


Escolaridade
Pós-graduação no nível Especialização.



Graduação
Medicina, UFPR (julho/2003) - concluída.



Pós-Graduação – Especialização
Pós graduação em administração de empresas, ISAE-FGV (julho/2015)
- cursando.

Idiomas
Inglês: leitura fluente, escrita intermediária, conversação fluente.
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Italiano: leitura fluente, escrita intermediária, conversação fluente.
Histórico profissional


Wilczek & Baioni Radiologia Ltda. - desde julho/2008
(Microempresa no segmento saúde, hospitalar e laboratorial)
Médico Radiologista
Prestação de serviços para clínicas e hospitais e sede com
equipamento próprio.

Outros objetivos


Região de trabalho
Preferência pela região de Curitiba/PR/BR, ou cidades em um raio de
até 150 km.
Aceita considerar propostas de outras regiões.
Aceita viajar pela empresa.
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2

ORGANOGRAMA

Presidente – Fabio Knabben

Diretoria de Projetos Fabio Knabben

Diretoria de Marketing Raphael Dias

Diretoria de Produção Marjorye Marques

Fonte: Elaboração Própria

Diretoria Recursos
Humanos - Bruna
Krempel

Diretoria Financeira Anselmo Baioni
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3

PERFIL GERENCIAL

Pode-se dizer que o estilo da gestão desse grupo é arrojado, com planos
de vendas e lucros ambiciosos, visando à liderança de mercado. Este perfil
externo, em relação à concorrência, não nos impede de manter uma linha
conservadora internamente, com investimentos planejados, baseados em
dados consistentes de mercado específico e cenário econômico.
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4

ANÁLISE

MERCADOLÓGICA

DO

PRIMEIRO

QUADRIMESTRE

(JANEIRO/ABRIL)

4.1

OBJETIVOS DO 1º QUADRIMESTRE
A diretoria estabeleceu como principal meta da empresa Mfarb, no

primeiro quadrimestre, a expansão do seu nicho de mercado, alcançando
aproximadamente 15% das vendas de todos os produtos, consequentemente
aumentando assim seu marketshare.
Estabeleceu-se também como critério o controle de produção de acordo
com análise de projeção de vendas, maximizando nossas vendas e
controlando o nosso nível de estoque.
4.2

ESTRATÉGIAS DO 1º QUADRIMESTRE
Aliar uma estratégia de marketing forte, com uma política de preços

atrativos e o desenvolvimento da tecnologia dos produtos, agregando valores
aos mesmos.
O estoque terá sua capacidade controlada para que não ocorra perda de
vendas e ao mesmo tempo não armazene em excesso gerando prejuízo
financeiro, produção otimizada com gastos mínimos com mão de obra ociosa,
hora extra e aluguel de equipamentos.
4.3

MARKETING, INOVAÇÃO E DESIGN
No primeiro quadrimestre a empresa aliou uma estratégia de marketing

agressiva, com preços atrativos. Nossos maiores esforços foram para os dois
produtos que geram maior retorno financeiro, que são o smartphone e tablet.
O estoque teve sua capacidade controlada para que não ocorresse
perda de vendas e ao mesmo tempo não armazenasse em excesso, a
produção foi otimizada com gastos mínimos com mão de obra ociosa, hora
extra e aluguel de equipamentos.
O

primeiro

e

segundo

mês

deste

quadrimestre

foi

realizado
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investimentos altos em marketing e design, porém, na média dos concorrentes,
pois a empresa ainda não estava ambientada com esse mercado de grande
concorrência. Nos demais meses, estratégia de marketing para buscar a
liderança do mercado foi alterada, trazendo investimentos mais ponderados.
Mesmo assim, foi possível obter resultados consideráveis, inclusive a frente
dos outros concorrentes.
4.4

PRÁTICAS COMERCIAIS
O setor comercial teve como diretriz principal a liderança do mercado

nos 3 produtos comercializados. Para isso, suas práticas tiveram uma filosofia
de venda baseada na porcentagem do mercado dos produtos e comparando
diretamente os preços dos produtos com os da concorrência. Logo no 1º mês,
obtivemos a liderança no celular e no tablet e ficamos com o 2º lugar nos
smartphones, mas isso somente ocorreu a um grande custo, pois com os
produtos custando mais baixo que o da concorrência, mesmo com a
porcentagem maior do mercado, o resultado foi prejuízo.
Nos demais meses, a prática para alcançar a liderança do mercado foi
revista e foi sendo corrigida, aliando os investimentos a uma politica de preços
crescente de forma saudável, a medida que os produtos iam se desenvolvendo
tecnologicamente. Um ressalve para o mês 3, que foi o pior do 1º quadrimestre
e com baixo índice de vendas em relação ao produzido, gerando um grande
volume de estoque dos produtos.
Para minimizar o impacto desta crise nos demais meses, a tática do mês
3 ficou na queima de estoque com a diminuição da produção dos produtos. Já
no ultimo mês do quadrimestre, a diretriz inicial conseguiu ser restaurada após
as baixas vendas do mercado. A política de precificação dos produtos foi refeita
de acordo com os índices de venda e porcentagem do mercado. Como
resultado deste 1º quadrimestre o marketshare ficou conforme o gráfico a
seguir:
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SMARTPHONE
CELULAR
10,84%
13,23%
15,13%

TABLET

Fonte: Elaboração Própria

4.5 RECURSOS HUMANOS
A estratégia do RH da empresa Mfarb foi bem avançada no 1°
Quadrimestre, a Diretoria do Rh optou por dar benefícios logo em Janeiro
quando assumimos a empresa, visando a satisfação de seus colaboradores,
tendo em vista que o dissídio da categoria sai em Abril, eles teriam vantagens
financeiras e reajuste já no primeiro semestre.
Investimos em nosso grupo de funcionários logo no início, nos deu
estabilidade e tranquilidade, pois com notícias do sindicato cobrando aumento
para os funcionários, foi oferecido precipitadamente um beneficio mensal de
R$

78,00,

acreditando ser

necessário

para

agradá-los

e motivá-los

financeiramente, já que a muito tempo os mesmo não recebiam nenhum tipo de
beneficio da antiga diretoria, amenizando assim os eventuais riscos de greve,
não sendo necessário nenhum tipo de conflito ou mal estar entre Diretoria x
Funcionários. O que nos possibilitou esperar as próximas “notícias” a fim de
tomarmos

uma

colaboradores.

nova

decisão

financeira

correlacionada

aos

nossos
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Apesar de diversas manifestações sindicalistas a empresa optou por
aumentar de forma voluntária o salário de seus colaboradores, passando assim
de R$ 800,00 para R$ 840,00 além dos benéficos já adquiridos pelos mesmos
no 1º mês que foram mantidos. Os diretores ficaram com medo de seus
colaboradores não verem com bons olhos um aumento de forma espontânea,
visando assim à continuidade do bom relacionamento entre ambos.
E finalmente em Abril, Com o aumento determinado pela justiça,
aumentamos o salário de R$ 840,00 para R$ 855,00 e mantivemos os outros
benefícios como estavam. Foram contratados mais 5% de funcionários,
aumentando o quadro para 315 a fim de contribuir com a estratégia da
produção que demandava mais horas. Com isto conseguimos reduzir os gastos
com hora extra, que estavam superando nossos limites previstos.
Para a definição do valor do benefício, foi feito uma média estimada dos
custos de plano de saúde, vale transporte e alimentação, chegando ao valor
total do benefício.
4.6

PRODUÇÃO E OPERAÇÕES
A escassez de informação da concorrência e uma precária análise no

mercado fez a empresa obter resultados insatisfatórios em um primeiro
momento. Para conseguir equiparar os gastos com mão de obra ociosa,
pagamento de hora extra e justificar os gastos com estoque nos custaram os
dois primeiros meses um valor significativo de pagamento que não se pagou,
mas no terceiro mês diminuímos a produção devido aos gastos com estoque e
iniciamos um plano para aumentar as vendas e marketshare, investindo. No
quarto mês a diretoria optou por uma produção alta, com expectativas de
vendas maiores e visando o crescimento esperado para os próximos meses,
mesmo com a projeção do próprio mês 10% menor do que a do mês de março.
Por conta disso, o estoque já ajudaria a suprir esta prospecção de vendas.
Ainda no mês de abril foram compradas mais 30 máquinas para aumentar a
produção e não perdermos vendas.
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4.7

FINANCEIRO

No primeiro quadrimestre o cenário foi de prejuízos e baixas entradas
em seu início, com recuperação e obtenção de lucro significativo ao seu final.
Os investimentos em promoção e propaganda, certa de R$ 885.000,00
no quadrimestre, não alcançaram os resultados esperados, causando impacto
sobre os resultados dos meses 2 e 3 que fecharam negativos. Com a redução
do valor investido em conjunto com outras ações para redução de despesas os
resultados se recuperaram. O dimensionamento falho da produção ocasionou
despesas com Horas Extras de R$ 52.273,00 e custos com estocagem de R$
75.075,00.
Pode-se dizer que a baixa de mercado associada aos gastos com baixo
retorno nos meses iniciais foi contraposta com o aumento da demanda e maior
controle de investimentos ao seu final, gerando grande volume de vendas e
consequentemente grandes lucros. O lucro acumulado do quadrimestre foi de
cerca de R$ 166.053. Ao final do período também é observado um aumento
gradativo de patrimônio líquido indo de cerca de R$ 5.059.000 a R$ 5.384.000,
apesar dos períodos de prejuízo e baixas entradas. Em relação aos dados de
rentabilidade para acionistas, o retorno sobre o patrimônio líquido fechou o
quadrimestre em 1,13%, com importante valorização das ações, que passaram
a valer R$ 21,30.

4.8

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

Analisando a concorrência no primeiro quadrimestre, foi possível
observar que a maior parte das empresas investiu valor superior em design e
tecnologia ao longo dos meses e valor inferior em promoção e propaganda.
Com a queda nos lucros algumas empreses optaram em reduzir a capacidade
de máquina e o número de trabalhadores, porém nos meses subsequentes
houve a necessidade de readequar o quadro, admitindo mais trabalhadores.
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As empresas líderes em cada produto praticavam preços superiores aos
da Mfarb, cerca de 11% em relação aos celulares e cerca de 17 % para
smartphones e tablets. Isto leva a uma maior receita da concorrência.
Ao final do primeiro quadrimestre a empresa apresentou um aumento na
fatia de mercado de Celular de 9,92%, porém queda de 31,65% em
smartphones e 4,91% em tablets, o que pode ser ocasionado pela falta de
investimento em tecnologia e design.
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ANÁLISE

MERCADOLÓGICA

DO

SEGUNDO

QUADRIMESTRE

(MAIO/AGOSTO)

5.1

OBJETIVOS GERAIS DO 2º QUADRIMESTRE
Para o segundo quadrimestre foi revisto à situação da empresa,

começamos esse quadrimestre dispostos a uma reação financeira e
estratégica, que passou a priorizar os investimentos em melhoria dos produtos,
para torna-los novamente lideres de mercado. Também foi definido como
objetivo um aumento do parque fabril e do quadro de funcionários para obter
um crescimento sustentável devido ao aumento de vendas.
Os objetivos secundários continuaram sendo a produção otimizada,
pouco gasto com mão de obra ociosa, horas extras, aluguel de equipamentos e
controle do nível do estoque.
5.2

ESTRATÉGIA DO 2º QUADRIMESTRE
Começar a calcular com mais fidedignidade nossas projeções a fim de

diminuir nossas porcentagens de erros, atualizar constantemente nossa DRE
com dados mensais assertivos, deixando nossos resultados positivos, pagando
nossas contas de forma a consertar prejuízos anteriores e tentar recuperar a
saúde financeira da empresa.
Avaliar melhor os índices dos nossos concorrentes para equiparar aos
nossos setores, ganhando parcela de mercado melhorando nossa tecnologia e
inovação em nossos produtos, para poder justificar os nossos preços.
5.3

MARKETING, INOVAÇÃO E DESIGN
Nos dois meses subsequentes, após analises em conjunto com todas as

áreas da empresa, decidimos continuar com a estratégia de investimentos
cautelosos. Houve a alta de demanda, então, a diretoria flexibilizou de forma
discreta os investimentos em promoção e propaganda.
De forma geral no segundo quadrimestre, os investimentos com

34
promoção e propaganda ocorreram de forma acrescida, aumentamos os
valores para que não ficássemos tão atrás da concorrência, que nos últimos
meses passaram a investir pesadamente.
A média de investimentos do segundo quadrimestre foi R$ 323.750,00,
consideravelmente superior ao do primeiro quadrimestre, que foi de
R$ 221.250,00.
Nesse segundo quadrimestre, a empresa teve uma mudança de postura
referente à busca de informações entre os concorrentes. Decidimos não mais
pelos valores médios de investimentos e sim pelos valores máximos.
Percebemos

que

para

maiores

ganhos

deveríamos

investir

valores

consideráveis nesse setor. Assim nossa participação de mercado esteve por
diversas vezes entre as maiores e com resultados financeiros consideráveis.
5.4

PRÁTICAS COMERCIAIS
Logo no inicio do 2º quadrimestre a politica de precificação já precisou

ser revista. Com as altas de venda do mês passado, a concorrência que fez um
maior investimento em propaganda e tecnologia, conseguiu justificar seus
maiores preços, deixando nossos produtos defasados. Um novo alinhamento
foi feito e aumentamos nossos investimentos em propaganda e inovação e
tecnologia para alavancar nossas vendas e conseguir acompanhar a politica de
preços crescente aplicada pelo mercado.
Já no 6º mês a notícia de escassez de matéria prima para o tablete, fez
com que seu preço fosse reajustado conforme o custo de seus insumos, para
não perder a margem de lucro que o produto tinha. Isto causou uma grande
queda na participação do mercado de tablets, e uma considerável redução no
lucro bruto do produto. Nos demais meses, as práticas comercias seguiram as
orientações da diretoria que foram de sempre manter o preço alinhado com os
demais concorrentes e com a tecnologia aplicada nos produtos. Outro ponto a
ser seguido pelo setor comercial, foi sempre tentar baixar o volume do estoque,
a fim de manter os gastos em um nível controlável.
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No ultimo mês do quadrimestre, impulsionado pelas boas vendas, os
preços mais uma vez foram reajustados para aproveitar ao máximo esta alta de
vendas. O resultado final do marketshare dos produtos ficou abaixo do
esperado para os 3 produtos, que no final do 1º quadrimestre tinham alta
participação e agora ficaram com uma fatia do mercado abaixo da média,
conforme o gráfico mostra:

TABLET
6,27%

SMARTPHONE

11,38%
11,99%

CELULAR

Fonte: Elaboração Própria

5.5

RECURSOS HUMANOS
No início 2° Quadrimestre a Mfarb manteve-se mais uma vez ajustando

seus números de colaboradores em virtude das boas vendas, o quadro de
funcionários foi aumentado para seguir com o objetivo de crescimento
sustentável. Estudos de mercado projetaram uma leve queda nas vendas deste
mês, mas com um forte crescimento para os próximos meses. Por este motivo,
passamos de 315 funcionários para 345, um aumento de 9,5% no total.
Com a compra de máquinas e consequentemente o aumento da
capacidade fabril, foi possível eliminar os gastos com hora extra e quase zerar
os valores de mão de obra ociosa.
Porém ao fim do semestre observando os resultados dos meses
anteriores, devido a grande queda no mercado, foi necessário corte no numero
de funcionários, diminuímos em 10% o numero de nossos colaboradores, em
razão da situação financeira desfavorável. Mantivemos os números salariais e
dos benefícios dos trabalhadores, com receio de consequências externas e
internas que poderiam ocorrer com a demissão de funcionários.
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Assim terminamos o quadrimestre com 311 funcionários, com salários
mensais de R$ 855,00 e beneficio de R$78,00.
Optamos também por dar ao final do ano participação de lucros de 1%.
A tabela a seguir ilustra a relação: Funcionários x Salário x Benefícios

Fonte: Elaboração Própria

5.6 PRODUÇÃO
No mês de maio prosseguimos com a tendência de produção maior,
visando gerar estoque para atender os próximos meses, mesmo que a
tendência do mês fosse queda. Novamente adquirimos 30 máquinas,
aumentando a capacidade fabril de 930 para 960, com o objetivo de diminuir os
custos com aluguel de máquinas, que estava se tornando insustentável. Em
junho aumentamos somente a produção dos smartphones, nosso carro chefe
no momento. Com o implantação de racionamento de energia do Governo para
as indústrias onde não poderíamos utilizar toda nossa capacidade fabril,
apenas 85%, optamos por comprar mais 40 máquinas, passando para 1000
unidades fabris. No mês 7, a produção foi contida pois precisávamos liberar o
estoque devido as altas produções, o objetivo foi atingido e conseguimos
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diminuir drasticamente o estoque, inclusive tendo vendas perdidas no smart,
aumentando nossa receita, mesmo mantendo o preço. No mês de agosto
tivemos cuidado para controlar a produção na unha, para evitar estoque no
próximo mês aperfeiçoamos a projeção de vendas, o resultado foi como
esperado, reduzimos o estoque de celulares e tablets e o smartphone zerado,
com isso zeramos o insumo com estoque.
5.7

FINANCEIRO
Iniciamos este quadrimestre com lucro líquido de cerca de R$ 105.700,

embora neste primeiro mês tenha ocorrido uma retração na demanda de todos
os produtos, que persistirá por mais um mês e ascenderá nos últimos meses.
Os meses intermediários são marcados por pesados prejuízos devido à baixa
de vendas no segundo mês, somada aos gastos excessivos em promoção e
propaganda, inovação tecnológica, estocagem e ociosidade, esta no terceiro
mês. Nos dois últimos meses há recuperação das vendas, as quais chegam a
atingir o valor de cerca de R$ 2.945.000. Devido aos custos elevados da
ociosidade do sétimo mês, grande responsável pelo prejuízo deste exercício,
foram realizadas demissões para equilíbrio do caixa, já que ainda havia
excesso de estoque. O retorno sobre o patrimônio líquido inicia em 1,33%,
sofre as quedas descritas no meio do quadrimestre e termina em 0,88%.
O valor de vendas em relação ao primeiro quadrimestre foi superior em
23%. Terminamos assim o quadrimestre com lucro líquido de cerca de R$
312.811 e lucro acumulado para o quadrimestre de cerca de R$ 40.350,
provando franca recuperação dos períodos de baixa lucratividade e deixando a
empresa pronta a iniciar novos projetos e investimentos.

5.8

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

Iniciamos o quadrimestre com o preço do celular abaixo da média da
concorrência, o que garantiu uma fatia maior do mercado 18,53%. O
smartphone se destacou como líder de mercado, porém o tablet, mesmo com o
valor relativamente defasado, encontrava-se na 5ª colocação, mostrando que
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os investimentos em tecnologia eram fundamentais naquele momento.
Seguindo as pesquisas de mercado, no mês 07, foram reajustados os preços
dos celulares e smartphones com valores compatíveis com as empresas
concorrentes. Ao final do quadrimestre tivemos uma queda na fatia de mercado
que fechou em 11,38% (celular) e 11,99 (smartphones).
O preço do tablet foi reajustado com valores muito acima da concorrência, por
isso tivemos uma queda considerável 11,77% para 6,27% nesse mercado.
Os investimentos em Promoção e propaganda foram superiores a média do
mercado e a Mfarb destacou-se em Inovação e Tecnologia fazendo
investimento máximo em todos os aparelhos.
No fechamento do quadrimestre a ação da Mfab fechou em R$ 20,92 e
valor máximo chegou R$ 30,26.
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6

RESULTADOS

6.1 ANÁLISE FINAL DOS QUADRIMESTRES
A empresa visava balizar sua produção com o estoque em proporções
consideráveis para não ter custo com horas extra, mão de obra ociosa, aluguel
de máquinas sem utilização e principalmente controlar o excesso no estoque
para não ficar com capital empatado e ter custos operacionais. Porém no
primeiro e segundo mês de gestão houve produção muito acima das vendas
consolidadas. Já em março a produção foi bem controlada tanto no extra
quando na ociosidade, livrando os estoques, permanecendo ainda apenas os
tablets, porém em quantidades relativamente aceitáveis, mas a empresa
resolveu poupar dinheiro de uma maneira errônea, pois deixou de comprar
informações do mercado, prejudicando decisões para o próximo mês em
alguns casos. Abril foi o melhor mês do quadrimestre, otimizando as vendas
dos celulares, tendo uma boa participação no mercado, zerando os estoques
de smartphones e com uma ascensão nas vendas de tablets, mesmo com um
leve aumento do preço, mas com investimentos que deram resultado. O gráfico
a seguir relaciona as projeções de venda com as vendas reais dos 3 produtos
no 1º quadrimestre:

Fonte: Elaboração Própria
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No segundo quadrimestre tivemos algumas surpresas. O nosso
planejamento, após a estabilização do mês 4, seria iniciar o quadrimestre com
avanço de investimentos, aumento de preços e vendas. As vendas no início do
quadrimestre, apesar dos investimentos, foram abaixo do esperado. Também
ocorreu erro na alteração dos preços, que levou a uma queda maior ainda nas
vendas e a necessidade de empréstimo para manter o caixa. Foram realizadas
correções nos preços e permaneceram os altos investimentos em promoção,
tecnologia e design, que levaram a início de recuperação e abatimento parcial
da dívida no mês 7. No final do quadrimestre ocorreram vendas como
projetadas, suficientes para cobrir as dívidas remanescentes e criando um
caixa considerável. Esses resultados foram obtidos com rígido controle de
gastos, tendo sido necessária a redução da mão de obra ociosa através da
demissão de funcionários, já que os estoques eram elevados devido aos
meses anteriores. Gráfico de projeção de venda x vendas reais do 2º
quadrimestre:

Fonte: Elaboração Própria

Podemos dizer que o quadrimestre teve resultados abaixo do esperado
em seu início, com recuperação no final, não sendo suficiente para a empresa
de seus objetivos em relação ao marketshare alvo.
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6.2

RESULTADOS EM FUNÇAO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
A empresa Mfarb acredita que precisa reformular seu planejamento

estratégico, pois não alcançou seus objetivos traçados para os quadrimestres.
Devido às variações de demanda e pouco conhecimento sobre os resultados
em vendas relacionados aos investimentos em promoção propaganda,
tecnologia e design, fomos inconstantes e em momentos errados muito
audaciosos, havendo necessidade de prudência e maior precisão para investir
nos diversos setores.
6.3

AÇÕES DA EMPRESA PARA ATINGIR SEUS OBJETIVOS NOS
PRÓXIMOS PERÍODOS
A empresa precisa manter os investimentos, avaliar as projeções de

vendas e estudar bem o mercado, manter os funcionários satisfeitos para que
eles continuem colaborando e produzindo da melhor maneira possível, produzir
conforme a demanda diminuindo os custos com estocagem mais mantendo um
suporte suficiente para os meses com alta de vendas e tentar se reestabelecer
e se manter melhor posicionado no ranking entre as empresas.
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7

7.1

ANÁLISE DO PLANO DE NEGÓCIOS

CONCEITOS DA EMPRESA
7.1.1 MISSÃO
Satisfazer

os clientes com produtos

de

excelência, superando

expectativas e conquistando novos horizontes mercadológicos.
7.1.2 VISÃO
Tornar-se uma empresa referência no Brasil, possibilitando novas
conquistas de mercado a nível internacional. Prestar serviços aos nossos
clientes com qualidade e segurança para uma possível fidelização e expansão
de novos consumidores.
7.1.3 VALORES
Transparência e ética.

Responsabilidade e engajamento. Confiança e

qualidade.

7.2

APRESENTAÇÃO DO NOVO PRODUTO - LIFE WATCH
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7.2.1 Conceito
O Life Watch tem como foco a qualidade de vida das pessoas. A cada
dia, novos smart-gadgets são lançados, sobrecarregando aqueles que
procuram novas tecnologias, deixando-as mais sem tempo para
aproveitar todas as inovações e os cuidados de saúde. O produto Life
Watch tem como proposta inovadora a união entre facilidades do dia a
dia com os cuidados de saúde. Ele associa todas as funções dos mais
modernos smartphones e tablets com dispositivos que asseguram as
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informações dos dados vitais dos seus usuários. Através de sensores
infravermelhos, de movimento, localização e áudio, o Life Watch
monitora registra e envia as informações coletadas, projetando
virtualmente para seu display holográfico 3D.

7.2.2 Público alvo
Consumidores que se preocupam com uma qualidade de vida, tem
pouco tempo para monitorar sua saúde, atletas, trabalhadores com
risco de vida, patologias especificas, idosos.

7.2.3 Características técnicas

- celular, relógio, mp3
- saúde, localização e gps
- dados vitais (frequência cardíaca, temperatura, glicose e oxigênio).
- padrões posturais e de movimento (voz, queda)

7.2.4 Tecnologias

- infravermelho para dados vitais
- display holográfico 3d touch
- bateria (cinética e solar)
- tela removível para vídeo conferencias holográficas
- comando por voz, olhar e movimento
- conectividade 4g, 5g, wifi bluetooth
- a prova dàgua e queda
- sistema operacional direcionados para os públicos alvos
- conectividade com todos produtos com Bluetooth 3xypto
- dispositivos de segurança – Biometrico
- Materiais sustentáveis / hipoalérgicos
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7.2.5 7.2.1.5 Vantagens

- Wire less
- Hands free
- Sistema Operacional direcionados para uso do consumidor
- Display holográfico 3d
7.3

ANÁLISE SWOT
O objetivo da análise SWOT é mostrar as vantagens e desvantagens

que a empresa pode sofrer ao longo do tempo. O termo SWOT tem origem do
inglês, e significa: strenghts, weaknesses, oportunities e threats, que significa
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ele “confronta as ameaças e
oportunidades do ambiente com as forças e fraquezas da organização e, a
partir dessa comparação, gera insumos para as estratégias da empresa”.

AMEAÇAS

OPORTUNIDADES



Mudança de hábitos sociais



Não



aceitação

do









Atender diversos segmentos

Plagio – concorrentes com
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de

de

custos

do

sistema público e privado de
saúde (desconto)

grandes


Prestadores

Preço com maior peso ao

profissionais

consumidor que os benefícios

interligados

de

serviços
de

e

saúde

Investimento x VPL e TIR



Resgate instantâneo

muito baixo



Entrada em diversos mercados

Barreiras

da

para

indústria

Baixa aceitação do publico

direcionamento

de

vendas

farmacêutica/hospitalar


várias

produto

concorrentes no mercado


entre

empresas

novo
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senil
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Resistência

da
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Criação de uma rede nacional

médica

de

Operadoras de telefonia sem

treinados

infraestrutura necessária




Processos

judiciais
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Aperfeiçoamento

da

telecomunicação

com

móvel

via

satélite

concorrentes podem fazer a
empresa ser mal vista em

autorizados



alguns círculos sociais

Ampla gama de pontos de
vendas de acordo com sua
finalidade



Software

livre

para

desenvolvimento de apps


Sistema de distribuição de
produto próprio



Grande suporte das empresas
de telefonia



Lançamento Global



Suporte corporativo

FORÇAS
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produto



inovador
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pareamento

necessidade

monitoramento
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para
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(governo, publico em geral,
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experiência
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gerencia com os novos setores

“salva vidas” – controle de
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7.4



Garantia universal (ex: apple)



Maior vantagem competitiva

ESTRATÉGIAS
7.4.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A MFARB tem como intuito se tornar empresa de aparelhos eletrônicos

referência no Brasil, trazendo tecnologia internacional para conquistar o
mercado nacional. O objetivo principal é satisfazer o consumidor final, tornar
possível uma fidelização dos seus clientes, reduzir concorrência e, assim,
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trazer saúde financeira.
Inovar através da inserção de um novo produto que promove o bem
estar e traz qualidade de vida.
7.4.2 POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
Para conquistar a liderança de Mercado, a MFARB produz aparelhos
com inovações tecnológicas de referencia no Mercado internacional, trazendo a
seus consumidores um novo conceito na utilização dos produtos para o dia a
dia e para o bem estar.
A empresa busca excelência e qualidade na fabricação de seus
produtos, para potencializar a satisfação dos clientes. A importância da
inovação e design arrojado está atrelada a uma forte atuação no mercado.
A gestão da empresa e feita de acordo com a demanda e a
especificidade de cada segmento, ouvindo as reais necessidades de seus
consumidores.
7.4.3 PLANO ESTRATÉGICO DE GESTÃO DO PROJETO
O projeto da gestão deste projeto, tem como objetivo planejar, executar e
monitorar a expansão da fábrica, assim como o desenvolvimento do novo
produto até a produção do primeiro lote de vendas.
O Life Watch é fruto da fusão da nossa empresa com a empresa de
tecnologias de monitoramento a saúde por holografia 3D, a Ostendo. Esta
composição possibilitou unir dois mercados completamente distintos: saúde e
telefonia móvel. Através dessa união de mercados e tecnologias, foi idealizado
o Life Watch. Um produto inovador e revolucionário que será produzido com a
sua entrega no final do mês de novembro.
Para que o produto saia do papel, será necessário ampliar a fábrica, com
uma nova linha de produção. Todo o maquinário necessário para esta linha
será importado, providenciado pela Ostendo. Utilizando o espaço disponível no
terreno atual, serão construídos novos galpões que abrigaram a nova linha de
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montagem, novo centro de Pesquisa e Desenvolvimento e o estoque de
componentes também receberá uma ampliação. Esta expansão fará com que
toda a empresa cresça, contratando mais funcionários, mais componentes de
do projeto (peças e matéria-prima), novas máquinas importadas e ampliando a
gama de produtos disponíveis no portfólio da empresa.
O projeto foi organizado em seis departamentos que podem trabalhar de
forma simultânea, dependendo da fase em que se encontra o projeto. Cada
departamento ou grupo terá de seguir à risca seu cronograma para garantir que
o projeto seja entregue no prazo. Os departamentos são: plano de projetos,
pesquisa e desenvolvimento, operações e produção, recursos humanos,
marketing e financeiro.
Gestão e plano de projetos: responsável por todo planejamento, execução e
controle do projeto e dos demais setores de forma integrada. Definirá todos os
planos para cada setor ou etapa, definindo como cada tarefa será feita, quem
irá fazer como será realizado e quando vai ser executado.
Pesquisa e desenvolvimento: uma equipe força-tarefa foi definida para
desenvolver o novo produto. Ela é responsável por toda conceituação,
desenvolvimento do sistema operacional, modelos e protótipos e testes finais.
Os demais integrantes deste departamento cuidarão da gestão da qualidade e
inovações dos produtos.
Operações e Produção: tem como tarefa gerenciar a expansão da fábrica,
com a instalação da nova linha de produção. Também ficará à frente, em
conjunto do setor financeiro, do controle de aquisições das novas máquinas e
dos testes operacionais.
Recursos Humanos: Atuarão na contratação, capacitação e treinamento de
toda a equipe, remanejando-a para que os colaboradores existentes junto das
novas contratações tomem a frente da produção do Life Watch.
Marketing: cuidará de todas as ações para o lançamento do novo produto
como, campanhas, abordagem ao público-alvo, estratégia de vendas e lojas
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conceitos. Também terá como função todo o estudo mercadológico, estudo da
precificação junto ao Financeiro e posicionamento do produto.
Financeiro: controle de investimentos, gastos e orçamentos para que o
projeto fique o mais perto possível da quantia orçada inicialmente. Assumirá a
frente junto do setor Comercial da negociação com os fornecedores, controle
de aquisições e precificação do produto.
Para que o escopo se mantenha conforme a definição, foi elaborada a
estrutura analítica do projeto (EAP), com a finalidade de especificar as
atividades a serem realizados e os envolvidos. A partir dela, foi criado um
cronograma que evidencia as entregas e as etapas que devem ser adotadas
para que não ocorram atrasos no projeto.

Todos os setores terão de se reportar para a diretoria de projetos através de
uma reunião semanal. Esta ficará encarregada de tomar medidas corretivas,
junto das outras diretorias para que quando necessário, o projeto não saia do
cronograma previsto ou não ultrapasse os limites de orçamento. Em agosto
começam as obras de expansão e o desenvolvimento do produto que se
manterão até outubro. No início do mês de novembro será conduzida a fase de
testes do produto e da linha de produção e no final do mês o evento de
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lançamento do produto e pré-venda. Em dezembro acontecem as vendas
oficias do Life Watch.
7.4.4 MARKETING, INOVAÇÃO E DESIGN
O departamento de marketing é de extrema importância para empresas
que buscam apresentar seus produtos e tornar-se referência de mercado. O
departamento atua de várias maneiras, e possibilita a obtenção de resultados
imediatos com maiores investimentos. Todavia, o produto deve agradar o
consumidor também em termos de tecnologia, design e preço.
Assim, para formular os valores totais investidos em marketing foram
sempre abordados os seguintes itens: demonstrativo de resultado de cada
produto, valores investidos pelos concorrentes, preço de venda nosso e dos
concorrentes, parcela de mercado e curva de crescimento de vendas de cada
produto, conforme os gráficos abaixo:

Fonte: Elaboração Própria
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Fonte: Elaboração Própria
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Fonte: Elaboração Própria

A projeção de vendas para todo o período foi muito assertiva, conforme
os gráficos abaixo:
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Fonte: Elaboração Própria

Portanto, foi possível perceber que os investimentos em propaganda e
marketing são de grande valia para o bom desempenho da empresa. Em uma
indústria de telefonia onde a tecnologia predomina a aplicação correta de
recursos em marketing, inovação tecnológica e design dos produtos, é o que
vai conferir lugar de destaque de uma marca no mercado.
7.4.5 PRODUÇÃO
A gerência de operações da Mfarb fez juntamente com a equipe de
Projetos, o planejamento, execução e implantação da expansão da fábrica,
para aumentar a capacidade produtiva da fábrica e a linha de montagem
antiga. O investimento além da expansão se deu para a importação de novas
máquinas, com tecnologia diferenciada das demais concorrências no Brasil. A
capacidade de estocagem também foi aumentada, mesmo a empresa sempre
trabalhando com o mínimo estoque possível, juntamente com a rigorosidade no
controle de insumos, principalmente os importados que contam com diversas
liberações, para evitar rupturas na produção.
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Juntamente com a área de Recursos Humanos foram contratados novos
funcionários, bem capacitados e treinados para o alinhamento da operação,
diminuindo falhas e aumentando a capacidade que requer trabalho manual. A
linha de produção conta com supervisores capacitados a resolverem problemas
pontuais com as máquinas e funcionários para reduzir gargalos na operação.
O objetivo e estratégia de todas as diretorias foram elevar a qualidade e
inovação de seus produtos, aumentando assim o valor agregado dos produtos
percebido pelos seus clientes, com este salto a intenção é esperar uma maior
lucratividade em relação à situação anterior da empresa, também com a
produção alinhada a demanda, diminuindo cada vez mais os estoques e seus
gastos.
7.4.6 RECURSOS HUMANOS
Com a expansão da fabrica e o aumento da necessidade mais horas de
trabalho para produção do Life Watch, a equipe de recursos humanos ficou
responsável pela contratação, capacitação e treinamento de novos e antigos
colaboradores. A contratação deve iniciar já em agosto, para que os candidatos
selecionados entrem em treinamento no mês de outubro. Adotamos medida de
contratações internas e externas. Para a isso, foi definido um perfil que segue
os valores e missões da empresa. Já para os colaboradores antigos, deverá
ser feito uma seleção de acordo com os relatórios desempenho de cada um.
Para todos os selecionados, novos e antigos, será feito treinamentos para que
eles estejam aptos a operar a nova linha de montagem sem erros. O O
investimento no setor de recursos humanos ficou em R$ 2 milhões.
Para a projeção dos funcionários foi considerado a evolução da produção
total.

Foi considerado 10% de distribuição de lucros e 25% de dividendos ao

final de cada semestre. O aumento de quadro de funcionário ocorreu
semestralmente acompanhando a evolução da demanda
Toda nossa politica de salários, benefícios e estímulos ao crescimento
dos colaboradores será reestruturada, com o intuito de manter a boa vontade,
equilibrar com o custo de vida e retenção. Dentro dessas novas politicas foram
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estudadas propostas de abono salarial, assistência médica e odontológica,
seguro de vida, subsidio de bolsa de estudos, vale alimentação, transporte e
cesta básica, participação nos lucros e resultados (PLR), programa de
desenvolvimento de e aprimoramento, ginastica laboral, programa comunitário
e incentivo cultural.
Foram projetados aumentos salariais e de benefícios de 6% ao semestre,
o que cobre a perda inflacionária e eleva de forma gradativa a remuneração
dos colaboradores. É realizada semestralmente a distribuição de 25% dos
lucros, mantendo a política de valorização dos funcionários.
A Diretoria elaborou um plano de cargos e salários, pois as funções
desempenhadas pela pessoa dentro da empresa determinam seu cargo e a
recompensa por sua realização. Sendo assim um Plano de Cargos e Salários
bem elaborado pode se tornar um diferencial competitivo dentro da
organização, visto que o mesmo poderá motivar os funcionários e proporcionar
à empresa um controle do valor pago a cada colaborador na realização de seu
trabalho. Foram pré-estabelecidos os aumentos salariais nos meses de mai
2015, nov 2015, mai 2016 e nov 2016.
7.4.7 FINANCEIRO
A expansão para a produção do novo produto Life Watch foi possível
devido à fusão da Mfarb e da Ostendo. Para a fusão e implantação do novo
projeto ficou acordado que a Ostendo entraria com capital de R$ 7 milhões e a
Mfarb contrairia um empréstimo da mesma quantia através do BNDES. Este
empréstimo terá juros de 0,94% ao mês com início de pagamento em 2 anos e
duração de 60 meses. A parcela média é de cerca de R$ 204.524 e o valor
futuro do empréstimo é de R$ 12.271.455.
Este montante de 14 milhões irá para o caixa específico do projeto para
distribuição entre áreas, sendo que as partes aplicadas na expansão da área
física e maquinário irão para o imobilizado. As demais destinações como
contratação, treinamento, publicidade e promoção de lançamento, entrarão
pelo caixa.
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No início do segundo ano entrará na conta caixa da empresa os
pagamentos mensais ao BNDES, os quais ficam contabilmente como parte do
passivo a longo prazo.
O Valor Presente Líquido foi calculado segundo os retornos mensais
projetados utilizando as curvas de histórico de vendas no perído de 2 anos. O
VPL para o investimento de R$ 14.000.000 é de R$ 12.861,088, demonstrando
viabilidade do projeto. Importante notar que os valores estimados de venda
foram levantados de forma precisa em trabalho conjunto das diretorias de
Marketing e Financeira, tendo sido levados em conta as variações sazonais de
demanda e as características da vida do produto.
A Taxa Interna de Retorno para o produto em lançamento, LifeWatch, foi
obtida através de cálculo utilizando o valor aportado após a fusão e levando-se
em conta 24 meses desde o início de implantação do projeto. A TIR é de
78,49%.
O Payback descontado para o investimento do projeto ocorreu em cerca de
um 1 ano devido ao bons números de vendas, gerando um caixa significativo,
capaz de honrar com tranquilidade a divída de longo prazo com o BNDES a
partir do segundo ano.
Lembrar que a Diretoria Financeira executa a gestão da fábrica como um
todo, somente auxiliando e controlando o escritório de implantação do produto
LifeWatch. Após o desenvolvimento do produto e implantação de toda
capacidade de produção, a gestão de custos, depreciação, salários, benefícios,
etc. passam à responsabilidade da Diretoria Financeira.
Buscamos fornecer dados de projeção e cenários de custos ao setor de
produção devido à alteração sazonal da demanda, para que fosse assim
otimizadas a contratação, horas extras, ociosidade, aumento da capacidade
fabril, aluguel de equipamentos, etc.
Nas projeções pós o lançamento do LifeWatch verifica-se uma aumento
significativo do faturamento e custos, porém com grande reserva de capital
suficiente para para períodos inesperados de baixa de demanda.
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A distribuição de dividendos se mantém proporcional, enfocando uma
distribuição média de mercado, podendo haver distribuição extra caso seja
atingido grande montante de reserva, a ser definido pelo conselho de
acionistas.

7.5

ANÁLISE DA CADEIA DE VALOR DE PORTER
Michael Porter definiu uma cadeia de valor que ajuda a analisar

atividades específicas através das quais as empresas criam valor e vantagem
competitiva. Dessa forma, criou-se um conjunto de atividades a fim de criar
valor para os seus clientes. A maneira como as atividades dessa cadeia são
realizadas determina os custos e afeta os lucros.
Porter aplica 3 (três) possibilidade de estratégias para as empresas, são
elas: liderança de custo, enfoque ou diferenciação. A liderança de custo referese às empresas que possuem baixo custo e maior flexibilidade para negociar
com fornecedores e clientes, busca a qualidade e entender as necessidades
dos consumidores.
Por outro lado, a estratégia por enfoque visa atingir apenas compradores
de um determinado segmento, visando a qualidade do produto. Já a
diferenciação é aplicada à fabricação de produtos considerados únicos no
mercado, podendo ser acerca de um projeto, tecnologia, peculiaridades entre
outras.
Tal cadeia de atividades é comum a todos os negócios, e Porter dividiuas em atividades primárias e de suporte, conforme se mostra no esquema
abaixo:
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Fonte:

http://www.portal-gestao.com/item/6991-o-modelo-de-cadeia-de-valor-de-michael-

porter.html#

A MFARB trata-se de uma empresa que segue os princípios de Porter,
no enfoque de segmento e na diferenciação.
Devido ao novo produto lançado pela empresa, focado para o bem estar
e monitoramento da saúde e dados vitais dos consumidores, não poderá ser
líder por custo, tendo em vista que os produtos fabricados possuem um custo
elevado para produção. Ainda, não se trata de uma empresa com segmento,
público alvo, portanto, não poderá abordar como estratégia o enfoque. Assim, a
melhor estratégia será a diferenciação, com produtos inovadores e serviços
com qualidade no atendimento aos clientes.
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7.6 ANÁLISE DE MERCADO DO PRODUTO MEDPHONE SEGUNDO AS
CINCO FORÇAS DE PORTER

O modelo das cinco forças de Porter é utilizado para a análise da
competição entre as empresas, através do entendimento de fatores que
influenciam o mercado e o comportamento de compra, sendo utilizado para
desenvolvimento de uma estratégia eficiente.

Nesse texto são analisadas as forças de modo específico para o produto
Life Watch sendo apresentadas ações para a estratégica do produto:
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7.6.1 RIVALIDADE ENTRE CONCORRENTES
Inicialmente não haverá concorrência direta devido à inovação e
exclusividade do produto (diferenciação), porém estima-se que em meses
poderá haver mobilização de outras empresas de celulares nessa direção, seja
com aplicativos, novos smartphones ou complementos de hardware. Para estar
à frente nesta rivalidade pode-se tomar a seguintes medidas:
- Uma maior capacidade de crescimento das linhas de produção, da
promoção e da cadeia de distribuição são fundamentais para aproveitar o gap
de tempo até a mobilização da concorrência;
- Concretizar uma fusão com uma empresa que detenha as tecnologias
necessárias, o que está relacionado aos objetivos de baixo custo do produto,
um fator dificultam-te para a concorrência, e na exclusividade de tecnologias, já
comentada;
- Segmentação do mercado objetivada pelo novo produto (saúde e
segurança).

7.6.2 AMEAÇA DE NOVOS ENTRANTES
A ameaça de novos concorrentes está presente desde o lançamento por
ter como base um produto comum a muitas empresas, o smartphone. Como
ações de redução às ameaças:
- A formação de alianças com produtos e serviços inter-relacionados
dificulta a entrada de concorrentes;
- A realização de estratégias amarradas com fornecedores pode
dificultar a entrada devido à falta de opção de matéria prima;
- A criação de uma imagem de marca/marketing se faz importante pela
lealdade do consumidor como barreira;
- A grande escala de produção (mínimo eficiente) e a alta diferenciação
do produto reduzem a ameaça imediata;
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- A presença de barreiras técnicas e burocráticas (Ex.: Aprovação da
ANS), são fatores inibitórios;
- Necessário trabalhar para buscar o controle/exclusividade de canais de
distribuição;
- Deve-se estar atento aos direitos de propriedade intelectual, para que
produtos da concorrência não sejam meras cópias;
- Buscar subsídios/financiamentos governamentais que atendam um
projeto, dificultando a obtenção do mesmo pelos concorrentes.

7.6.3 AMEAÇA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS
São produtos diferentes que possam a vir substituir a função ou as
necessidades

do atual produto, sendo de difícil previsão devido a novas

tecnologias. Como formas de redução de ameaças podem considerar:
- Aumento dos custos de trocas;
- Alianças com fornecedores de tecnologia e matérias primas;
- Pesquisas com consumidores sobre preferências, acentuando a
segmentação;
- Acentuação de diferenças entre os produtos, realçando vantagens.

7.6.4 PODER DE BARGANHA DOS FORNECEDORES
Para a redução do poder de barganha dos fornecedores podemos adotar
as seguintes medidas:
- Elevado custo e grande diferenciação devido à tecnologia para medir
glicose, com risco de fornecimento a empresas concorrentes;
- Realização de parcerias/joint ventures;
- Gerenciamento e treinamento para a cadeia de suprimento;
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- Conhecer os métodos e custos de um fornecedor.

7.6.5 PODER DE BARGANHA DOS CLIENTES
Para a redução do poder de barganha dos clientes podemos adotar as
seguintes medidas:
- Criação de múltiplos canais de distribuição, incluindo venda direta;
- Aumento da lealdade do comprador;
- Aumentar incentivos de compra e valor agregado;
- Aumentar a diferenciação do produto;
- Trabalhar no requisito redução causados pelo produto.
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8

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

8.1 LOCALIZAÇÃO
A empresa, no presente momento, conta com 8000 m2, após a
ampliação em circunstâncias da fusão e aumento da produção, fica localizada
na rua Senador Accioly Filho, no CIC (Cidade Industrial de Curitiba), região que
possui diversas fábricas, o que demonstra a preocupação da empresa MFARB
com o meio ambiente, evitando poluição por não estar em regiões residenciais.

Foto: Vista aérea da MFARB
A fábrica conta com estacionamento para clientes e possui ponto de
ônibus próximo para os usuários do transporte coletivo.
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Foto: Estacionamento e entrada da fábrica

Foto: interior da fábrica

8.2 PRODUTOS FABRICADOS
A MFARB é uma empresa de varejo com a produção de aparelhos de
comunicação, entre eles, celular, smartphone, tablet e life watch, já
apresentado anteriormente.
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8.2.1 CELULAR

8.2.1.1 O Produto
O celular é o aparelho menos complexo vendido pela MFARB, e apesar
de ter uma queda gradativa na procura, é de suma importância mantê-lo no
mercado, pois alguns consumidores, não desejam comprar produtos modernos,
e optam pelo produto mais simples.
O celular é um produto ótimo para os clientes que desejam simplicidade
na comunicação, apenas efetuando ou recebendo ligações e mensagens, sem
aplicativos disponíveis.
8.2.1.2 Características técnicas
Tecnologia: GSM 2G DUAL BAND (900/1800) - Agenda Telefônica 1000 contatos – Calendário - Lista de Tarefas – Relógio – Alarme –
Calculadora – Cronômetro – Agenda - Dimensões Aproximadas - 109 x 46 x 15
mm - Peso Líquido Aproximado 79 g - Garantia

06 meses
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8.2.2 SMARTPHONE

8.2.2.1 O Produto
O smartphone é um aparelho mais completo, e com procura mais alta,
pois possibilita o acesso rápido e fácil ao email, internet, notícias, entre
outros diversos aplicativos disponíveis.
8.2.2.2 Características técnicas:
Tamanho: 120.2 x 54.6 x 10 mm* Peso: 142 g* Memória: 16 GB
*Touchscreen* Internet rápida* Wifi e Bluetooth* USB* GPS* SMS – MMS*
Email* Aplicativos Diversos* Câmera – Resolução 2592 x 1944 pixel* Vídeo*
Músicas* Bateria – modo conversação 840 minutos * Voltagem: 110 V – 220 V

8.2.3 TABLET

8.2.3.1 O Produto
O tablet é um aparelho diferenciado, pois a comunicação realizada por
ele é apenas virtual, não há como realizar ligações, exceto por aplicativos de
vídeo e comunicação.
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A demanda desse produto está em aumento no Brasil e no mundo, pois
possui muitas funções semelhantes ao netbook.
8.2.3.2 Características técnicas
Tamanho: 14 x 25 x 16 mm* Peso: 700 g* Memória: 32 GB*
Touchscreen* Internet rápida* Wifi e Bluetooth* Leitor de livro eletrônico (ebook)* GPS* Email* Aplicativos Diversos* Câmera * Vídeo* Músicas* Bateria –
10 horas* Voltagem: 110 V – 220 V

8.3

MERCADO
Dados do Ibope em levantamentos encomendados pela Qualcomm no

Brasil demonstram que cerca de 30% dos usuários de smartphone costumam
checar seus gadgets em um intervalo máximo de cinco minutos. Além disso,
2/3 da população dormem com o smartphone ao lado.
A expectativa é de que nos próximos anos mais de 7 bilhões de
aparelhos móveis estejam em funcionamento em todo o mundo e, ao mesmo
tempo, serão mais de 24 bilhões de equipamentos conectados em redes 3G e
4G, incluindo periféricos, acessórios, eletrodomésticos, entre outros. Isso tudo
deve ajudar a redefinir a relação usuário-máquina, criando uma rede
tecnológica gigantesca.
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9

ANÁLISE INDIVIDUAL DOS SETORES EMPRESARIAIS – GESTÃO EM
RECURSOS HUMANOS

10 INTRODUÇÃO

Cada vez mais, o grande desafio empresarial com que nos
defrontamos é a melhoria da produtividade da mão de obra para melhor
atender os clientes, voláteis em função da pressão exercida pelos concorrentes
em seu mercado de atuação, a Mfarb tem como um de seus objetivos oferecer
ao mercado produtos diferenciados e de alto valor agregado. Acreditamos que
para que este objetivo seja atingido é de suma importância que o ambiente
interno da organização, onde encontramos os sistemas de Operações,
Marketing e Comercial, Finanças e Recursos Humanos estejam em sintonia e
trabalhem de forma integrada.
A Diretoria Recursos Humanos, tem como função e meta trabalhar
dentro das diretrizes cumprindo com a missão, visão e valores da Mfarb,
agregando assim valor aos nossos produtos por meio das pessoas.
Para isso, o foco do Setor de Recursos Humanos é realizar a
manutenção dos funcionários que já compõe o quadro de RH, prever a
necessidade de novos colaboradores, efetuar recrutamento e seleção de perfis
criativos, desenvolver treinamentos e programas de desenvolvimento que
ajudem a reter os talentos dentro da empresa, assim como transformar os
indivíduos em trabalhadores motivados, líderes e comprometidos.
Com o lançamento de um novo produto no mercado tecnológico, o
Setor de Recursos Humanos deve estar ciente da importância de obter
vantagem competitiva usando corretamente o capital humano, sem perder o
foco estratégico da organização, já que a mFARB juntamente a empresa de
Cingapura Ostendo através de uma fusão, desenvolveram o Life Watch,
necessitando do apoio dos Recursos Humanos para ser bem sucedida dentro
do mercado.

69
Assim, a Diretoria de Recursos Humanos vai focar os seguintes
aspectos:
- Processos de recrutamento e seleção;
- Planejamento de treinamento e capacitação;
- Implementação de um modelo de avaliação por desempenho;
- Planos de cargos e salários;
- Política de benefícios e participação nos lucros.
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11 PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Tendo em vista a ampliação da fábrica devido a fusão da Mfarb com a
empresa de Cingapura Ostendo para o desenvolvimento e fabricação do Life
Watch, a Diretoria de Recursos Humanos optou pela contratação de novos
funcionários, passando assim de 311 colaboradores para 350 em Setembro,
873 em Outubro e no último de todos os semestre com 1600, finalizando assim
por hora, o aumento do quadro de funcionários e seus respectivos
treinamentos antes do lançamento do novo produto, previsto para o mês de
Novembro. Por isso foi preciso fazer um remanejamento interno dos
funcionários, para que esses adquirissem novas funções assumindo seus
postos trabalhando agora com o novo aparelho da empresa e por
subsequência as vagas liberadas foram preenchidas por novos funcionários
contratados.
Atualmente,

as

organizações

estão

do processo seletivo

um

mecanismo eficiente para aumentar o seu capital humano. E a Mfarb acredita
que a melhor maneira de fazer isso é focar a seleção na aquisição de
competência individual indispensável para o sucesso organizacional. Assim
existem duas alternativas para fundamentar o processo seletivo: o cargo a ser
preenchido ou as competências individuais indispensáveis para o sucesso
organizacional.
O processo de seleção de pessoas é tido como “[...] a seleção de
pessoas que constituem um processo composto de varias etapas ou fases
sequenciais pelas quais passam o candidato.” (CHIAVENATO 2010, p.158)
O recrutamento ocorrerá de forma “mista” (no qual a organização
recorrerá às fontes internas

e externas, simultaneamente), além da

possibilidade de recrutamento online, via internet, utilizando de inúmeros sites
disponíveis.
Por isso “[...] trata-se de uma estratégia que depende diretamente a
situação do mercado de trabalho (em equilíbrio, de oferta ou procura).”
(TACHIZAWA; FERREIRA; FORTUNA, 2006, p.169).
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Além disso, Dessler (2006) enfatiza que as organizações são
constituídas por cargos que precisam ser preenchidos. Análise de cargo é o
procedimento pelo qual se determinam as obrigações desses cargos e as
características das pessoas que devem ser contratadas para eles. Pois a
análise gera informações sobre os requisitos do cargo; essas informações
serão utilizadas para desenvolver a descrição do cargo (em que constitui o
trabalho) e as especificações do cargo (que tipo de pessoa deve ser contratada
para preenchê-lo).

11.1 RECRUTAMENTO INTERNO
O recrutamento é interno se fará pela organização, procurando
preencher uma vaga para um posto de trabalho (cargo) mediante o
remanejamento de seus funcionários, que poderão ser promovidos (movimento
vertical), transferidos (movimentação hotizontal) ou transferidos com promoção
(ascensão funcional), fazendo a adequação da situação ao plano de carreira e
através de programas de desenvolvimento e/ou treinamento pessoal. O
recrutamento interno exige uma intensa e contínua coordenação, bem como a
integração do gestor de pessoas com os demais setores a organização.
O recrutamento interno vai exigir o conhecimento prévio de uma série
de dados e informações do candidato como os resultados obtidos nos testes de
seleção a que se submeteu ao ingressar na empresa, resultados das
avaliações de desempenho e dos programas de desenvolvimento/treinamento
de que participou.
A Mfarb acredita que esse tipo de recrutamento podem trazer algumas
vantagens como ser mais econômico, mais rápido, tem maior índice de
validade e segurança, sendo uma fonte poderosa de motivação para os
funcionários,

capitaliza

o

investimento

da

organização

em

treinamento/desenvolvimento pessoal e desenvolve um sadio espírito de
competição entre o pessoal.
Segundo Tachizawa, Ferreira, Fortuna (2006), independente do ramo
de negócio, o recrutamento interno contribui para baixar a taxa de flutuação de
pessoal na organização – a rotação de pessoal (turnover) a que todas as
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organizações estão sujeitas. Ou seja, o recrutamento interno funciona como
uma poderosa sistemática de ascensão que atende as expectativas que as
pessoas têm de serem promovidas para assumir maiores responsabilidades.
Elas querem ter oportunidade de aprender e executar trabalhos diferentes e
mais complexos. Por outro lado, o fato de já dominarem todo o conteúdo de um
cargo não significa que possam ser promovidas diretamente para o cargo em
questão, precisando assim de algum tipo de treinamento.
Chiavenato (2010) também cita como vantagens do recrutamento
interno o melhor aproveitamento do potencial humano da organização,
incentiva a permanência e a fidelidade dos funcionários à organização,
probabilidade de melhor seleção pois os candidatos são bem conhecidos.

11.2 RECRUTAMENTO EXTERNO
O recrutamento externo será necessário para preencher as vagas
existentes tendo em vista que alguns funcionários serão reposicionados de
acordo com novas funções, assim os candidatos externos serão atraídos pela
técnica de recrutamento como:
- banco de dados ou arquivo de fichas de candidatos que se
apresentaram espontaneamente em recrutamentos anteriores;
- apresentação de candidatos por empregados da instituição (indicação
de familiares ou amigos);
- contatos com sindicatos e associações de classes;
- cartazes ou anúncios em locais visíveis;
- contatos com agremiações estudantis, diretórios acadêmicos e
centros de integração empresa-escola.
- cooperação mútua com outras instituições de ensino que atuam no
mesmo setor educacional e tecnológico;
- anúncios em jornais, revistas e rádios;
- agências de recrutamento e seleção de pessoal;
- via internet através de sites especializados em recrutamento online;
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- outras formas de atração de candidatos como a existência de um
cadastro de profissionais que possam ser sondados para a realização
de trabalhos especiais.

A sistemática de seleção deve aproximar o candidato da realidade da
empresa Mfarb e depois avaliá-lo mediante aplicação de algumas técnicas
como:

- entrevista;
- provas de conhecimento/capacidade;
- testes psicométricos;
- testes de personalidade;
- técnicas de simulação;
- dinâmica de grupo.
As técnicas de seleção podem variar em função da estratégia adotada
pela empresa, dos aspectos conjunturais do mercado e das características da
mão-de-obra que será selecionada de acordo com seus cargos e funções.
Nossa linha de atuação acaba por seguir um modelo pós-burocrático, onde
nossa seleção incorpora como pré-requisito o potencial do candidato,
preferindo-se uma formação generalista, com enfoque no futuro.
Tachizawa, Ferreira, Fortuna (2006) dizem que operacionalmente o
processo de recrutamento começa com a emissão da “requisição de
empregado” pelo responsável por um setor ou órgão requisitante, pois ele é
quem toma a decisão de recrutar candidatos para preencher vagas em
determinado posto de trabalho, de acordo com o planejamento consolidado
pela estrutura organizacional.
Concluídos os processos de seleção, os candidatos escolhidos são
encaminhados a área de registro e controle para os procedimentos legais de
admissão trabalhista. Nosso processo de recrutamento e seleção fornece ainda
um subsídio ao desenvolvimento/treinamento de recursos humanos, na medida
em que evidencie eventuais deficiências da mão-de-obra encontrada no
mercado de trabalho.
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Vantagens do recrutamento externo

Vantagens do recrutamento interno











É mais rápido e econômico.
Maior validade e segurança.
Maior motivação para o pessoal.
Aproveitar investimentos de
treinamento.
Proporcionar encarreiramento.
Promover lealdade à empresa.
Desenvolver espírito sadio de
competição entre os
funcionários.
Dá valor à prata da casa.







Traz “sangue novo” à empresa.
Renova e enriquece o patrimônio
da empresa.
Aproveita investimentos de
treinamento de outras empresas.
Promove criatividade e inovação
com idéias vindas de fora.
Sacode o status quo da empresa.

TABELA 1 – Síntese do estilo de recrutamento
Fonte: O autor (2014).

12 PLANEJAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Em um mundo mutável e competitivo, em uma economia sem
fronteiras, a empresa Mfarb precisa preparar-se continuamente para os
desafios da inovação e da concorrência, buscando ser bem sucedida a
organização precisa de pessoas espertas, ágeis, empreendedoras e dispostas
a assumir riscos, pois são nossos funcionários que fazem a coisa acontecer,
pois conduzem os negócios, produzem os produtos e prestam os serviços de
maneira excepcional. A Mfarb sabe que para conseguir isso, é imprescindível o
treinamento e o desenvolvimento das pessoas ligadas a organização, por isso
estamos trabalhando e investindo pesadamente em treinamento para obtermos
um retorno garantido, para nós treinamento não é despesa, mas um precioso
investimento, seja na organização como nas pessoas que nela trabalham. E
isso traz benéficos diretos para a clientela.
Acreditamos que o treinamento é uma maneira eficaz de agregar valor
às pessoas, à organização e aos clientes, pois ele enriquece o patrimônio
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humano.

Ele é orientado para o presente, focalizando o cargo atual e

buscando melhorar aquelas habilidades e competências relacionadas com o
desempenho imediato do cargo.
O capital humano da nossa organização composto de pessoas, que
vão desde o mais simples operário ao seu principal executivo passou a ser
uma questão imprescindível para o sucesso do negócio, acreditamos que seja
um dos principais diferenciais competitivos para nossa organização se tornar
bem-sucedida.
Chiavenato (2010) considera como conceito de treinamento como um
meio para alavancar o desempenho no cargo, ou um meio para desenvolver
competências nas pessoas para que se tornem mais produtivas, criativas e
inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos organizacionais e se
tornarem cada vez mais valiosas. “[...] assim, o treinamento é uma fonte de
lucratividade ao permitir que as pessoas contribuam efetivamente para os
resultados dos negócios”. (CHIAVENATO, 2010, p. 367)
Buscamos mudar as atitudes reativas e conservadores para atitudes
proativas e inovadores para melhorar seu espirito de equipe e sua criatividade.
Constantemente a Mfarb utiliza vários tipos de mudanças de comportamento
ao mesmo tempo em seus programas de treinamento, como:
- Transmissão de informação sobre a organização, nossa política e
diretrizes, regras e procedimentos, missão e visão, nossos produtos/serviços,
nossos clientes e concorrentes, desenvolvimento de novos hábitos e atitudes
para lidar com clientes internos e externos, com o próprio trabalho, seus
subordinados e superiores, desenvolvimento de conceitos e a elevação do
nível de abstração dos colaboradores para que eles possam pensar, racionar,
julgar, decidir e agir.
Nosso treinamento é um processo cíclico e contínuo composto por
quatro etapas:
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1. levantamento
de necessidades
de treinamento a
serem satisfeitas

4. avaliação dos
resultados do
treinamento

2. desenho do
programa de
treinamento

3. aplicação do
programa de
treinamento

FIGURA 1 – Processos de treinamento
Fonte: Chiavaneto (2010, p. 368)

1. Diagnóstico: é o levantamento das necessidades ou carências de
treinamento a serem atendidas ou satisfeitas, sendo elas passadas,
presentes ou futuras;
2. Desenho: é a elaboração do projeto ou programa de treinamento
para atender as necessidades diagnosticadas;
3. Implementação: é a execução e condução do programa de
treinamento;
4. Avaliação: é a verificação dos resultados obtidos com o
treinamento.
Utilizamos várias técnicas de treinamento entre elas:
- métodos de estudos de caso;
- jogos de empresas ( saparar os funcionarios em grupos,
representando empresas para que cada uma possa competir com a
outra, com suas repectivas diretoria e funçoes);
- seminários externos;
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- programas relacionados a Universidades (cursos individuais ou
educação continuada);
- modelagem de comportamento ( mostrando o modo correto de fazer
algo, e deixar que cada pessoa pratique esse modelo e depois dar um
retorno);
-centros internos de desenvolvimento (combinando aulas, palestras e
seminários presenciais e dinamicas praticas);
- desenvolvimento organizacional (visando mudanças de atitudes,
valores e crenças dos funcionários para que eles possam identificar e
implementar mudanças);
- computer-based training (treinamento com a ajuda da tecnologia da
informação, atraves de CD e DVD );
- E-learning (uso de tecnologias da internet).

È importante salientar que fazemos mediçoes antes e depois do
treinamento, pois ha efeitos a serem medidos, sendo por nós subdivididos em
cinco categorias básicas:
1. Reação: mede a satisfação dos participantes quanto a experiência
do treinamento (gostaram? Acharam que valeu a pena? Indicariam? )
2. Aprendizado:

avalia

o

treinamento

quanto

ao

nível

de

aprendizagem e se o participante adquiriu novas habilidades e
conhecimentos. Se mudou suas atitudes e comportamento como
resultado do treinamento.
3. Desempenho: avalia o impacto no trabalho. As mudanças de
comportamento devem ser avaliadas através de observação, avaliação
ou pesquisa com os colaboradores.
4. Resultado: mede o impacto do treinamento nos resultados d
negocio da organização. O treinamento pode reduzir custos, aumentar
lucratividade, diminuir a rotatividade ou reduzir tempo.
5. Retorno do investimento: significa o valor que o treinamento
agregou à organização em termos de retorno sobre o investimento.

A Mfarb valoriza e realça o treinamento, proporciona oportunidades de
colocar em prática novos conhecimentos e soluções. Tentamos criar um clima
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favorável ao treinamento e capacitação das pessoas, incentivamos novas
habilidades, a criatividade e a inovação são fatores privilegiados e novos
conhecimentos valorizados.
O apoio e comprometimento da cúpula da organização e da alta
direção na Mfarb é sempre indispensável, demonstrando assim que o
programa é pra valer. Muitas vezes buscamos relacionar a programação do
treinamento com os objetivos estratégicos da empresa.

13 IMPLEMENTAÇÃO DE UM MODELO DE AVALIAÇÃO POR
DESEMPENHO

A avaliação de desempenho, quando compreendida e realizada com
plena aderência ao seu conceito, trará benefícios às pessoas envolvidas e à
organização que a ela pertencem. Morgan e Schiemann (1999), num estudo
sobre a relação existente entre a avaliação do desempenho e o retorno sobre
os investimentos de organizações, verificaram que o uso de avaliação do
desempenho pode ser preditivo de indicadores financeiros positivos.
Estudos mostram que as taxas de retornos sobre investimentos,
segundo aqueles autores, para aquelas organizações que avaliam o
desempenho dos seus colaboradores em comparação com aquelas que não
avaliam, demonstraram-se superiores a 50%, já após os cinco primeiros anos
dos investimentos realizados. A Mfarb acredita que a avaliação de
desempenho representa, realmente, uma vantagem competitiva para as
empresas que a adotam, pois elas tendem a ocupar uma posição de liderança
no mercado, seja pela sua vitalidade financeira, seja pela qualidade de seus
produtos e motivação de seus empregados.
Uma das principais características é a de que a avaliação do
desempenho é um processo sistemático (SCHERMERHORN, HUNT e
OSBORN,1999; BÖHMERWALD, 1996; BERGAMINI, 1986). Isso significa
dizer que a avaliação como um evento aleatório, descontínuo ou isolado, terá
deformada uma de suas características essenciais, não cabendo, portanto,
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considerá-la como avaliação do desempenho. De um modo semelhante, ela
somente poderá ser caracterizada e reconhecida como avaliação do
desempenho quando existir feedback dos seus resultados para aquele cujo
desempenho foi avaliado. O não atendimento desse requisito também
desqualificará essa atividade, excluindo-a da categoria de avaliação do
desempenho como instrumento de gestão de pessoas.
A avaliação de desempenho pode ser definida como a identificação e
mensuração das ações que os colaboradores de uma organização realizaram
durante determinado período. A avaliação de desempenho tem como objetivo
diagnosticar e analisar o desempenho individual e grupal dos funcionários,
promovendo o crescimento pessoal e profissional, bem como melhor
desempenho.

Além

disso,

fornece

à

Administração

de

Recursos

Humanos informações para tomadas de decisões acerca de salários,
bonificações, promoções, demissões, treinamento e planejamento de carreira,
proporcionando o crescimento e o desenvolvimento da pessoa avaliada.
Através da avaliação de desempenho é mais fácil fornecer feedback às
pessoas da organização, baseado em informações sólidas e tangíveis, e
auxiliá-las no caminho para o autodesenvolvimento. Outro benefício é a
possibilidade de descoberta de talentos resultante da identificação das
qualidades de cada pessoa da organização.
Nossa organização necessita ser avaliada por meio de um sistema
para

poder,

através

de

um

processo

de retroalimentação,

rever

suas estratégias e métodos de trabalho, minimizando os efeitos da tendência
à entropia e melhorando suas práticas. Assim podemos nos reciclar, nos
oxigenar e tornarmo-nos capazes de sobreviver em ambientes turbulentos e
mutáveis.
A também gestão de desempenho, um conceito mais amplo que o de
avaliação de desempenho, que se apresenta atualmente como o modelo mais
completo para o acompanhamento do desempenho dos colaboradores, por
abranger o planejamento, acompanhamento e avaliação do desempenho, com
o intuito de melhorar o trabalho, objetivando estimular o alcance de metas
organizacionais e a promoção do desenvolvimento dos recursos humanos.
O planejamento, a partir da missão, visão, análise do ambiente interno
e externo da empresa, identifica as metas a serem alcançadas. Em seguida
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vem o acompanhamento das ações, para verificar se as mesmas estão de
acordo com as metas estabelecidas, identificar as discrepâncias entre as ações
realizadas e esperadas e então desenhar as ações de desenvolvimento e
capacitação.
A avaliação de desempenho não é – e não pode ser – um ato isolado,
estanque, que ocorre uma vez e de forma separada das demais dinâmicas da
empresa. Ela deve ser encarada como uma metodologia que visa,
continuamente, a estabelecer um contrato com os funcionários referente aos
resultados desejados pela organização, acompanhar os desafios propostos,
corrigir os rumos, quando necessário, e avaliar os resultados conseguidos.
Ou seja, a avaliação de desempenho não pode ser desenvolvida
isolada das demais funções. Ela deve funcionar como um sistema, onde cada
função precisa estar em consonância com a outra, onde todas buscam
alcançar os objetivos estratégicos da organização e, principalmente, o objetivo
maior do setor de Recursos Humanos, que é gerir as pessoas para que se
desenvolvam e, com isso, desenvolvam a organização.
Acreditamos que essa metodologia é essencial para discutir os pontos
fortes e fracos dos funcionários, servindo, ainda, para estimular e orientar o
desenvolvimento do empregado. Independentemente do nível de desempenho
obtido pelo funcionário, o processo de avaliação é uma oportunidade para
identificar questões a serem discutidas para eliminar qualquer problema
potencial e estabelecer novas metas de modo a atingir um alto desempenho. A
rigor, a maioria das pessoas gosta e saber como vão indo, pois, com isto, o
trabalhador tem condições de saber onde pode melhorar, assim como acaba
tendo uma segurança a mais sobre o seu trabalho na empresa. Dessa forma, a
Avaliação de Desempenho também tem a capacidade de influenciar o
comportamento do funcionário, direcionando seus esforços para aumentar o
desempenho organizacional.
A diretoria de Recursos Humanos acredita que a opção entre avaliar ou
não o desempenho de seu pessoal não é uma escolha, é uma ferramenta
essencial, pois toda a empresa que busca crescer e se desenvolver com
qualidade deve realizar a avaliação de desempenho de maneira estruturada e
sistemática.
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A avaliação de desempenho também pode ter sua importância
destacada através dos motivos pelos quais ela deve ocorrer:


Provê um período regular para revisão de comportamentos

relacionados com o trabalho. A discussão de deficiências passadas
pode levar a correções e desempenho melhorado; a discussão de
áreas em que o empregado mostrou proficiência pode reforçá-las e
ajudar a motivá-las. O bom aconselhamento e monitoramento podem
dar ao empregado o reconhecimento pelo trabalho feito e ajudá-lo a
enfocar no seu desenvolvimento futuro;


Um programa de Avaliação de Desempenho provê dados úteis

para a promoção de decisões. Ele torna o processo de avaliação mais
objetivo e mais fácil na comparação de um empregado com o outro;


A análise pode ser usada como base para aumento de dividendos

ou salários, bônus e outros incentivos financeiros.


Dar aos funcionários a oportunidade de discutir regularmente,

com seu supervisor, o desempenho e os padrões de desempenho;


Fornecer ao supervisor um meio de identificar os pontos fortes e

fracos do desempenho de um funcionário;


Fornecer um formato que permita ao supervisor recomendar um

programa específico para ajudar um funcionário a aprimorar o
desempenho;


A elaboração de planos de desenvolvimento para a melhoria do

desempenho dos avaliados;


A identificação e o desenvolvimento de talentos contratados pela

empresa;


O planejamento de carreiras e sucessões;



A recompensa de desempenhos acima das expectativas;



O desligamento de pessoas cujo mais desempenho de repete,

apesar dos feedbacks recebidos.

A avaliação de desempenho não é apenas importante no sentido de
promover o desenvolvimento do colaborador que está sendo avaliado, mas
também do avaliador, propiciando um exercício permanente de comunicação
entre ambos. Além disso, o avaliador atual como orientador e transmite ao
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avaliado o quanto valoriza a contribuição dele na organização, de maneira que
ambos entram em acordo quanto às necessidades de treinamento e
desenvolvimento que auxiliam o avaliado a cumprir as metas mais importantes
para ele. Além de ser importante para os colaboradores, onde avaliado e
avaliador exercitam sua comunicação, promovem seu desenvolvimento e
aproveitamento de suas potencialidades, a Avaliação de Desempenho é de
extrema importância para a empresa, pois, além de estabelecer resultados a
serem buscados, também acompanha o processo de trabalho e fornece um
feedback constante. Seus resultados também podem ser utilizados quando da
elaboração de políticas e planejamento de Recursos Humanos.
A Mfarb em consideração que a avaliação do desempenho é um
processo distinto do regime disciplinar e não deve ser confundido com este. Na
avaliação do desempenho não se trata de punir infracções disciplinares e
violação de deveres, mas sim de saber se o desempenho satisfaz ou não as
necessidades do serviço ou entidade e se atinge os objetivos e resultados
esperados e de tentar melhorá-lo.

FIGURA 2 – Avaliação de Desempenho
Fonte: O autor (2014).

Uma mudança marcante nos métodos de avaliação é a passagem do
avaliado como ser passivo para ser agente. Além disso, a introdução do
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conceito de competência, compreendido como “o conjunto de conhecimentos,
habilidades e atitudes do indivíduo” (ZARIFIAN, apud. SOUZA, 2005, p.96)
levou à criação de novas formas de avaliar as pessoas em uma organização:
A.

Avaliação

360

graus:

neste

método

o

avaliado

recebe feedbacks (retornos) de todas as pessoas com quem ele tem
relação, também chamados de stakeholders, como pares, superior
imediato, subordinados, clientes, entre outros.
B.

Avaliação de competências: trata-se da identificação de

competências
(habilidades)

conceituais
e

interpessoais

(conhecimento
(atitudes)

teórico),

necessárias

técnicas
para

que

determinado desempenho seja obtido.

C.

Avaliação de competências e resultados: é a conjugação das

avaliações de competências e resultados, ou seja, é a verificação da
existência ou não das competências necessárias de acordo com o
desempenho apresentado.
D.

Avaliação de potencial: com ênfase no desempenho futuro,

identifica

as

potencialidades

do

avaliado

que

facilitarão

o

desenvolvimento de tarefas e atividades que lhe serão atribuídas.
Possibilita a identificação de talentos que estejam trabalhando aquém
de suas capacidades, fornecendo base para a recolocação dessas
pessoas.

E.

Balanced Scorecard: sistema desenvolvido por Robert S. Kaplan

e David P. Norton na década de 90, avalia o desempenho sob quatro
perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos e do
aprendizado e crescimento. São definidos objetivos estratégicos para
cada uma das perspectivas e tarefas para o atendimento da meta em
cada objetivo estratégico.

A Mfarb tem como objetivo ter alguns itens avaliados como :
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Compreender o que deve ser avaliado é crucial para a eficácia do
processo de avaliação. Tendo em conta o planeamento das actividades do
serviço, deve ser acordado conjuntamente entre o superior hierárquico e o
trabalhador, o plano individual e os objectivos definidos para o período em
avaliação. Os objectivos devem ser realistas e exequíveis. O que deve ser
avaliado são os resultados atingidos. Este plano individual para cada
trabalhador deverá ser elaborado em função da área e conteúdo funcional
correspondente ao cargo, carreira e categoria do notado e ter em consideração
o contexto, os recursos e os meios necessários.
É justo que o avaliado saiba o que se espera do seu desempenho, pelo
que o notador deve acordar com o trabalhador os objetivos a atingir durante o
próximo período em avaliação, bem como planear o mais detalhadamente
possível o trabalho a desenvolver, devendo a avaliação recair sobre os
resultados conseguidos.
O sistema de avaliação legalmente previsto inclui um “Guia de
pontuação” onde constam os fatores de desempenho a avaliar. Esses fatores
deverão ser considerados cada um por si, de forma a que a notação final
resultante dessa avaliação traduza com maior objetividade o desempenho real
do trabalhador.
A função de quem avalia não se pode limitar, no entanto, à formulação
de juízos sobre o desempenho do trabalhador, devendo também identificar,
com a colaboração deste, situações de trabalho passíveis de correção,
transformação e ajustamentos, localizar as suas causas e estabelecer
perspectivas de melhoria.
Tendo em vista todos os dados acima, Mfarb adotou metodologia de a
AVALIAÇÃO 360 graus.

13.1 AVALIAÇÃO 360 GRAUS

Na avaliação 360º, conhecida também como Feedback 360 Graus,
Feedback com Múltiplas Fontes, e Avaliação Multivisão, o colaborador recebe

85
feedbacks simultâneos de diversas fontes ao seu redor (daí o nome 360º). Ele
pode ser avaliado por seus pares de trabalho, superiores, subordinados,
clientes internos e externos. Neste tipo de avaliação é considerada também a
avaliação que o próprio funcionário faz de si mesmo.
Pois a avaliação 360 º fornece uma imagem mais completa dos pontos
fortes e fracos dos funcionários e, muitas vezes, capta qualidades que outros
métodos ignoram. Por exemplo, um funcionário pode ter um relacionamento
complicado com seu supervisor, mas ser muito bem visto por seus pares e
subordinados. A abordagem pode levar a ganhos significativos, muitas vezes
motivando os funcionários a melhorar suas notas. Por outro lado, os
funcionários podem mostrar-se indispostos para ser rígidos com seus colegas,
levando a certa uniformidade das classificações. Em geral, este tipo de
avaliação

tem como

objetivo

contribuir

para

o

desenvolvimento

de

comportamentos e habilidades demandados pela empresa. Neste sentido, o
avaliador deve ter uma visão sistêmica da rede, de como funciona a
comunicação interna, o clima de cooperação ou competitividade e se certificar
de que as pessoas envolvidas na avaliação foram preparadas para tal e têm
como objetivo contribuir para o crescimento da empresa e das pessoas
avaliadas, obedecendo aos critérios fornecidos para uma avaliação imparcial,
ética

e

profissional,

sem

nenhuma

contaminação

com

sentimentos

consequentes de problemas pessoais que não foram bem resolvidos.

FIGURA 3 – Envolvimento na avaliação de desempenho
Fonte: www.sobreadministracao.com

86
Em nossa empresa a avaliação é feita por meio de um questionário
específico,

que

visa

descrever

os

comportamentos

e

competências

considerados essenciais pela organização, a fim de facilitar o alcance de seus
objetivos estratégicos. Este método de avaliação de desempenho é o mais
adequado para situar o colaborador com relação às competências desejadas
pela empresa.
O resultado final da Avaliação 360 graus deverá apresentar as
informações necessárias para a identificação de oportunidades de melhoria no
desempenho do funcionário. Oferecendo dados para a elaboração de um plano
de ação em relação às melhorias individuais e, também, da organização.
Os resultados desta avaliação são confidenciais. O colaborador terá
acesso apenas ao resultado final da avaliação, porém não saberá quem o
avaliou.
Desta forma, o avaliado utiliza os feedbacks recebidos na avaliação
para guiar o seu desenvolvimento profissional, principalmente no que se refere
a competências e comportamentos de liderança percebidos como essenciais
pela empresa em que trabalha.
A implantação da avaliação de desempenho 360 graus, através de sua
visão geral dos stakeholders ao redor do funcionário, facilita a identificação de
qualidades do colaborador que muitas vezes não são destacadas pelos seus
pares de trabalho, bem como as necessidades de melhoria pouco discutidas
por seus superiores, por exemplo.
Após implementar as ações de melhoria individuais e coletivas, a
equipe se fortalece, os indivíduos trabalham melhor e a empresa ganha
colaboradores com desempenho acima do esperado. Todos ganham muito
quando se avaliam os colaboradores desta forma.
São quatro os objetivos a serem alcançados pela gestão de
desempenho, através da metodologia 360 graus. Podemos afirmar que esta
metodologia pode ser usada para otimizar a produtividade e orientar o
desempenho, para as metas do negócio da empresa e do órgão; diagnosticar
pontos de melhoria e proporcionar o desenvolvimento pessoal e profissional;
permitir a adaptabilidade às mudanças e o comprometimento com os valores
organizacionais e, por último, subsidiar a implementação de sistemas de
remuneração variável e sistemas de promoções.
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A operacionalidade da avaliação torna-se bastante simplificada,
através da utilização de um sistema informatizado, que permite que todo o
procedimento seja executado on-line, computando os resultados e emitindo o
Plano de Desenvolvimento Individual. A preparação da avaliação segue as
etapas de seleção das dimensões e comportamentos a serem avaliados,
atribuição de pesos às dimensões, construção dos instrumentos de avaliação,
auto-avaliação, avaliação pelo comitê 360 Graus, apuração e totalização de
pontos, entrevista de desempenho, negociação do Plano de Desenvolvimento
Individual, acompanhamento e, por fim, o feedback.
A avaliação 360º, também conhecida como avaliação de múltiplas
fontes, é um instrumento para gestão de pessoas, que considera inúmeras
óticas e pontos de vista, para identificar o nível das competências de um
profissional e sua real entrega para a empresa.
Segundo a Fundação Carlos Chagas é “o método de avaliação de
desempenho mais adequado para assegurar o ajustamento de funcionário às
demandas que ele recebe do ambiente interno e externo à organização”.

Vantagens:
 Possibilita resultados mais confiáveis e isentos de influências
pessoais;
 Possibilita a visão do desempenho do avaliado sob diferentes
ângulos;
 Promove maior aceitação, pois os colaboradores percebem como
um processo mais justo e confiável;
 Possibilita um maior controle da coerência do avaliador nos
diferentes pareceres que emite;
 Estabelecer, de maneira clara, o que é esperado de cada
colaborador, com base na descrição e na análise do cargo que o
profissional ocupa;
 Dotar o colaborador de um esquema de acompanhamento e
aconselhamento, onde ele terá a oportunidade de conhecer seus
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pontos fortes e fracos, reforçando seu bom desempenho e procurando
corrigir suas deficiências;
 Elaborar planos de ação para os colaboradores que apresentam
desempenho insatisfatório;
 Estabelecer metas e novas conquistas com base nos objetivos
organizacionais;
 Otimiza a produtividade;
 Orienta o desempenho;
 Diagnostica os pontos de melhoria na performance dos avaliados;
 Proporciona o desenvolvimento pessoal e profissional.
Desafios:
 Elaboração clara da análise e prática na descrição de competências;
 Comunicação assertiva das competências a serem avaliadas;
 Base de dados informatizada que viabilize o processo e garanta o

sigilo das informações;
 A aplicação envolvendo muitas pessoas, por isso é preciso um

envolvimento,

grupal

maior

e

mais

rápido

e

com

maior

comprometimento.
 Administrar conflitos principalmente se as pessoas não estiverem

preparadas para o processo, pois passar por avaliação dá frio na
coluna, por mais que as pessoas digam o contrário.
 Desenvolver a estratégia de apuração dos resultados, pois ela é

mais complexa;
 Apresentar gráficos / relatórios para o feedback do colaborador.
 Mudança de cultura, porque a avaliação passou de um processo

unilateral para um outro, onde é necessário avaliar e ser avaliado por
outras pessoas.
 Em algumas empresas, esse tipo de avaliação já é realizada pela

Intranet. Nesse caso, é preciso que os colaboradores que não são
acostumados a lidar com computadores sejam previamente treinados e
tenham um terminal à disposição.

89
 Utilização de uma ferramenta pelo nível operacional, já que não fazia

parte do dia-a-dia de trabalhos dos funcionários ter acesso a um
computador.
 Mostrar a todos os colaboradores os ganhos com o novo processo

de avaliação, sensibilizando e estimulando a participação do processo.
Para tanto, o líder deverá atuar como agente facilitador do processo.
 Os funcionários de nível hierárquico inferior encontram maior

dificuldade

em

avaliar

seu

superior,

seja

por

ausência

de

esclarecimento sobre o propósito da avaliação ou pela falta de uma
visão holística da organização.

13.1.1 Modo de avalição

Portanto, 360 representa uma avaliação onde o profissional será
avaliado por um grupo de até dez profissionais, incluindo sua auto-avaliação.
As questões serão sucedidas por uma escala de 1 a 10, de acordo com a
tabela.

1- O desempenho não é satisfatório neste item.
2- Necessita de desenvolvimento para atingir um desempenho
aceitável
3- Desempenho adequado: "faz um bom trabalho".
4- Apresenta um ótimo desempenho neste aspecto.
5- Seu desempenho é muito superior ao exigido.
Nesse processo você poderá ser avaliado em uma de duas áreas:
gerencial ou funcional. Os resultados poderão ser visualizados através de
gráficos por área de competência, por grupo de avaliadores e pela média geral
obtida.
Apesar de sua eficiência ser discutida em dissertações e teses, a
Avaliação 360 Graus é um instrumento de desenvolvimento gerencial e
organizacional eficaz. O que acontece em algum caso é que a sua
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implementação sofreu interferências que reduziram a sua eficácia. Deste modo,
nas linhas a seguir, serão apresentadas as regras básicas para a implantação
do programa de avaliação de desempenho pelo método 360 graus, visando o
atingimento dos objetivos propostos pela organização praticante.
As premissas da Avaliação 360 Graus são as seguintes:
1. O feedback estruturado, claro e cuidadoso pode ser um instrumento
efetivo de aprendizagem e desenvolvimento dos atributos de liderança (líder
coach);
2. O fato dos feedbacks terem origens em fontes diversas permite
compreensão mais completa e clara dos impactos dos comportamentos no
ambiente organizacional estudado. É interessante ressaltar que quando as
pessoas

recebem

feedbacks

honestos

de

seus

pares,

superiores,

subordinados, etc., ficam mais dispostas a mudarem seus comportamentos;
3.

Os

resultados

comportamentais

dependerão

das

diferenças

individuais, do empenho individual dos avaliados e de um ambiente
organizacional favorável à mudanças.
As fases da implantação da Avaliação 360 Graus dividem-se em 04
etapas, a seguir:
Iª Etapa - Delineamento do perfil da liderança e o desenvolvimento do
instrumento de feedback :
 A empresa precisa definir os atributos da liderança, ou seja, o perfil
que melhor atenda ao seu contexto e estratégia. Para isso, pode-se
utilizar de questionário, observação in loco, entre outras, para construir
uma ferramenta eficaz.
 Seleção do tipo de questionário, baseado em escala de frequência.
IIª Etapa - Qualidade dos feedbacks fornecidos:
 Deve-se escolher fornecedores de feedback que tenham contato
com o receptor, que faça/fez parte da sua rede de contatos no período
considerado ao da avaliação.
 Os próprios receptores não devem escolher os fornecedores de
feedback, pela tendência que temos em buscar fontes onde já
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sabemos a opinião a nosso respeito e que nos dão segurança,
impedindo as possibilidades de desenvolvimento.


Deve prevalecer a confidencialidade para garantir a qualidade dos

feedbacks.
 Os

fornecedores

precisam

ser

cuidadosos

em não

serem

excessivamente rigorosos nem excessivamente benevolentes com os
receptores. Não é um julgamento, é uma avaliação visando o
aperfeiçoamento.


Os emissores do processo de avaliação devem ser treinados para

que o objetivo proposto seja atingido e tenha o mínimo de
interferências negativas possíveis.
IIIª Etapa - Processamento e utilização dos feedbacks pelo receptor
a) O comprometimento do receptor com os resultados dependem:
 De que as fontes tenham competência para emitir os feedbacks;
 De que os atributos que conduzem o processo façam sentido;
 De que os comportamentos do perfil de liderança são realizáveis e
que podem ser desenvolvidos.

b) Deve-se, ainda, disponibilizar os resultados dos feedbacks na forma
de relatórios. Os relatórios podem apresentar os seguintes aspectos:
 Nº de avaliados por grupo;
 Resultados da auto avaliação;
 Resultados da avaliação do superior imediato;
 Média das respostas dos pares, subordinados, stakeholders;
 Média dos resultados globais;
 Comportamentos com as maiores e menores médios;
 Amplitude da variação das respostas dos grupos de fornecedores;
 Outros aspectos relevantes.
IVª Etapa - Interação ao sistema de gestão com pessoas
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A Avaliação 360 Graus deve ser integrada a outras práticas de RH da
empresa como seleção, remuneração, desempenho, desenvolvimento e
promoção. É preciso que operem em sintonia sustentando entre si.
É necessária que haja, por parte da direção/alta gerência, a atenção
para que as relações entre a empresa e os colaboradores não sobreponha aos
instrumentos de gestão adotados pela organização. Essa é uma das razões da
ineficácia do 360 Graus em várias empresas, deve-se ter cuidado!

FIGURA 4 – Quadro de avaliação de competências
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FIGURA 5 – Mapa de Competências

Avaliação 360 Graus
Você está avaliando: Fulano de Tal
1. Qual o seu relacionamento com essa pessoa (Eu sou...)? *
Gestor
P ar
S ubordi nad o
A utoavalia ção

1. Liderança*
Nunca

Tem Habilidade para influenciar e motivar as pessoas na
participação de projetos e atividades.
Aceita as diferenças pessoais com sensibilidade e inspira o
lado positivo das pessoas do grupo.

Algumas
vezes

Sempre
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2. Relacionamento Interpessoal*
Nunca

Algumas
vezes

Sempre

Nunca

Algumas
vezes

Sempre

Nunca

Algumas
vezes

Sempre

Constrói relacionamentos na organização, promovendo o
trabalho em equipe efetivo.
Resolve conflitos de maneira positiva e imparcial
objetivando a busca da harmonia entre pessoas e equipes.
3. Visão Globalizada/Negócio*

Mantém olhos abertos para pontuar as necessidades da
empresa e do cliente, aos seus superiores, visando
minimizar riscos do negócio.
Tem capacidade de identificar a relação do seu trabalho com
as demais áreas da empresa.
5. Trabalho em Equipe*

Incentiva a troca de idéias e propõe ações em benefício do
melhor desempenho da equipe, visando atingir objetivos em
comum.
Possui habilidade para trabalhar com outras pessoas de
maneira participativa, adaptando sua postura, favorecendo a
troca de idéias e conhecimento.
6. Comunicação*
Nunca

Mantém a equipe informada sobre os assuntos importantes
e mudanças da empresa.
Promove a comunicação clara e direta, não dando margem
à cinismo dentro da empresa.
7. Flexibilidade*

Algumas
vezes

Sempre
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Nunca

Algumas
vezes

Sempre

Nunca

Algumas
vezes

Sempre

Nunca

Algumas
vezes

Sempre

Encoraja o grupo a trazer soluções para os problemas da
área.
Enfrenta os novos desafios e está sempre disposto a
atender às novas exigências.
8. Comprometimento e Responsabilidade*

Executa suas atividades com responsabilidade,
considerando as metas, prazos e prioridades estabelecidas.
Age com responsabilidade, atendendo os padrões
estabelecidos de qualidade, veste a camisa da empresa.
9. Orientação para Resultado*

Mobiliza as pessoas para o alcance de resultados
É efetivo na priorização e organização das suas atividades
para atingimento das metas estabelecidas.
10. Planejamento e Organização*
Nunca Algumas Sempre
vezes
Lida com diferentes tarefas simultaneamente, identificando
prioridades, metas e prazos para alcançar o máximo de
produtividade.
Gerencia seu tempo de forma a obter resultados eficazes e
rentáveis.
11. Ética e Integridade*
Nunca

É honesto e ético na condução dos trabalhos.

Algumas Sempre
vezes
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Nunca

Algumas Sempre
vezes

Procura ser justo em situações de conflito.

Descreva os PONTOS FORTES deste colaborador.*
Descreva os PONTOS À DESENVOLVER deste colaborador.*
FIGURA 6 – Modelo de Avaliação 360 Graus
Fonte: Desenvolvido por www.equestiona.com

14 PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

A Diretoria elaborou um plano de cargos e salários, pois as funções
desempenhadas pelas pessoas dentro da empresa determinam seu cargo e a
recompensa por sua realização. Sendo assim um Plano de Cargos e Salários
bem elaborado pode se tornar um diferencial competitivo dentro da
organização, visto que o mesmo poderá motivar os funcionários e proporcionar
à empresa um controle do valor pago a cada colaborador na realização de seu
trabalho. Foram pré-estabelecidos os aumentos salariais nos meses de maio
2015, novembro 2015, maio 2016 e novembro 2016. Em uma estimativa os
salários de nossos funcionários passaram, portanto de R$ 855,00 para R$
1.082,00 no ultimo semestre de projeção.

Marras (2000) afirma que as primeiras preocupações em relação aos
trabalhadores surgiram após 1985, quando se passou a ter uma visão do
indivíduo como ser humano. Desta forma, as pessoas passaram a ser
identificadas

como

recursos

essenciais

para

o

desenvolvimento

das

organizações.
A diretoria Recursos Humanos tem como intuito tornar nossos
funcionários mais produtivos para que possam atingir os objetivos da empresa.
Pois acreditamos que, as pessoas irão se esforçar na mesma proporção em
que obtiverem retornos.
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Portanto, trabalhamos para que haja uma interação entre os propósitos
de cada uma das partes, organização e indivíduos, para que ambas consigam
alcançá-los. Sendo assim, nossa gestão das pessoas tem caráter estratégico
dentro da organização, pois é esta gestão que irá adaptar os objetivos
individuais dos funcionários com os da empresa, a fim de criar uma relação de
ganhos recíprocos.
Chiavenato (1999) propõe algumas políticas e práticas essenciais para
a gestão do trabalho das pessoas, entre elas estão: analisar e descrever
cargos bem como administrar cargos e salários.
Logo, o Plano de Cargos e Salários constitui uma ferramenta de grande
importância para as empresas, uma vez que é através dele que serão
realizadas tais práticas.
As

funções desempenhadas pela pessoa dentro da empresa

determinam seu cargo e a recompensa por sua realização. Um Plano de
Cargos e Salários bem elaborado pode se tornar um diferencial competitivo
dentro da organização, visto que o mesmo poderá motivar os funcionários e
proporcionar à empresa um controle do valor pago a cada colaborador na
realização de seu trabalho.
O plano de cargos e salários é uma ferramenta utilizada para
determinar ou sustentar as estruturas de cargos e salários de forma justa
dentro da organização. Esse plano tem como objetivo alcançar os equilíbrios
internos e externos, através da definição das atribuições, deveres e
responsabilidades de cada cargo e os seus níveis salariais (SILVA, 2002).
Política de Administração de Cargos e Salários da Mfarb será feita
considerando:
• A relatividade interna: cada cargo terá sua remuneração
estabelecida

conforme

as

responsabilidades

e

qualificações

necessárias para o desempenho da função;
• A situação de mercado: os salários serão estabelecidos conforme
os

padrões

de

mercado

para

cargos

com

responsabilidades

semelhantes;
• O equilíbrio orçamentário da empresa: a política salarial levará em
conta o desempenho da empresa e seus resultados.
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A Política de Administração de Cargos e Salários da Empresa Mfarb
tem por objetivo reconhecer a capacitação profissional e o desempenho dos
seus funcionários. O desenvolvimento técnico-profissional do funcionário e sua
contribuição efetiva para os resultados da empresa serão os indicadores
utilizados para esse reconhecimento.
Os salários serão administrados dentro das faixas salariais de cada
Classe de cargos. A determinação dos salários individuais será feita conforme
as seguintes normas e procedimentos.
1. Salário de Admissão: Todo funcionário deve ser admitido preferencialmente
com salário no início da faixa salarial estabelecida para o seu cargo.
Excepcionalmente, o salário de admissão pode ser estabelecido acima desse
limite, em função do grau de qualificação e experiência exigidas do candidato
ou por contingência de mercado.

2. Salário Para um Novo Cargo: Para se definir a faixa salarial de um novo
cargo, este deverá passar pelo processo de avaliação e classificação,
conduzida pela área de Recursos Humanos, com base nas atribuições do novo
cargo.
3. Alterações Salariais: O Sistema de Administração de Cargos e Salários
prevê as seguintes situações que poderão gerar alterações salariais:
• Fim do período de experiência
• Promoção Vertical (promoção para um cargo maior)
• Promoção Horizontal (aumento de salário por merecimento, no
mesmo cargo)
• Transferência para outro cargo
• Reclassificação do cargo
4. Salário Após o Período de Experiência: Em casos específicos, em que o
funcionário tenha sido contratado com a condição de ter um reajuste após o
período de experiência, o salário do funcionário será reajustado para o nível
previamente acertado na contratação.
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5. Promoção Vertical: Os aumentos por promoção vertical são concedidos aos
funcionários que passam a ocupar cargos incluídos numa classe superior à
classe atual do cargo, dentro da estrutura de cargos e salários.
A promoção vertical está vinculada à existência de vaga no quadro de
funcionários (caso de Auxiliares, Assistentes, Analistas, por exemplo), ou
poderá ocorrer em função da necessidade de preenchimento de uma vaga em
aberto (caso de Encarregados, Supervisores, Gerentes, por exemplo).
Os candidatos a uma promoção vertical deverão passar por um
processo de avaliação conduzido pela área de Recursos Humanos.
São duas as modalidades de promoção vertical:
a) Promoção Vertical na Mesma Carreira Específica (de Operador
de Máquina para Encarregado de Produção, por exemplo): O salário é
alterado para se enquadrar na Classe do novo cargo. Na maioria das
vezes, o aumento deveria se situar entre 10% e 20% do salário atual.
Os aumentos decorrentes da promoção vertical podem ser concedidos
em qualquer mês do ano, desde que o funcionário preencha os
requisitos necessários à promoção.
Após uma promoção vertical na mesma carreira específica, deverá ser
observado um período mínimo de um ano, antes de nova promoção
vertical.
b)

Promoção Vertical Com Mudança de Carreira Específica (de

Auxiliar Financeiro para Auxiliar de Compras, por exemplo): Numa
promoção vertical, o aumento recomendado situa-se entre 10% e 20%
do salário atual, observado o posicionamento na faixa do novo cargo e
a relatividade interna.
O aumento por promoção vertical, nesses casos, será efetivado 30 dias
após a promoção. Nesse período será avaliada a adaptação do
funcionário ao novo cargo. A promoção será efetivada com a
aprovação da Gerência da área.
Caso o funcionário não se adapte ao novo cargo, a Gerência da área
deverá comunicar com antecedência o fato à área de Recursos
Humanos. Se for possível, o funcionário poderá retornar à sua área de
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origem ou ser transferido para uma função compatível com seu perfil
profissional.

c)

Promoção Horizontal (aumento por mérito): O aumento por

promoção horizontal pode ser concedido ao funcionário que apresentar
desempenho que o destaque significativamente dos demais ocupantes
do mesmo cargo ou dentro de uma equipe de trabalho.
É uma alteração do salário do funcionário dentro da Faixa Salarial da
Classe correspondente ao seu cargo.
Os aumentos decorrentes da promoção horizontal podem ser
concedidos em qualquer mês do ano e devem se ajustar ao orçamento
definido para essa finalidade. Um funcionário só pode receber nova
promoção horizontal após o período mínimo de um ano.
Quando o cargo pertencer a uma carreira específica, como auxiliares,
assistentes e analistas, o funcionário só poderá ser promovido
verticalmente 6 meses após receber uma promoção horizontal, desde
que preencha os requisitos necessários.
Os Gerentes e Coordenadores são responsáveis pela administração do
orçamento para promoções horizontais. Portanto, deverão definir o
percentual de aumento individual a ser concedido em cada caso.
O percentual recomendado para os casos de promoção horizontal varia
entre 5% e 8%. Em casos de desempenho destacado este percentual
poderá chegar a 12%. É recomendado analisar com cuidado cada
promoção horizontal, visando a evitar a criação de problemas de
relatividade interna posteriormente.

6.

Transferência de

cargo:

Ocorre uma

transferência quando o

funcionário passa a ocupar um cargo em outra área. Por exemplo, um
Assistente que é transferido da área industrial para a área administrativa.
Uma transferência geralmente não significa que o funcionário receberá
um aumento de salário. Se a transferência for para um cargo de uma classe
superior à classe do cargo atual, serão aplicadas as mesmas regras definidas
para os casos de promoção vertical.

101
Se a transferência for para um cargo da mesma classe, e for
necessário um aumento de salário para um melhor posicionamento do salário
do funcionário na faixa salarial, serão aplicadas as mesmas regras definidas
paras os casos de promoção horizontal.
7.

Reclassificação

do

cargo:

Ocorre

um

reajuste

salarial

por

reclassificação quando um cargo recebe atribuições adicionais, de maior
complexidade e responsabilidade e que exijam maior conhecimento do que as
atribuições atuais, justificando uma reclassificação do cargo para uma classe
mais alta na estrutura de cargos.

8. Ajustes de mercado: São alterações salariais com o objetivo de alinhar o
salário do cargo com os padrões de mercado, constatados por meio de
pesquisa de remuneração.
O ajuste de mercado pode ocorrer como consequência de um reajuste
nas tabelas salariais para alinhamento com o mercado ou apenas para alinhar
os salários de determinados cargos.

Outros tópicos que poderão ser incluídos nas Normas e Procedimentos
de funcionamento do Plano de Cargos e Salários:
9. Avaliação para promoção
• Disciplina
• Assiduidade
• Pontualidade
• Colaboração com a equipe, superiores e colegas de trabalho
• Disponibilidade
• Qualidade do trabalho realizado
• Responsabilidade
• Apresentação pessoal
• Conhecimento da Função
• Desenvolvimento Técnico-Profissional
• Entendimento e aceitação de mudanças
• Comunicação
• Organização
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• Liderança (para encarregados e acima)
• Resolução de conflitos (para encarregados e acima)

10. Procedimentos para solicitação de uma promoção
 Solicitação da Promoção (início do processo)
 Aprovação preliminar pelo superior do solicitante
 Avaliação do funcionário
 Revisão da avaliação do funcionário
 Análise pela área de Recursos Humanos
 Aprovação da Diretoria
 Efetivação da promoção

11. Procedimentos para solicitação de uma transferência
 Solicitação da Transferência (início do processo)
 Aprovação preliminar pelo superior do solicitante
 Aprovação pelo atual Gerente da área em que o funcionário trabalha
 Avaliação pela área de Recursos Humanos
 Decisão da Diretoria
 Efetivação da transferência
12. Procedimentos para solicitação de criação de uma vaga ou posto de
trabalho
 Conceito de Vaga
 Solicitação de criação da vaga (início do processo)
 Aprovação preliminar pelo superior do solicitante
 Análise pela área de Recursos Humanos
 Aprovação pela Diretoria
13. Prazo Para Solicitação de Promoção e Transferência

14. Orçamento para Promoções
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15. Programa de Estagiários


Regras de Funcionamento do Estágio



Critérios de Recrutamento de Estagiários



Valor da Bolsa de Aprendizagem

16. Responsabilidades


Diretores



Gerentes



Área de Recursos Humanos

14.1 REMUNERAÇÃO

“A remuneração inclui o retorno financeiro e os serviços e benefícios
como parte de pagamento em uma relação de trabalho”. (MILKOVICH e
BOUDREAU, 2000, p.381).
Segundo Silva (2002), as diretrizes que guiam o subsistema de
remuneração são o equilíbrio interno e externo. O primeiro se dá através das
relações salariais entre os cargos da mesma empresa, preocupando-se com a
aceitação pelos empregados dessas relações. Quando as variações dos
salários estão de acordo com os requisitos exigidos pelos cargos, o equilíbrio
interno é alcançado.
Já o equilíbrio externo propõe que os funcionários da organização
tenham o mesmo nível salarial que as demais empresas do mesmo segmento.
Tal equilíbrio é obtido quando a empresa consegue pagar os mesmos valores
praticados no mercado.
A remuneração deve criar um clima organizacional apropriado para
exercer influência no comportamento das pessoas, de modo que estas se
dediquem ao máximo para alcançar os objetivos estabelecidos pela empresa.
Para

Chiavenato

(1999),

as

recompensas

concedidas

pelas

organizações aos seus funcionários podem ser financeiras e não-financeiras. A
primeira pode ser direta ou indireta. A recompensa financeira direta são os
pagamentos que os funcionários recebem, a retribuição em dinheiro pela
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prestação de seus serviços; já a indireta, origina-se dos acordos coletivos de
trabalho e dos programas de benefícios da empresa.

Salário
Direto,

Prêmios,

Oportunidades de
desenvolvimento,
Reconhecimento
e auto-estim a,
Segurança no
emprego,
Qualidade de
vida no trabalho,
Orgulho da
empresa e do
trabalho,
Promoções,
Liberdade e
autonomia no
trabalho

FIGURA 7 – Diversos tipos de recompensas
Fonte: Chiavenato (1999, p. 222)

14.2 REMUNERAÇÃO BÁSICA

A remuneração básica consiste no pagamento fixo que o empregado
recebe de forma regular. Esse tipo de remuneração pode ser salário mensal ou
por hora. O salário é o pagamento em dinheiro retribuído aos funcionários
(CHIAVENATO, 1999).
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14.3 INCENTIVOS

Os incentivos salariais, de acordo com Chiavenato (1999), são
programas desenvolvidos para recompensar aqueles funcionários que tiveram
bom desempenho e alcançaram os objetivos traçados. Podem ser: bônus,
participação nos resultados, e outros. Um plano de participação admite que os
ganhos na produção aumentem através da redução das perdas e desperdícios.
Isso ocorre porque o plano de incentivos aproxima os funcionários da empresa,
de forma que eles se identifiquem com o objetivo que a organização tem de
obter lucro e aumentem a produtividade e diminuam os desperdícios.
Por outro lado, é possível que os funcionários tenham uma
remuneração muito baixa, ou nenhuma, caso as metas estabelecidas não
sejam atingidas. Por isso, muitas empresas que utilizam algum programa de
incentivo pagam seus funcionários um salário fixo acrescido de bônus ou
participação de resultados.

14.4 BENEFÍCIOS

Esses componentes da remuneração são os adicionais que buscam
trazer ao funcionário maior facilidade e conveniência, evitando que o mesmo
tenha preocupações com alguns assuntos. As organizações podem conceder
os benefícios total ou parcialmente (CHIAVENATO, 2003).
Marras (2002), afirma que um programa de benefícios atende tanto os
objetivos dos funcionários como também da organização. Em relação à
organização, quando essa faz o uso de programa de benefícios, as
necessidades de seus funcionários são atendidas, diminuindo assim os índices
de rotatividades, de absenteísmo, estresse, etc. E, consequentemente, a
organização se torna mais competitiva perante seus concorrentes.
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Para os funcionários, um programa de benefícios além de oferecer
facilidades, garante também o que eles precisam para alcançar seu nível
mínimo de qualidade de vida. Atualmente, algumas empresas estão adotando
os planos de benefícios flexíveis. Esses planos permitem aos funcionários
escolher quais benefícios querem receber entre os disponibilizados pela
Para cada nível hierárquico da estrutura organizacional existe um
programa de benefícios diferenciado. Isso se dá, devido às necessidades de
cada grupo de funcionários serem diferentes (MARRAS, 2002).

14.5 PESQUISA SALARIAL

Pontes (2005) conceitua a pesquisa salarial como uma análise do
comportamento dos salários praticados em um determinado setor empresarial.
Através dos dados levantados nessa pesquisa são fixados os critérios
da política salarial. A pesquisa salarial torna possível o alcance do equilíbrio
externo e fornece informações para avaliação de cargos pelo método de
pontos.

14.6 ESTRUTURA SALARIAL:

Pontes (2005, p. 283) define estrutura salarial como “a organização de
uma progressão salarial em função da crescente valorização dos cargos
resultante do processo de avaliação”.
Chiavenato (1999) acrescenta que a estrutura salarial é um conjunto de
faixas salariais que está ligado aos diferentes cargos da organização.
14.7 POLÍTICA SALARIAL
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Chiavenato (2003, p. 84) conceitua a política salarial como “o conjunto
dos princípios e diretrizes que refletem a orientação e a filosofia da
organização, no que tange aos assuntos de remuneração de seus
empregados”.

15 POLÍTICA DE BENEFÍCIOS E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

O Programa de Participação nos Lucros e Resultados é um tipo de
remuneração variável, uma ferramenta, bastante utilizada pelas empresas,
mundialmente, que auxilia no cumprimento das estratégias das organizações.
Também conhecido como PLR, esse programa visa o alinhamento das
estratégias organizacionais com as atitudes da pessoas dentro do ambiente de
trabalho, pois só será feita a distribuição dos lucros aos funcionários casos
algumas metas pré-estabelecidas sejam cumpridas.
A Participação nos Lucros ocorre quando os funcionários têm direitos à
parte do resultado econômico da atividade fim da empresa, ou seja, (vendas –
custos e despesas operacionais), sejam elas fixas ou variáveis, apuradas
semestralmente ou anualmente.
Já a Participação nos Resultados visa estabelecer metas sobre os
resultados e implica o alcance de objetivos já combinados desde a proposta de
implantação, ou seja, metas de vendas redução de devolução de mercadorias
entre outros.
O programa é na verdade o vínculo, um elo entre esses dois tipos de
programas acima representados, ou seja, é o pagamento aos funcionários
devido a resultados planejados tais como, que requer esforços de superação,
assim como maior nível de participação das equipes e dos funcionários.
Costa (1997) salienta que é “imprescindível estabelecer a existência de
lucro como condicionante financeira para a distribuição da quantia aos
profissionais, caso atinjam as metas”, porém, caso se busque a redução de
prejuízos, então se poderá traçar tal intenção como meta.
Motivos para implantar o PLR:

108
- Incentivo de colaboradores a comprometer-se cada vez mais com os
objetivos da empresa;
- Gerar melhores resultados organizacionais através de parceria entre
empresa e funcionário;
- Recompensa os colaboradores pela superação e desempenho
aplicado na busca dos resultados organizacionais;
- É isento de tributação (FGTS,INSS e IR - a isenção do IR é para
valores recebidos à título de PLR até R$6.270,00, à partir deste valor é
tributado com base na tabela constante do Anexo da Lei 10.101/2000).

Será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados
mediante procedimentos escolhidos de comum acordo.
Portanto não havendo a prática deste procedimento, é caracterizado
pagamento de gratificação ou premiação não sendo assim isento dos impostos
(INSS, FGTS e IRRF), inclusive a integração nos reflexos trabalhistas (13
salario, férias, DSR, Aviso Prévio).
Desde que começou a dedicar-se ao estudo deste assunto, no ano de
1994, Fernanda Della Rosa constatou que quando bem implantada, a PLR
pode resultar num acréscimo de motivação adicional que conduz os
colaboradores a um maior comprometimento, o que geraria uma melhor
produtividade. "Considerando-se as vantagens fiscais que a lei proporciona,
entre elas a isenção de encargos sociais e dedução com despesas no Imposto
de Renda e ainda a não integralização ao salário, poderíamos afirmar que é
muito melhor pagar a PLR do que conceder aumentos salariais", afirma a
economista que também atua como Assessora Econômica da Federação do
Comércio do Estado de São Paulo.
Segundo ela, esta vantagem ocorreria porque pessoas motivadas
apresentam melhores resultados e é isso que possibilita a diferença nas
empresas. Em mercados extremamente competitivos, ressalta Della Rosa,
onde a qualidade dos produtos e serviços precisa ser cada vez mais
aprimorada e desenvolvida, o diferencial humano torna-se fundamental, pois é
através do empenho dos colaboradores que se alcança melhores resultados.
"Nas palestras, costumo afirmar que quando a força do trabalho age no sentido
desejado, ela potencializa os resultados. É aí que reside a vantagem
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competitiva de empresas que já implantam programas de Participação em
Lucros", complementa.
Toda nossa politica de salários, benefícios e estímulos ao crescimento
dos colaboradores será reestruturada, com o intuito de manter a boa vontade,
equilibrar com o custo de vida e retenção. Dentro dessas novas politicas foram
estudadas propostas de abono salarial, assistência médica e odontológica,
seguro de vida, subsidio de bolsa de estudos, vale alimentação, transporte e
cesta básica, participação nos lucros e resultados (PLR), programa de
desenvolvimento de e aprimoramento, ginastica laboral, programa comunitário
e incentivo cultural, academia de ginastica tercearizada e transporte para
funcionários.
Foram projetados aumentos salariais e de benefícios de 6% ao semestre,
o que cobre a perda inflacionária e eleva de forma gradativa a remuneração
dos colaboradores. É realizado semestralmente a distribuição de 25% dos
lucros, mantendo a política de valorização dos funcionários. Em números
podemos citar os valores dos benefícios que passaram de R$ 78,00 para R$
98,00 na mesma época.
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16 CONCLUSÃO

Em um mundo mutável e competitivo, em uma economia sem fronteiras, a
empresa Mfarb precisa preparar-se continuamente para os desafios da
inovação e da concorrência, buscando ser bem sucedida a organização precisa
de pessoas espertas, ágeis, empreendedoras e dispostas a assumir riscos,
pois são nossos funcionários que fazem a coisa acontecer, pois conduzem os
negócios, produzem os produtos e prestam os serviços de maneira
excepcional. A Mfarb sabe que para conseguir isso, é imprescindível o
treinamento e o desenvolvimento das pessoas ligadas a organização por isso
está trabalhando e investindo pesadamente em treinamento para obtermos um
retorno garantido.

Com a expansão da fabrica e o aumento da necessidade mais horas de
trabalho para produção do Life Watch, a equipe de recursos humanos ficou
responsável pela contratação, capacitação e treinamento de novos e antigos
colaboradores.. Adotamos medida de contratações internas e externas. Para a
isso, foi definido um perfil que segue os valores e missões da empresa. Já
para os colaboradores antigos, deverá ser feito uma seleção de acordo com
os relatórios desempenho de cada um. Para todos os selecionados, novos e
antigos, será feito treinamentos para que eles estejam aptos a operar a nova
linha de montagem sem erros. O O investimento no setor de recursos
humanos ficou em R$ 2 milhões.
Para a projeção dos funcionários foi considerado a evolução da
produção total passando de 311 para 1.600 colaboradores. O aumento de
quadro de funcionário ocorreu semestralmente acompanhando a evolução da
demanda. Foi considerado 10% de distribuição de lucros e 25% de dividendos
ao final de cada semestre.
Toda nossa politica de salários, benefícios e estímulos ao crescimento
dos colaboradores será reestruturada, com o intuito de manter a boa vontade,
equilibrar com o custo de vida e retenção. Dentro dessas novas politicas foram
estudadas propostas de abono salarial, assistência médica e odontológica,
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seguro de vida, subsidio de bolsa de estudos, vale alimentação, transporte e
cesta básica, participação nos lucros e resultados (PLR), programa de
desenvolvimento de e aprimoramento, ginastica laboral, programa comunitário
e incentivo cultural, etc.
Foram projetados aumentos salariais e de benefícios de 6% ao semestre,
o que cobre a perda inflacionária e eleva de forma gradativa a remuneração
dos colaboradores. É realizado semestralmente a distribuição de 25% dos
lucros, mantendo a política de valorização dos funcionários.
Para mantermos um padrão de qualidade, optamos por utilizar a
avaliação 360 graus, sendo esta feita por meio de um questionário específico,
que visa descrever os comportamentos e competências considerados
essenciais pela organização, a fim de facilitar o alcance de seus objetivos
estratégicos. Acreditamos que este método de avaliação de desempenho é o
mais adequado para situar o colaborador com relação às competências
desejadas pela empresa.
O

resultado

final

da Avaliação

360

graus deverá

apresentar

as

informações necessárias para a identificação de oportunidades de melhoria no
desempenho do funcionário e também da organização.
A Diretoria elaborou um plano de cargos e salários, pois as funções
desempenhadas pelas pessoas dentro da empresa, determinam seu cargo e a
recompensa por sua realização, visto que o mesmo poderá motivar os
funcionários e proporcionar à empresa um controle do valor pago a cada
colaborador na realização de seu trabalho. Foram pré-estabelecidos os
aumentos salariais a cada 6 meses.
Um amplo programa de benefícios atende tanto os objetivos dos funcionários
como também da nossa organização. Em relação à organização, quando
fazemos o uso de programa de benefícios, as necessidades de nossos
funcionários são atendidas, diminuindo assim os índices de rotatividades, de
absenteísmo, estresse, etc. E, consequentemente, nossa organização se torna
mais competitiva perante seus concorrentes
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