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RESUMO

As organizações perceberam a necessidade em transformar seus colaboradores em parceiros,

pois descobriram que não são feitas somente de máquinas e equipamentos. Por mais que se 

tenha conseguido grandes avanços na área tecnológica, jamais poderemos substituir o que 

existe de mais humano: a criatividade, o aprendizado e a vontade de vencer de cada pessoa. E 

essa relação é de fundamental importância, pois as pessoas passam muito tempo de suas vidas 

no trabalho. A motivação é de grande importância para facilitar esse relacionamento, e 

proporcionar um ambiente saudável, aumentando assim a produtividade. Nossa empresa criou 

alguns métodos com o objetivo de motivar seus funcionários, sendo eles o recrutamento e 

seleção, tentando trazer competentes funcionários para os cargos a serem ocupados; 

treinamentos e capacitação, sempre os executando para incentivar, mostrando novidades 

acerca de suas funções; cargos e salários onde introduzimos na empresa um plano de cargos 

com suas funções; benefícios e a participação nos lucros, com isso o incentivo se torna muito 

eficaz. Acreditamos que implementando todos estes itens, a empresa com certeza produzira 

muito mais, pois motivando e incentivando seus funcionários, o dinamismo e a produção 

crescerão de forma gradativa, alcançando assim resultados cada vez mais expressivos.  

ABSTRACT

The organizations had perceived the necessity in transforming its collaborators into partners, 

therefore they had discovered that machines and equipment are not only made of. No matter 

how hard if it has obtained great advances in the technological area, we will never be able to 

substitute what it exists of more human: the creativity, the learning and the will to be 

successful of each person. And this relation has a basic importance, therefore the people pass 

much time of its lives in the work. The motivation is important to facilitate this relationship, 

and to provide a healthful environment, increasing the productivity.  Our company created 

some methods with the objective to motivate its employees, being theyr conscription and 

election, trying to bring competent employees them positions to be busy; training and 

qualification, always executing to stimulate, showing new features concerning its functions; 

positions and wages where we introduce in the company a plan of positions with its functions; 

benefits and the profit sharing, with the incentive it becomes very efficient. We believe that 

implementing all these itens, the company with certainty produces much more, therefore 

motivating and stimulating its employees, the dynamism and the production will grow in a 

gradual form, bring results each time more expressives
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CAPÍTULO 1 – A EMPRESA

1.1 – A RESERVA DE MERCADO DE MICROCOMPUTADORES

A Guarapuava T1-2 é uma empresa de capital aberto, criada há cerca de quatro anos, com um 

capital inicial de R$ 5 milhões, e  está inserida dentro da Reserva de Mercado de Informática 

de Microcomputadores que, conforme estabelecido por lei, permitiu a competição entre

empresas de mesmo porte.

O objetivo do governo ao criar a Reserva foi incentivar o desenvolvimento de empresas com 

capacidade de projetar, desenvolver e fabricar microcomputadores para organizações, que 

necessitam de equipamentos de alta confiabilidade, usuários comuns, como os domésticos, e 

profissionais como engenheiros, arquitetos, fotógrafos, que necessitam de máquinas com 

maior capacidade de memória e processamento.

1.2 – PRODUTOS

A Guarapuava T1-2 concorre dentro da Reserva oferecendo três equipamentos - Desktop,

Notebook e Workstation. O primeiro é um computador simples, barato, que atende às 

necessidades básicas do usuário, como aplicativos para a edição de textos, elaboração de 

planilhas eletrônicas e apresentações, alguns jogos eletrônicos não muito sofisticados e acesso 

à Internet.

O Notebook, por sua vez, é um produto desenvolvido para um consumidor mais exigente, que 

não se importa em pagar um preço mais elevado para obter um produto diferenciado. É uma 

máquina compacta, leve, com capacidade de memória e processamento elevados a fim de 

suportar softwares para complexas simulações matemáticas, edição de imagens, elaboração de 

plantas em três dimensões, enfim, aplicativos utilizados por diversos profissionais.

Já o Workstation é uma máquina com processadores de última geração, com dois ou quatro 

núcleos, elevada capacidade de memória e fabricados com componentes de altíssima 

confiabilidade. Isso porque estes equipamentos são utilizados por grandes empresas em

aplicações estratégicas, que podem garantir vantagem competitiva frente aos concorrentes. A 

falha de um computador como esse pode significar prejuízos milionários.
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1.3 – SEGMENTOS DA INDÚSTRIA

Os produtos são vendidos tanto para clientes individuais quanto para empresas, em quatro 

segmentos: empresarial, doméstico, educacional e governamental.

Os segmentos doméstico e educacional estão intimamente relacionados. Isso porque os 

computadores domésticos são uma importante ferramenta para a aprendizagem e acesso a

informações.  Embora a margem de lucro desses segmentos seja baixa, há uma tendência à 

lealdade por parte destes consumidores, além do grande volume de vendas esperado,

aumentando a capilaridade da marca da Guarapuava T1-2.

O segmento empresarial apresenta alta lucratividade, pois as empresas anseiam por 

equipamentos de alta tecnologia, qualidade e confiabilidade, não economizando recursos para 

isso.

Já o Governo tem necessidades bastante específicas. A grande vantagem deste segmento são 

os grandes volumes de aquisição. Entretanto, as compras são realizadas por meio de 

licitações, obrigando os concorrentes a praticar o preço mais baixo possível para vencê-las.

O mercado possui compradores que são fiéis à marca que estão comprando e compradores 

volúveis, que são muito exigentes e estão interessados na melhor relação custo-benefício, 

analisando preço, qualidade e disponibilidade. Pesquisas revelam que há tendência de a 

maioria dos compradores utilizar um produto até tornar-se um comprador fiel e continuar 

adquirindo esse produto sem examinar as alternativas disponíveis no mercado. 

As pesquisas mostram também, que a elevação do preço faz com que compradores fiéis se 

tornem volúveis e que quanto maior a elevação do preço menor será o número de 

compradores fiéis.
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1.4 – PRÁTICAS DE MARKETING

A Guarapuava T1-2 investe pesadamente em propaganda e desenvolvimento para os 

Notebooks e Workstations, uma vez que a experiência da empresa demonstra que o mercado é 

influenciado pela qualidade e pela imagem dos produtos.

Para fazer frente aos custos de marketing, os preços dos produtos acima são mais elevados. 

Contudo, isso não significa que não sejam competitivos ou que sejam caros.

Já o Desktop, por se tratar de um produto mais simples, não recebe tantos investimentos em 

Pesquisa e Desenvolvimento  P&D. Os valores destinados à propaganda são moderados e 

suficientes para atingir o público alvo. Em função disso, o preço praticado para esse produto é 

mais baixo.

1.5 – INSUMOS E PREÇOS

Os insumos utilizados pela empresa provêm de diversos fornecedores de pequeno porte com 

objetivo de reduzir o poder destes. Esses insumos são: placas, fontes de energia, teclados, 

gabinetes, etc. Historicamente, os insumos para a produção do Desktop somam R$ 850,00, 

para o Notebook, R$ 1.100,00 e para o Workstation, R$ 1.900,00.

Tendo em vista a experiência internacional, foram divulgadas pelo governo, como passíveis 

de prática pelas empresas da Reserva, as seguintes faixas de preços:

Tabela 1 – Preços máximo e mínimo fixados pelo governo
Preços em R$ Mínimo Máximo

Desktop R$ 800,00 R$ 2.500,00

Notebook R$ 2.000,00 R$ 5.000,00

Workstation R$ 3.000,00 R$ 7.000,00

Todas as empresas da Reserva optaram por ter as próprias forças de venda, responsabilizando-

se não apenas pela fabricação dos produtos, como também por sua comercialização.

Os insumos são processados por 900 máquinas adquiridas, ao custo de R$ 4,5 milhões, e pelo 

qualificado quadro de funcionários para a fabricação dos três produtos descritos 

anteriormente.
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1.6 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

As decisões da Guarapuava T1-2 são centralizadas e organizadas em áreas funcionais: 

marketing e vendas, finanças, recursos humanos e produção e operações, conforme 

organograma abaixo. Toda essa estrutura administrativa tem um custo fixo em torno de R$ 

50.000,00. Porém, esse valor altera-se conforme os níveis de máquinas instaladas, a produção 

e as vendas.

Figura 1 – Organograma da Guarapuava T1-2

1.7 – A FÁBRICA

O imobilizado da empresa – 900 máquinas – é depreciado pelo método das cotas constantes, à 

taxa de 10% ao ano, conforme definido pela legislação tributária. Essa depreciação equivale 

ao valor mensal de R$ 36.000,00, descontados da Demonstração dos Resultados do Exercício 

(DRE) ao final do mês, para que a empresa possa manter sua capacidade de máquina 

instalada. Caso esse valor não seja pago, a empresa sofrerá uma redução de 0,8% ao mês 

(10% ao ano) de sua capacidade de máquina.

Por outro lado, existem fornecedores de máquinas novas, possibilitando a ampliação da 

capacidade produtiva. O custo de cada unidade nova é R$ 5.000,00. Além desse custo, uma 

ampliação da capacidade produtiva acarreta despesas adicionais, resultantes da adequação 

logística e de infra-estrutura, estudo de leiaute, etc. Esses custos são baixos para pequenas 

ampliações, mas podem passar de R$ 100.000,00 para uma expansão em torno de 200 

máquinas.

A Guarapuava T1-2 possui, ainda, contratos que permitem que até 20% de sua capacidade 

instalada possa ser realizada em instalações de terceiros. Porém, a mão de obra utilizada nesse 

Presidente
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Marketing
Rogério

Estratégia
Eric

Recursos Humanos
Thays

Projetos
Admilson

Finanças
Saulo
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caso continua sendo da Guarapuava T1-2. Essa “terceirização” acarreta um custo adicional de 

R$ 500,00 para cada unidade fabricada.

O uso da capacidade da fábrica varia de um produto para outro. A produção de um Desktop

utiliza 1 máquina, ao passo que para a produção de um Notebook são necessárias 2,5 

máquinas e para a produção de um Workstation é necessária 1,2 máquina.

A necessidade de mão de obra também varia de um produto para outro. A produção de um 

Desktop necessita de 50 horas de trabalho, ao passo que para a produção de um Notebook são 

necessárias 100 horas e para a produção de um Workstation são necessárias 200 horas de 

trabalho. A quantidade de colaboradores da empresa é ajustada conforme a demanda de 

mercado, pois o excesso de mão de obra ociosa gera custo e a falta, horas extras. Todavia, não 

é possível demitir de um mês para o outro mais do que 10 % da capacidade de mão de obra.

A jornada de trabalho dos colaboradores é de 40 horas semanais. Assim, caso o mix de 

produção exija mais trabalhadores que os contratados, serão realizadas horas extras, ao custo 

de uma vez e meia da hora normal, com um limite de 32 horas extras por mês.

A empresa tem como objetivo pagar, além do salário, benefícios aos seus trabalhadores e 

incluí-los na participação dos lucros, com a finalidade de incentivar a produção, melhorar a 

qualidade dos produtos e estimular a economia através do aumento do poder aquisitivo de 

seus colaboradores.

Os custos de mão de obra e dos insumos definem o custo unitário padrão dos três produtos 

comercializados pela Guarapuava T1-2, conforme a tabela 2:

Tabela 2 – Custo unitário padrão para os produtos da Guarapuava T1-2
Desktop Notebook Workstation

Salários R$ 150,00 R$ 300,00 R$ 600,00

Encargos R$ 150,00 R$ 300,00 R$ 600,00

Insumos R$ 850,00 R$ 1.100,00 R$ 1.900,00

Custo unitário padrão R$ 1.150,00 R$ 1.700,00 R$ 3.100,00

A empresa tem a capacidade de armazenar produtos acabados ao custo de R$ 200,00 por 

unidade, independentemente do tipo de produto.
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1.8 – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A Guarapuava T1-2 conta também com o apoio de seu banco para realizar empréstimos 

programados à taxa de 3,45% ao mês ou emergencialmente, caso o fluxo de caixa fique 

negativo, à taxa de 6% ao mês.

Além disso, é possível instruir o banco para aplicar os fundos excedentes em papéis 

comerciais, títulos de curto prazo e títulos do Governo, que têm gerado uma taxa de 

rendimento em torno de 3% ao mês.

1.9 – DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

A empresa pode declarar dividendos a serem distribuídos, desde que existam lucros 

acumulados suficientes para o volume que se deseja distribuir. Caso contrário, a distribuição 

se limitará ao valor dos lucros acumulados disponíveis.

1.10 – DESEMPENHO FINANCEIRO

Ao final do ano 0 (período 12) o faturamento foi de R$ 16,1 milhões, trouxe um lucro de R$ 

0,8 milhões, dos quais R$ 0,5 milhões retornaram às mãos dos acionistas sob a forma de 

dividendos. O retorno sobre o capital inicial de R$ 5,0 milhões foi de 16%. Em termos de 

capacidade de investimento no ano que se inicia temos uma sobra de caixa de 0,7 milhões 

(incluindo o R$ 0,5 milhão que, em dezembro, estava em aplicações financeiras).

1.11 – O FUTURO

A diretoria apresentada no organograma ficará responsável pela administração da empresa

pelos próximos oito períodos – 13 ao 20 – dando continuidade as atividades descritas 

anteriormente e tomando novas decisões, as quais serão apresentadas no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DOS RESULTADOS

2.1 - OBJETIVO

A empresa GUARAPUAVA T1-2 foi constituída como uma empresa de capital aberto, com o 

intuito de competir na Reserva de Mercado recém criada pelo Governo há quatro anos. O 

objetivo da nossa administração é posicionar a empresa entre as 3 melhores empresas da 

reserva de mercado de Informática de Microcomputadores, obtendo retorno sobre o 

patrimônio liquido acima de 2% ao mês, oferecendo produtos de alta tecnologia e qualidade, 

com preços competitivos buscando a satisfação de nossos clientes. 

Ao assumirmos a administração da empresa no período 13, a mesma possuía um patrimônio 

líquido de R$ 5.305.703,50 e receita de vendas de R$ 1.370.400,00.

2.2 - ESTRATÉGIAS

Tendo em vista previsões e histórico quanto a demanda dos produtos, decidimos pela 

fabricação de três diferentes produtos: Desktops, Notebooks e Workstations.

Uma primeira decisão foi quanto a capitalização da empresa, de forma que isso 

proporcionasse uma atividade comercial mais intensa, através de investimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento e Promoção e Propaganda.

Quanto ao porte da Unidade Industrial, com capacidade instalada de 900 Unidades, 

pretendemos manter nos atuais patamares. A utilização da Mão-de-obra (atualmente 300 

empregados), poderá ter variações de um período para outro, adequando a necessidade de 

produção daquele mês, não permitindo ociosidade. Trabalharemos com a Política de estoques 

zero, sempre buscando minimizar os custos e maximizar os lucros da empresa.
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2.3 - CONTROLES

Foram elaboradas planilhas e gráficos para acompanhamento mensal das unidades produzidas, 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, propaganda e promoção, produtos em estoque, 

demonstrativos contábeis e financeiros, demandas históricas e para realizar simulações de 

produção, conforme anexo.

Realizamos reuniões mensais entre os diretores da empresa para avaliação dos dados 

econômicos e financeiros e acompanhamento da execução do planejamento estratégico da 

empresa.  

2.4 - PRÁTICAS ADOTADAS

Inicialmente, para determinação de quanto produzir, tomamos como base a demanda 

histórica, a projeção do crescimento anual de venda de cada produto e os estoques 

acumulados. Considerando estes dados, definimos que gradualmente diminuiríamos a 

produção do Desktop, pois as projeções de demanda são negativas e a margem de 

contribuição unitária é pequena. Desta forma também poderíamos aumentar a produção de 

Workstations e Notebooks, produtos estes, que tem demanda em expansão e nos geram maior 

margem de lucro liquido.   

Através de planilhas, ilustraremos a seguir as decisões tomadas a cada período.
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2.4.1 – Período 13

Tabela 3 – Folha de decisões do período 13
Mês/ano jan/01

Decisões estratégicas Desktop Notebook Workstation

Unidades a produzir 300 200 50

Custo unitário padrão R$ 1.150,00 R$ 1.700,00 R$ 3.100,00

Preço de venda R$ 1.400,00 R$ 2.800,00 R$ 5.500,00

Propaganda e Promoção R$ 100.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

P&D R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00

Número de empregados 270

Salário R$ 480,00

Benefícios R$ 0,00

PLR R$ 0,00

Capacidade de máquina 900

Capacidade de produção adicional 180

Empréstimo R$ 0,00

Aplicações R$ 500.000,00

Dividendos R$ 0,00

Resposta do mercado Desktop Notebook Workstation

Unidades vendidas 346 145 38

Conta estoque Desktop Notebook Workstation

volume inicial 61 8 2

volume produzido 300 200 50

volume vendido 346 145 38

vendas perdidas 11 0 0

volume final 15 63 14

custo médio R$ 1.150,00 R$ 1.700,00 R$ 3.100,00

estoque inicial R$ 70.150,00 R$ 13.600,00 R$ 6.200,00

(+) produtos produzidos R$ 345.000,00 R$ 340.000,00 R$ 155.000,00

(-) produtos vendidos R$ 397.900,00 R$ 246.500,00 R$ 117.800,00

estoque final R$ 17.250,00 R$ 107.100,00 R$ 43.400,00

Foi mantido o mix de produção do mês anterior (dezembro), observando também a demanda 

histórica e perspectiva de vendas de cada produto.

Reduziu-se o quadro de funcionários em 30 pessoas visto que havia mão de obra para tal nível 

de produção.

Para o Desktop investiu-se pesadamente em propaganda e promoção e reduziu-se o preço, 

devido a grande quantidade de produtos em estoque.

Para o Notebook, reduziu-se a verba em propaganda e promoção, pois acreditava-se que a 

demanda em expansão absorveria toda produção.
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Para o Workstation, por se tratar de um produto diferenciado, aumentamos os investimentos 

em P&D e propaganda. Também aumentamos o preço, pois acreditamos que o cliente não se 

importaria em pagar um pouco mais por um produto de maior confiabilidade.

2.4.2 - Período 14

Tabela 4 – Folha de decisões do período 14
Mês/ano fev/01

Decisões estratégicas Desktop Notebook Workstation

Unidades a produzir 350 177 40

Custo unitário padrão R$ 1.150,00 R$ 1.700,00 R$ 3.100,00

Preço de venda R$ 1.400,00 R$ 2.800,00 R$ 5.500,00

Propaganda e Promoção R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 40.000,00

P&D R$ 3.000,00 R$ 15.000,00 R$ 20.000,00

Número de empregados 270

Salário R$ 480,00

Benefícios R$ 0,00

PLR R$ 0,00

Capacidade de máquina 900

Capacidade de produção adicional 180

Empréstimo R$ 0,00

Aplicações R$ 500.000,00

Dividendos R$ 0,00

Resposta do mercado Desktop Notebook Workstation

Unidades vendidas 365 186 47

Conta estoque Desktop Notebook Workstation

volume inicial 15 63 14

volume produzido 350 177 40

volume vendido 365 186 47

vendas perdidas 25 0 0

volume final 0 54 7

custo médio R$ 1.150,00 R$ 1.700,00 R$ 3.100,00

estoque inicial R$ 17.250,00 R$ 107.100,00 R$ 43.400,00

(+) produtos produzidos R$ 402.500,00 R$ 300.900,00 R$ 124.000,00

(-) produtos vendidos R$ 419.750,00 R$ 316.200,00 R$ 145.700,00

estoque final R$ 0,00 R$ 91.800,00 R$ 21.700,00

Aumentada a produção de Desktops, pois perdemos vendas no mês de janeiro, e reduzida a de 

Notebooks e Workstations devido aos estoques desses produtos.

Para o Desktop, reduziram-se os investimentos em propaganda e promoção, pois, em janeiro, 

fizemos o maior investimento dentre nossos concorrentes, cerca de 40 mil acima da média, 

vendendo toda a produção.
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Para o Notebook, praticamente triplicaram-se os investimentos em propaganda e promoção e

se investiram valores próximos da média dos nossos concorrentes em Pesquisa e 

desenvolvimento, com o objetivo de alavancar as vendas dos produtos em estoque e da 

produção do mês atual.

Para o Workstation, aumentou-se novamente os investimentos em P&D e propaganda, 

tomando como base os valores médios praticados pelos concorrentes, mantendo a mesma 

estratégia do mês anterior.

2.4.3 - Período 15

Tabela 5 – Folha de decisões do período 15

Mês/ano mar/01

Decisões estratégicas Desktop Notebook Workstation

Unidades a produzir 472 130 49

Custo unitário padrão R$ 1.150,00 R$ 1.700,00 R$ 3.100,00

Preço de venda R$ 1.400,00 R$ 2.799,00 R$ 5.500,00

Propaganda e Promoção R$ 88.000,00 R$ 88.000,00 R$ 44.000,00

P&D R$ 3.500,00 R$ 17.500,00 R$ 22.000,00

Número de empregados 290

Salário R$ 480,00

Benefícios R$ 0,00

PLR R$ 0,00

Capacidade de máquina 900

Capacidade de produção adicional 180

Empréstimo R$ 0,00

Aplicações R$ 600.000,00

Dividendos R$ 0,00

Resposta do mercado Desktop Notebook Workstation

Unidades vendidas 412 184 50

Conta estoque Desktop Notebook Workstation

volume inicial 0 54 7

volume produzido 472 130 49

volume vendido 412 184 50

vendas perdidas 0 0 0

volume final 60 0 6

custo médio R$ 1.150,00 R$ 1.700,00 R$ 3.100,00

estoque inicial R$ 0,00 R$ 91.800,00 R$ 21.700,00

(+) produtos produzidos R$ 542.800,00 R$ 221.000,00 R$ 151.900,00

(-) produtos vendidos R$ 473.800,00 R$ 312.800,00 R$ 155.000,00

estoque final R$ 69.000,00 R$ 0,00 R$ 18.600,00
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Aumentamos a produção de Desktops devido ao sucesso nas vendas desse produto. A 

produção de Notebooks foi reduzida significativamente, devido à queda de vendas no último 

mês e mantivemos o nível de produção dos Workstations.

Para atender ao aumento da produção de Desktops foram contratadas mais 20 pessoas.

Os investimentos em propaganda e Pesquisa e desenvolvimento foram aumentados em 10% 

para os três produtos com o objetivo de aumentar as vendas.

Aumentamos em R$ 100.000,00 as aplicações financeiras com o objetivo de rentabilizar esse 

recurso que estava disponível.

2.4.4 - Período 16

Tabela 6 – Folha de decisões do período 16
Mês/ano abr/01

Decisões estratégicas Desktop Notebook Workstation

Unidades a produzir 310 201 54

Custo unitário padrão R$ 1.150,00 R$ 1.700,00 R$ 3.100,00

Preço de venda R$ 1.389,00 R$ 2.799,00 R$ 5.489,00

Propaganda e Promoção R$ 50.000,00 R$ 80.000,00 R$ 38.000,00

P&D R$ 3.500,00 R$ 20.000,00 R$ 22.000,00

Número de empregados 290

Salário R$ 480,00

Benefícios R$ 0,00

PLR R$ 0,00

Capacidade de máquina 900

Capacidade de produção adicional 180

Empréstimo R$ 0,00

Aplicações R$ 600.000,00

Dividendos R$ 0,00

Resposta do mercado Desktop Notebook Workstation

Unidades vendidas 370 201 51

Conta estoque Desktop Notebook Workstation

volume inicial 60 0 6

volume produzido 310 201 54

volume vendido 370 201 51

vendas perdidas 0 0 0

volume final 0 0 9

custo médio R$ 1.150,00 R$ 1.700,00 R$ 3.100,00

estoque inicial R$ 69.000,00 R$ 0,00 R$ 18.600,00

(+) produtos produzidos R$ 356.500,00 R$ 341.700,00 R$ 167.400,00

(-) produtos vendidos R$ 425.500,00 R$ 341.700,00 R$ 158.100,00

estoque final R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.900,00
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Em abril diminuímos significativamente a produção de Desktops devido a estoques 

acumulados e principalmente pela baixa lucratividade do produto face aos investimentos em 

Marketing. A produção de Notebooks foi aumentada em 50%, devido a previsão de 

aquecimento nas vendas e a boa margem de lucro do produto. Mantivemos o nível de 

produção dos Workstations.

Para esse mix de produção, mantivemos a mesma capacidade fabril e o mesmo número de 

colaboradores. Os investimentos em Promoção e Propaganda para o Dekstop foram reduzidos 

em cerca de 40%. Para o Notebook e o Workstation a redução foi de 10%. Todavia, houve 

aumento na verba de Pesquisa e desenvolvimento em 20% para os dois últimos. Fizemos 

pequenas reduções nos preços dos produtos, com o objetivo de zerar os estoques.

Com essa estratégia conseguimos comercializar todos os Notebooks e Desktops, restando 

apenas um pequeno estoque de Workstations, alcançando neste mês, o melhor resultado do 

quadrimestre, dobrando o lucro liquido em relação a Março.  

2.4.5 - Período 17

Tabela 7 – Folha de decisões do período 17
(continua)

Mês/ano mai/01

Decisões estratégicas Desktop Notebook Workstation

Unidades à produzir 320 225 42

Custo unitário padrão R$ 1.150,00 R$ 1.700,00 R$ 3.100,00

Preço de venda R$ 1.499,00 R$ 2.799,00 R$ 5.489,00

Propaganda e Promoção R$ 40.000,00 R$ 85.000,00 R$ 25.000,00

P&D R$ 2.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00

Número de empregados 290

Salário R$ 480,00

Benefícios R$ 10,00

PLR R$ 0,00

Capacidade de máquina 900

Capacidade de produção adicional 180

Empréstimo R$ 0,00

Aplicações R$ 700.000,00

Dividendos R$ 0,00

Resposta do mercado Desktop Notebook Workstation

Unidades vendidas 320 197 50
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Tabela 7 – Folha de decisões do período 17
(conclusão)

Conta estoque Desktop Notebook Workstation

volume inicial 0 0 9

volume produzido 320 225 42

volume vendido 320 197 50

vendas perdidas 0 0 0

volume final 0 28 1

custo médio R$ 1.150,00 R$ 1.700,00 R$ 3.100,00

estoque inicial R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.900,00

(+) produtos produzidos R$ 368.000,00 R$ 382.500,00 R$ 130.200,00

(-) produtos vendidos R$ 368.000,00 R$ 334.900,00 R$ 155.000,00

estoque final R$ 0,00 R$ 47.600,00 R$ 3.100,00

Tivemos os impactos da definição dos novos pesos nos itens de Ranking que sofreram as 

seguintes alterações:

Valor de Mercado (Ações): 1 – mantido;

Retorno sobre Patrimônio Liquido (%): de 4 para 2;

Parcela de Mercado (R$): de 2 para 4;

Lucro Total: 3 – mantido.

Analisando os estoques e a provável demanda, mantivemos praticamente o mesmo mix de 

produção. Aumentamos em 8% o preço de venda do Desktop, em função da venda de todas as 

Unidades em abril, da baixa rentabilidade do produto em relação aos demais e da redução em 

nossa previsão de vendas.

De forma tímida reduzimos os investimentos em propaganda e Pesquisa e desenvolvimento, 

no Desktop e no Workstation e aumentamos no Notebook. Isso nos levou a manter os mesmos 

níveis de venda do mês anterior, caindo mais uma posição no Ranking.

Investimos mais R$ 100.000,00 em aplicações financeiras, totalizando R$ 700.000,00, e 

implementamos o pagamento de benefícios aos colaboradores de $ 10,00 por trabalhador. 
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2.4.6 – Período 18

Tabela 8 – Folha de decisões do período 18
Mês/ano jun/01

Decisões estratégicas Desktop Notebook Workstation

Unidades à produzir 300 206 54

Custo unitário padrão R$ 1.150,00 R$ 1.700,00 R$ 3.100,00

Preço de venda R$ 1.499,00 R$ 2.799,00 R$ 5.489,00

Propaganda e Promoção R$ 35.000,00 R$ 120.000,00 R$ 30.000,00

P&D R$ 2.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

Número de empregados 290

Salário R$ 480,00

Benefícios R$ 10,00

PLR R$ 0,00

Capacidade de máquina 900

Capacidade de produção adicional 180

Empréstimo R$ 0,00

Aplicações R$ 850.000,00

Dividendos R$ 0,00

Resposta do mercado Desktop Notebook Workstation

Unidades vendidas 300 215 51

Conta estoque Desktop Notebook Workstation

volume inicial 0 28 1

volume produzido 300 206 54

volume vendido 300 215 51

vendas perdidas 0 0 0

volume final 0 19 4

custo médio R$ 1.150,00 R$ 1.700,00 R$ 3.100,00

estoque inicial R$ 0,00 R$ 47.600,00 R$ 3.100,00

(+) produtos produzidos R$ 345.000,00 R$ 350.200,00 R$ 167.400,00

(-) produtos vendidos R$ 345.000,00 R$ 365.500,00 R$ 158.100,00

estoque final R$ 0,00 R$ 32.300,00 R$ 12.400,00

Mantendo a estratégia de reduzir gradualmente a produção de Desktops, fabricamos 300 

unidades, perfazendo uma redução de 6,66% em relação ao mês anterior.  No caso do 

Notebook, também fabricamos menos que em maio, pois tínhamos 19 unidades em estoque. 

Em sentido contrário, aumentamos em 10% a fabricação de Workstation, pois estávamos sem 

estoque. Mantivemos os mesmo preços, mesma capacidade de fábrica e mesma quantidade de 

trabalhadores. 

Aumentamos em 50% os investimentos em Propaganda do Notebook, pois nosso objetivo era 

alcançar a venda de toda produção e estoque.
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2.4.7 – Período 19

Tabela 9 – Folha de decisões do período 19
Mês/ano jul/01

Decisões estratégicas Desktop Notebook Workstation

Unidades à produzir 260 230 60

Custo unitário padrão R$ 1.150,00 R$ 1.700,00 R$ 3.100,00

Preço de venda R$ 1.499,00 R$ 2.999,00 R$ 5.499,00

Propaganda e Promoção R$ 30.000,00 R$ 135.000,00 R$ 40.000,00

P&D R$ 2.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00

Número de empregados 300

Salário R$ 480,00

Benefícios R$ 10,00

PLR 10,00%

Capacidade de máquina 900

Capacidade de produção adicional 180

Empréstimo R$ 0,00

Aplicações R$ 1.100.000,00

Dividendos R$ 0,00

Resposta do mercado Desktop Notebook Workstation

Unidades vendidas 254 227 52

Conta estoque Desktop Notebook Workstation

volume inicial 0 19 4

volume produzido 260 230 60

volume vendido 254 227 52

vendas perdidas 0 0 0

volume final 6 22 12

custo médio R$ 1.150,00 R$ 1.700,00 R$ 3.100,00

estoque inicial R$ 0,00 R$ 32.300,00 R$ 12.400,00

(+) produtos produzidos R$ 299.000,00 R$ 391.000,00 R$ 186.000,00

(-) produtos vendidos R$ 292.100,00 R$ 385.900,00 R$ 161.200,00

estoque final R$ 6.900,00 R$ 37.400,00 R$ 37.200,00

Novamente reduzimos a produção de Desktops e os investimentos em Propaganda e Pesquisa 

e desenvolvimento desse produto. Aumentamos o preço, a produção e os investimentos em 

marketing, tanto para o Notebook quanto para o Workstation, pois apostamos em um aumento 

de suas demandas. Isso nos levou a um bom volume de vendas (receita), ainda que tenha 

sobrado unidades em estoque. 

Devido à melhora do desempenho e com objetivo de melhorar a satisfação dos funcionários, 

implementamos a participação de 10% nos lucros e resultados para os colaboradores. 
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2.4.8 – Período 20

Tabela 10 – Folha de decisões do período 20
Mês/ano ago/01

Decisões estratégicas Desktop Notebook Workstation

Unidades à produzir 226 231 48

Custo unitário padrão R$ 1.150,00 R$ 1.700,00 R$ 3.100,00

Preço de venda R$ 1.499,00 R$ 3.199,00 R$ 5.499,00

Propaganda e Promoção R$ 20.000,00 R$ 160.000,00 R$ 50.000,00

P&D R$ 2.000,00 R$ 40.000,00 R$ 45.000,00

Número de empregados 275

Salário R$ 480,00

Benefícios R$ 20,00

PLR 10,00%

Capacidade de máquina 900

Capacidade de produção adicional 180

Empréstimo R$ 0,00

Aplicações R$ 1.250.000,00

Dividendos R$ 0,00

Resposta do mercado Desktop Notebook Workstation

Unidades vendidas 232 253 60

Conta estoque Desktop Notebook Workstation

volume inicial 6 22 12

volume produzido 226 231 48

volume vendido 232 253 60

vendas perdidas 0 0 0

volume final 0 0 0

custo médio R$ 1.150,00 R$ 1.700,00 R$ 3.100,00

estoque inicial R$ 6.900,00 R$ 37.400,00 R$ 37.200,00

(+) produtos produzidos R$ 259.900,00 R$ 392.700,00 R$ 148.800,00

(-) produtos vendidos R$ 266.800,00 R$ 430.100,00 R$ 186.000,00

estoque final R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Novamente reduzimos investimentos e a produção de Desktops. Mantivemos a produção de 

Notebooks, porém aumentamos significativamente os investimentos em Propagando com o 

objetivo de vender todas as unidades produzidas e o estoque. 

Para absorver o aumento do investimento em Propaganda, aumentamos o preço deste produto 

em cerca de 6%. Fizemos pequena redução na produção de Workstations, pois tínhamos 

estoque. No entanto, mantivemos a mesma meta de venda do mês anterior. 

Aumentamos na ordem de 20% investimentos em Propaganda e Pesquisa e desenvolvimento 

nesse produto.

Demitimos 25 funcionários, que pelo mix de produção deste mês ficariam ociosos e 

mantivemos a capacidade de máquinas.
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Em continuidade a política de valorização dos colaboradores, aumentamos de R$ 10,00 para 

R$ 20,00 os benefícios aos trabalhadores.

Tivemos bom incremento na receita de vendas e nos lucros, haja visto termos vendido toda a 

produção e os estoques.

2.5 - RESULTADOS FINANCEIROS

Conforme apresentado na tabela 11, ao final de nossa administração (período 20) a empresa 

apresentou resultado acumulado de R$ 720.171,90, representando retorno de 14,40% sobre o 

patrimônio liquido inicial. As receitas de vendas do período 20 foram 40 % maiores que a do 

primeiro período (13). Além de mantermos a aplicação financeira inicial de R$ 500.000,00, 

mais R$ 750.000,00 foram aplicados. Dessa forma aumentamos as receitas financeiras, 

capitalizando e preparando financeiramente a empresa para novos projetos. 

Tabela 11 – Resultados financeiros da Guarapuava T1-2

Mês Receita de vendas Resultados acumulados Aplicações

jan R$ 1.099.400,00 R$ 53.193,70 R$ 500.000,00

fev R$ 1.290.300,00 R$ 121.562,70 R$ 500.000,00

mar R$ 1.366.816,00 R$ 168.253,40 R$ 600.000,00

abr R$ 1.356.468,00 R$ 264.411,70 R$ 600.000,00

mai R$ 1.305.533,00 R$ 370.460,30 R$ 700.000,00

jun R$ 1.331.424,00 R$ 472.572,10 R$ 850.000,00

jul R$ 1.347.467,00 R$ 570.263,00 R$ 1.100.000,00

ago R$ 1.487.055,00 R$ 720.171,90 R$ 1.250.000,00

2.6 - EXAME CRÍTICO

Nossa equipe primou em todos os momentos pela saúde financeira da empresa, não obstante 

definimos maior peso, nos itens de avaliação do Ranking, para o quesito retorno sobre o 

patrimônio liquido e lucro total. Trazendo para a realidade, obviamente não é comum, ou até 

mesmo aconselhável, que um administrador abra mão de resultados financeiros, em que pese 

esses comprometerem a continuidade da empresa em razão de um aumento no faturamento ou 

do valor da ação da empresa. Constatamos que a maioria dos nossos concorrentes assim agiu. 

Isso gerou grande instabilidade, apesar de estarmos concorrendo numa reserva de mercado do 

governo e com produtos praticamente iguais. 
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Conforme definido em nossa estratégia pretendíamos reduzir a produção e venda do Desktop, 

porém de forma equivocada, justamente neste produto nos primeiros períodos destinamos a 

maior parcela dos investimentos em Propaganda e Publicidade, comprometendo os lucros, 

pois, apenas para cobrir tal investimento teríamos que vender todos os Desktops disponíveis 

(em estoque e produzidos). Por outro lado, um menor investimento no Notebook levou a 

diminuição das vendas, também comprometendo o lucro.

Somente na tomada de decisão do quarto período (16), corrigimos e adequamos os 

investimentos em Propaganda e Publicidade e passamos, também, a investir mais em Pesquisa 

e Desenvolvimento no Notebook e Workstation, ficando assim alinhado com a estratégia da 

empresa. Também nesse período, quando a estratégia estava clara na cabeça de toda a equipe, 

equivocadamente tomamos mais uma decisão que comprometeu nosso desempenho no jogo. 

Resolvemos inverter os pesos do Ranking entre os itens receita de vendas (2) e retorno sobre 

PL (04). Dessa forma, a receita de vendas ficou com o maior peso entre todos, mas nossa 

verdadeira estratégia continuou sendo o retorno sobre o patrimônio liquido e nos períodos 

subseqüentes nossas maiores pontuações foram nesse quesito. No período 18 constatamos a 

decisão errada, mais já não havia possibilidade de uma nova mudança dos pesos.

No primeiro quadrimestre fizemos pequenas reduções nos preços, na tentativa de atrair mais 

clientes, porém notamos que as vendas caiam a cada redução de preço. Isso nos mostrou que 

os clientes entendiam que produto barato é produto de menor qualidade. Percebendo isso, a 

partir do segundo quadrimestre passamos a aumentar gradativamente os preços, 

principalmente do Notebook. Dessa forma atingimos nosso objetivo, aumentamos as vendas e 

consequentemente os lucros.

Iniciamos o jogo em último lugar no Ranking. Sem esquecer de nosso principal objetivo, o 

lucro, gerimos o negócio como uma verdadeira empresa, sendo mais conservadores do que 

audaciosos, até porque estávamos num mercado que não conhecíamos e tínhamos poucas 

informações. Além disso, acreditamos que a melhor forma de ganhar dinheiro é não perder 

dinheiro. A cada período fomos galgando nosso espaço e chegamos a última rodada em quarto 

lugar, com uma empresa enxuta, que vende toda sua produção e altamente capitalizada. 

Podemos afirmar que tivemos êxito em nossas ações e que este jogo foi de grande importância 

para o aprimoramento e aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso do Pós 

ADM-FGV.
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CAPITULO 3 - GESTÃO DE PESSOAS

3.1 RELAÇÃO PESSOAS E ORGANIZAÇÕES

Quando se fala em pessoas, deve-se vir em nossas mentes à importância que isso significa 

para as organizações. Sabemos que passamos a maior parte das nossas vidas no interior das 

empresas, desempenhando papeis significativos para o desenvolvimento e o crescimento da 

mesma. Mas para que essa relação seja uma forma de sucesso, se faz necessário que haja uma 

interação entre empregado e empregador, visto que um depende do outro para conseguir 

alcançar os objetivos.

Segundo, CHIAVENATO (1998)

“Como parceiros, as pessoas fazem investimentos na organização - como esforço, 
dedicação, responsabilidade, comprometimento, riscos etc. – na expectativa de 
colher retornos desses investimentos – como salários, incentivos financeiros, 
crescimento profissional, carreira etc.”

As organizações bem sucedidas estão percebendo, que devem fazer com que as pessoas se 

tornem parceiras da empresa, buscando a cada dia o crescimento, tornando-se agrupados em 

equipes, preocupados com os resultados, participativos e comprometidos com o bom 

atendimento buscando a satisfação do cliente. E os empregados contribuem com suas 

habilidades, conhecimento, capacidades, mas sabemos que cada pessoa tem uma cultura, 

educação, religião, diferente uma da outra, cabe a empresa saber identificar as diferenças e 

trabalha-las para seu próprio benefício. 

Essa relação entre empregado e organização, deve ser recíproca para que se possam superar as 

expectativas de ambos. Pois quando há esse engajamento entre os indivíduos, eles ficam 

satisfeitos e muito motivados com suas responsabilidades diárias. Transmitindo com certeza 

um ótimo resultado no seu trabalho e o crescimento da empresa.

Conforme, CHIAVENATO (1998)

“A interação entre pessoas e organizações pode ser explicada pela troca de 
incentivos e contribuições. Como a organização é um sistema cooperativo racional, 
torna-se necessário conhecer os motivos que levam os indivíduos a cooperar. Os 
indivíduos estão dispostos a cooperar sempre que as suas atividades dentro da 
organização contribuam diretamente para os seus próprios objetivos pessoais.”
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A motivação que as pessoas adquirem com esses incentivos deve ser um processo continuo, 

para que elas continuem fazendo as contribuições para a organização, essa tarefa não é muito 

fácil, visto que o ser humano tem seus altos e baixos, e suas necessidades sociais, de estima e 

de auto-realização podem ser alteradas, gerando um desinteresse, insatisfação e não produzir 

mais conforme o esperado. 

3.2 MOTIVAÇÃO

É difícil definir o conceito de motivação, pois ela varia de individuo para individuo, 

produzindo diferentes tipos de comportamentos, de capacidades para atingir os objetivos e de 

valores sociais. Para que ela aconteça é necessário haver uma razão para as coisas. 

VERGARA (1999) diz que “... motivação é uma força, uma energia que nos impulsiona na 

direção de alguma coisa...” num ambiente onde seus funcionários recebem benefícios e se 

comprometem com o objetivo da empresa, motiva-los é muito importante, pois uma pessoa 

motivada consegue superar qualquer dificuldade.

Para, CHIAVENATO (1998), a motivação compreende:

“O ciclo motivacional começa com o surgimento de uma necessidade. A 
necessidade é uma força dinâmica e persistente que provoca comportamento. Toda 
vez que surge uma necessidade esta rompe o estado de equilíbrio do organismo, 
causando um estado de tensão, insatisfação desconforto e desequilíbrio. Esse estado 
leva o indivíduo a um comportamento, ou ação, capaz de descarregar a tensão ou de 
livrá-lo do desconforto e do desequilíbrio. Se o comportamento for eficaz, o 
indivíduo encontrará a satisfação da necessidade e, portanto, a descarga da tensão 
provocada por ela. Satisfeita a necessidade, o organismo volta ao estado de 
equilíbrio anterior, a sua forma de ajustamento ao ambiente”.  

Esse é um exemplo de um ciclo com uma necessidade satisfeita, mas sabemos que nem 

sempre ela vai ser satisfatória, ela pode ser frustrada, ou ainda compensada. Vou apresentar 

algumas teorias sobre motivação, teoria das necessidades, de Maslow, teoria da motivação e 

higiene, de Herzberg; teoria das necessidades secundárias, de McClelland; teoria da 

expectativa; e teoria da equidade. 

3.2.1 Teoria de Maslow

A teoria de Maslow é a mais conhecida, ela esta organizada numa hierarquia, que é as quais 

nos motivam a buscar alguma coisa, nas tomadas de decisões. Sabemos que as necessidades 

variam de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. Podendo ser importante para uma e 
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irrelevante pra outra.  Mas vai se adequando, conforme a necessidade muda o grau da 

pirâmide para tais necessidades. 

CHIAVENATO (1998), explica a teoria, como funciona a pirâmide;

“Segundo Maslow, as necessidades humanas estão arranjadas em uma pirâmide de 
importância e de influenciação do comportamento humano. Na base da pirâmide 
estão às necessidades mais baixas e recorrentes – as chamadas necessidades 
primárias-, enquanto no topo estão as mais sofisticadas e intelectualizadas – as 
necessidades secundárias.”

As necessidades fisiológicas dizem respeito a, fome, sono, sede etc., a sobrevivência das 

pessoas. A segurança busca proteção, abrigo. As sociais dizem respeito a amar e se amado, a 

de estima, refere-se a auto estima, ser reconhecido, status, prestígio. Auto-realização, 

desenvolvimento pessoal, crescimento, sucesso, realização do nosso próprio potencial.

3.2.2 Teoria de Herzberg

Segundo ele, existem dois fatores que explicam o comportamento das pessoas no trabalho, 

fatores higiênicos e motivacionais.

- Fatores higiênicos. Encontra-se no seu retorno, o salário, os benefícios sócias, as 

políticas da empresa. É o ambiente que proporciona a satisfação ou insatisfação, dependendo 

do contexto geral do cargo, a supervisão e os colegas.

- Fatores motivacionais. Refere-se ao cargo, as tarefas e aos deveres, as atividades 

desafiadoras, a liberdade de decidir e executar o trabalho, a promoção.  

3.2.3 Teoria Mcclelland

Ele argumenta que não nascemos com as necessidades de poder, afiliação e realização. Elas 

podem ser aprendidas e adquiridas socialmente.

3.2.4 Teoria Expectativa

É relacionada ao desempenho com recompensa, essa teoria acredita que o dinheiro pode 

motivar o desempenho e outros tipos de comportamento, como o comprometimento com a 
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organização. Sabe-se que o dinheiro satisfaz muitas necessidades sociais, de estima e auto-

realização.

3.2.5 Teoria Equidade 

Se as pessoas percebem a presença da justiça, nas relações de trabalho, exemplo favoritismo. 

O clima motivacional esta se referindo ao grau de motivação de seus participantes, dentro de 

uma organização. Eles estão expostos a uma variedade de situações que podem alterar seu 

equilíbrio emocional e a satisfação de suas necessidades. 

CHIAVENATO (1998), explica:

O Clima organizacional está intimamente relacionado com o grau de motivação de 
seus participantes. Quando há elevada motivação entre os membros, o clima 
motivacional se eleva e se traduz em relações de satisfação, de animação, interesse, 
colaboração etc. Todavia, quando há baixa motivação entre os membros, seja por 
frustração ou barreiras a satisfação das necessidades, o clima organizacional tende a 
abaixar-se, caracterizando-se por estados de depressão, desinteresse, apatia, 
insatisfação etc."

As organizações devem tomar cuidados quando começam a perceber que o clima 

organizacional esta desfavorável, pois isso proporciona a frustração nas pessoas. Verificar o 

comportamento das pessoas ali dentro, ver se a produção esta sendo realizada conforme o 

histórico. E se é possível, acontecer o crescimento com o ritmo apresentado, se não, tem que 

fazer uma análise do que esta ocorrendo e corrigi-las.

3.3 - Recrutamento e seleção

O processo de recrutamento e seleção vem se aperfeiçoando a cada dia. Quando uma 

organização necessita de novas contratações, raramente da oportunidade de promoção aos 

próprios funcionários, até mesmo por desconhecerem o potencial dos mesmos. Mas agora, 

existem técnicas para que este conhecimento aconteça, o recrutamento é um processo 

continuo que se faz necessário o levantamento da necessidade, a programação, a execução e a 

avaliação. A seleção de candidatos deve estar dentro dos interesses da organização, para que 
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não haja um conflito, entre ela e os profissionais contratados. Além de certificar-se se estão 

capacitados ou não para fazer parte do quadro de funcionários.

Conforme, Chiavenato (1998)

“Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa a atrair 
candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da 
organização. É basicamente um sistema de informação, através do qual a 
organização divulga e oferece ao mercado de recursos humanos oportunidades de 
emprego que pretende preencher.”

As organizações, antes de contratar ou recrutar candidatos externos, fazem uma pesquisa 

interna para saber se existe o profissional capacitado para preenchimento da vaga disponível,

oferecendo assim, uma oportunidade de promoção aos seus colaboradores. Este processo de 

recrutamento interno, de certa forma, incentiva uma competição sadia entre os funcionários.

Os mesmos procuram dedicar-se cada vez mais, na expectativa de uma possível elevação de 

cargo e salário. É necessário que o processo de seleção interna seja cauteloso, para que não 

haja conflitos de interesses entre os funcionários. A motivação é essencial aos mesmos, assim 

estarão sempre se reciclando e cada vez mais se tornando capacitados para exercer diversas

funções.

Para, CHIAVENATO (1998), a pesquisa interna:

“É uma verificação das necessidades da organização em relação as suas carências de 
recursos humanos, a curto, médio e longo prazos. O que a organização precisa de 
imediato e quais são seus planos futuros de crescimento e desenvolvimento, o que 
certamente significará novos aportes de recursos humanos.”

O recrutamento externo já busca as pessoas através de anúncios nos jornais, revistas, etc., para 

um cargo específico, esses candidatos já vêm à organização sabendo exatamente como é o 

cargo que eles estão precisando. As empresas buscam candidatos externos para trazerem 

experiências e habilidades ainda não existentes.  

Ainda existe o recrutamento misto, que é utilizado muito pelas empresas, elas fazem o 

recrutamento interno, o individuo se desloca de uma posição para outra, sendo assim ele 

precisa ser substituído, a não ser que a vaga seja excluída da empresa, mas depois se faz 

necessário o recrutamento externo para o preenchimento da vaga. 
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Hoje já existe varias técnicas de recrutamento e seleção, já possuem também profissionais que 

se especializaram na área, criando empresas que fazem uma pré-seleção, conforme os 

requisitos exigidos pela organização, e depois encaminham aos candidatos que estejam dentro 

do perfil desejado. 

Mas para que o recrutamento seja uma forma de sucesso, se faz necessário que os candidatos 

que foram escolhidos para o cargo, passem por um treinamento antes de assumir a função. 

Para se ter certeza que a pessoa selecionada tem capacidade para aquele determinado cargo. 

3.4 - ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL E INTEGRAÇÃO

A integração é um processo importante para o novo funcionário conhecer a organização e as 

tarefas que vai desempenhar. Já a analise da rotatividade de pessoal e do absenteísmo ajudam 

a organização ter a percepção de como está o desenvolvimento da empresa de acordo com 

aquilo que diz sua filosofia.

Para Lacombe (2005), 

“A integração consiste em informar ao novo empregado os objetivos, políticas, 
estratégias, produtos, benefícios, normas, práticas, horários de trabalho da empresa, 
bem como quem é quem na empresa, como funcionam os serviços de apoio, o que é 
permitido e o que não é, que atitudes e comportamentos se esperam dele, entre 
outras informações.”

Esse treinamento tem também a finalidade de dar boas vindas aos novos membros da 

organização. Além disso, deve dar informações corriqueiras, como o uso do estacionamento, 

restaurante, uniformes ou roupas aceitas e outras. A integração faz que os recém-contratados 

se sintam parte da equipe da empresa. Algumas empresas proporcionam extenso treinamento 

de integração, que podem durar vários meses. Em outras, a integração pode resumir-se a uma 

conversa de alguns minutos na unidade de registro e cadastro de pessoal ou na unidade de 

recrutamento e seleção. É preciso muito cuidado com o que se diz ao admitido nessa 

integração. Algumas empresas denominam esses programas de orientação dos novos funcio-

nários. Esses programas são, quase sempre, acompanhados de manuais sobre a empresa 

especialmente preparada para integrar os admitidos. 

Outro aspecto importante da integração é a socialização, isto é, a adaptação do novo 
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empregado aos seus colegas de trabalho, ao seu chefe, às práticas e à cultura da empresa. 

Programas que aceleram a socialização tendem a reduzir a rotatividade. Um bom programa de 

integração pode contribuir também para encontrar o posicionamento mais adequado para cada 

recém-admitido, contribuindo para otimizar o aproveitamento do pessoal. Estabelecem-se 

laços, que vão, em seguida, se dispersar na empresa, e que contribuem para criar uma espécie 

de rede. É um processo muito voltado para o longo prazo, já que as relações estabelecidas 

nesse programa acompanham o treinando durante toda a carreira.

Um projeto de integração está muito além das simples práticas de treinamento para os recém-

admitidos, que, segundo Aquino (1992), embora sejam válidas, tem efeitos limitados, 

havendo necessidade de uma complementação ampla e global. A integração 

indivíduo/organização é a maneira primordial de se conseguir a produtividade funcional de 

uma boa Administração de Recursos Humanos. Isto somente é conseguido em um clima sadio 

entre os diversos públicos internos da empresa, especialmente entre patrão e empregados. A 

integração exige como condição básica, a motivação do trabalhador.

A aula de integração deve ser clara, esclarecedora, simples, utilizando os meios de 

comunicação modernos, incluindo, sempre que possível uma visita às dependências da 

empresa, para não tomar a aula cansativa e desestimulante. Deve-se estender, mediante 

acompanhamento do setor de treinamento e da chefia da área, dos primeiros dias de trabalho 

até o término do período de experiência, com o pessoal de treinamento verificando como o 

novo colaborador está se sentindo, e se lhe falta algo, etc.

3.5 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

A importância da capacitação e treinamento profissional para a vida das pessoas, encontra-se 

na possibilidade de acesso às oportunidades de trabalho, que por sua vez, têm suas 

características modificadas a cada dia. A capacitação não só dá condições para o exercício de 

determinadas profissões como também objetiva preparar para o mundo do trabalho, 

oferecendo a oportunidade de uma melhor adaptação ao mercado competitivo, uma vez que a 

pessoa deverá estar pronta, com hábitos e atitudes condizentes às exigências desse mercado.

No processo de capacitação, é importante que se trabalhem as habilidades básicas, específicas 

e de gestão, ou seja, além de aprender especificamente determinada profissão, a pessoa deverá 
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ser estimulada a exercitar suas competências básicas, que trata de sua apresentação pessoal, 

aparência, auto-estima, comunicação, relacionamentos inter-pessoais, e sua capacidade de se 

auto gerir, tomar decisões, participar de trabalho em equipe, bem como do seu processo de 

desenvolvimento no trabalho.

Já o treinamento para CHIAVENATO (1998):

“É o processo sistemático de alterar o comportamento dos empregados na direção do 
alcance dos objetivos organizacionais. O treinamento esta relacionado com as atuais 
habilidades e capacidades exigidas pelo cargo. Sua orientação é ajudar os 
empregados a utilizar suas principais habilidades e capacidades para serem bem-
sucedidos.”

As áreas de enfoque do treinamento têm se expandido nos últimos anos. O treinamento 

costumava concentrar-se no ensino de habilidades técnicas. Hoje em dia, pode significar 

também educação complementar, porque os programas de melhoria da qualidade partem do 

pressuposto de que os funcionários saibam produzir tabela e gráficos e analisarem dados. Os 

funcionários de hoje podem também necessitar de treinamento em formação de equipes, 

tomada de decisões e capacidade de comunicação.   

Enquanto o treinamento é o ato intencional de fornecer os meios para possibilitar a 

aprendizagem, o individuo só têm os resultados esperados se existirem esforços desse mesmo 

indivíduo. O treinamento envolve necessariamente um processo composto de quatro etapas: 

levantamento de necessidades de treinamento (diagnóstico); elaboração de um programa de 

treinamento para atender às necessidades (desenho); a execução e condução do programa 

(implementação) e verificar os resultados (avaliação).

O treinamento não deve ser confundido apenas com a realização de cursos, ele significa 

alcançar a necessidade almejada pela empresa, através do desenvolvimento continuo das 

pessoas que ali trabalham, visando os benefícios que trará para a organização. Na medida em 

que a organização cresce, suas necessidades mudam e, conseqüentemente, o treinamento 

deverá atender às novas necessidades.

Atualmente a concepção de treinamento está evoluindo para capacitação pessoal. Enquanto o 

treinamento associa a idéia de formação de hábitos práticos de trabalho, a capacitação pessoal 

envolve o crescimento do empregado como pessoa e como profissional. Tem metas 

ambiciosas e utiliza recursos metodológicos avançados. 
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3.6 - CARGOS E SALÁRIOS

Quando as pessoas assumem um cargo, elas devem realizar uma função, obedecer a normas, 

cumprir horários, se comprometer com uma rotina diária. E para isso elas esperam das 

organizações a recompensa em forma se salário. Essa compensação financeira é segundo 

CHIAVENATO (1998);

“Salário é a retribuição em dinheiro ou equivalente paga pelo empregador ao 
empregado em função do cargo que este exerce e dos serviços que presta durante 
determinado período de tempo. O salário pode ser direto ou indireto.”

A compensação direta é o pagamento de salários, bônus, prêmios e comissões. E a indireta 

consiste em planos de benefícios e serviços sociais oferecidos pela empresa, como férias, 

gratificações, participações nos resultados, horas extras e outros. Esse pagamento é o meio de 

proporcionar as pessoas à satisfação para a realização das necessidades fisiológicas e pessoais.

As efetivações de novos profissionais demandam constantes mudanças, estas contratações ou 

promoções entre funcionários podem ocorrer de maneira desordenada, quando não são 

utilizados os métodos de recrutamento, e podendo ocasionar a acumulo de função em certos 

funcionários, enquanto os demais podem ficar ociosos durante o trabalho. Por isso, se faz 

necessário a elaboração de um plano de cargos e salários.

Conhecer as funções de cada funcionário de maneira detalhada, seu esforço e capacidade 

intelectual e técnica através de formulários e entrevistas, é uma das etapas deste plano. Para 

que não haja resistência por parte dos funcionários, se faz necessário que se explique a 

importância do plano para que os preenchimentos dos questionários sejam informações 

concretas. Com os dados coletados, é preciso que sejam avaliados o organograma atual e os 

processos da empresa. Serão descritas as funções, responsabilidades e habilidades de cada 

cargo, e explicado o local que o funcionário ocupa dentro da empresa, as responsabilidades 

inerentes a seu cargo, além dos níveis de hierarquia e a quem se irá recorrer caso haja 

necessidade. Esclarecer tal situação contribui de maneira bastante significativa para a 

empresa, pois, além de melhorar o fluxo de informações da empresa, os empregados vêem os 

níveis de responsabilidades de cada um e que tal realidade está refletida nos salários 

atribuídos a cada função. 
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A pesquisa salarial se apresenta como uma etapa importante, pois cria condições para se 

analisar se os funcionários estão sendo remunerados de maneira condizente com os demais 

profissionais que atuam em outras empresas. Nota-se que a demanda deste interesse pelas 

empresas está crescendo, visto que é uma tendência oferecer bons salários para aqueles que se 

destacam como forma de motivar o funcionário a permanecer na empresa.

As etapas acima conduzem à apresentação das possíveis perspectivas de crescimento dos 

funcionários. É possível, então, traçar o plano de carreiras. A partir desse, os funcionários 

criam perspectivas pessoais em relação à sua estadia na empresa, e busca o aprimoramento 

dos conhecimentos como forma de buscar a ascensão profissional.

3.7 - BENEFÍCIOS E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

Em muitas empresas é criado este sistema de benefícios para reter a mão de obra e baixar a 

rotatividade de pessoal, pois isso atrapalha muito o andamento da produção, visto que eles 

têm que fazer todo o processo de recrutamento e treinamento. E estes incentivos monetários e 

não monetários, resolveu para fixar o pessoal. Ele se volta para atividades de preservação das 

condições físicas e mentais dos seus empregados, alem da saúde e outros planos oferecidos. 

CHIAVENTA (1998) faz algumas considerações:

“Benefícios são aquelas facilidades, conveniências, vantagens e serviços que as 
empresas oferecem aos seus empregados, no sentido de poupar-lhes esforços e 
preocupação. Podem ser financiados, parcial ou totalmente, pela empresa. Contudo, 
constituem meios indispensáveis na manutenção de força de trabalho dentro de um 
nível satisfatório de moral e produtividade.” 

Para aproximar os funcionários das empresas, foi criada uma forma de remuneração que visa 

premiar, incentivar o trabalhador, a partir do lucro alcançado pela empresa, ou por metas 

alcançadas. Considera-se que o trabalhador é remunerado pela sua produtividade, quando 

mais produz mais benefícios conquistará. 

Originariamente, a participação nos lucros e resultados estava prevista somente no artigo 7º 

do capítulo XI da Constituição Federal de 1988, que elenca os direitos sociais dos 

trabalhadores. Entretanto, faltavam meios para sua aplicação. A lei prevê que o benefício será 

objeto de negociação entre empresa e seus empregados, através de uma comissão escolhida 

pelas partes ou através de convenção ou acordo coletivo. Em ambos os casos, estão previstas a 

participação do sindicato da categoria. Nessa negociação, as partes irão definir os critérios 



34

para aferição do benefício, periodicidade de pagamento e principalmente se o pagamento será 

feito com base em índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa ou com 

base em programas de metas, resultados ou prazos atribuídos aos empregados.

Sob o ponto de vista social, a participação nos lucros e resultados é polêmica, pois muitos 

empresários apontam que nos dias de hoje, com as dificuldades enfrentadas no mercado,

ficaria inviável o empregador dividir o pouco lucro que tem ou mesmo, por questões de 

segurança, obrigá-lo a divulgar o seu faturamento. Já sindicalistas ou mesmo empresários 

mais otimistas enxergam a participação nos lucros como forma de incentivo e motivação para 

o crescimento profissional do trabalhador, ou seja, a conscientização de que esse bônus em 

sua remuneração está diretamente ligado ao esforço aplicado no trabalho. Tanto a participação 

nos lucros e benefícios distribuídos aos funcionários, só vem para acrescentar, somar. Visto 

que eles proporcionam a motivação e o crescimento de produção será alcançada uma vez que 

pessoas satisfeitas se comprometem com o trabalho. Os custos que a empresa terá com os 

benefícios, devem ser compartilhados de alguma forma, para que se transforme em vantagem 

tanto para a empresa como para o empregado.
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