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1. INTRODUÇÃO 

 

A gestão de recursos humanos tem passado por grandes transformações 

nestes últimos anos, em função da necessidade das empresas de incrementar a sua 

capacidade competitiva para enfrentar a concorrência dos mercados globalizados. O 

objetivo deste trabalho tem a finalidade de estudar a Empresa Lojas Pernambucanas 

e a importância da gestão de Recursos Humanos, sobre o que define e quais são as 

funções da área de recursos humanos, com as tendências e os conceitos apontados 

na literatura nacional. O principal interesse do trabalho é verificar se ainda há grande 

distância entre o discurso e a prática. O que contribuirá com a nossa opinião, para 

as diversidades encontrada nas práticas de gestão de recursos humanos. 

A inserção da gestão de recursos humanos na gestão da estratégia 

empresarial pode colaborar para o sucesso de programas de qualidade total, 

enfatizando-se as vantagens competitivas que podem ser criadas por essa parceria, 

tais como aprendizagem organizacional, gestão da cultura organizacional e 

organização baseada em equipes. Para a realização desta pesquisa, os principais 

elementos da gestão de recursos humanos e qualidade são analisados tanto pelo 

nível de implantação, como pela importância estratégica para a execução 

empresarial.  

 

1) Como a Pernambucanas estimula o funcionário pra querer se manter na 

empresa e queira construir uma carreira? 

2) O que a tecnologia pode ajudar para facilitar o desempenho da empresa? 

3) Quais as técnicas de higiene na loja? 

4) A empresa tem equipamentos adequados para o dia- a –dia? 
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2. Descrição do ramo de atuação da empresa pesquisada 

 

A Pernambucanas é uma rede varejista brasileira fundada no dia 25 de 

setembro de 1908, data que a faz ser fundada a título póstumo pelo sueco Herman 

Theodor Lundgren, o qual tinha adquirido pouco tempo antes de falecer, em 

Pernambuco, a sua unidade de produção têxtil, a Companhia de Tecidos Paulista. 

Em 1910 foi inaugurada a loja na Praça da Sé, São Paulo. Em 1960 ficou 

famoso o filme de propaganda: "Quem bate? É o frio! Não adianta bater, eu não 

deixo você entrar". Em 1970 era a maior rede de lojas do Brasil. No Século 

XXI diversificou seus produtos, que além de tecidos e roupas oferece 

eletrodomésticos, informática e similares. 

Apesar de se chamar "Pernambucanas", remetendo ao estado onde o 

imigrante sueco se estabeleceu ao chegar ao país e onde ainda moram muitos de 

seus descendentes, a rede não possui mais lojas em Pernambuco desde a década 

de 1980. A empresa em seu auge na década de 1970 chegou a ter mais de 700 

lojas, porém após uma disputa entre os herdeiros nas décadas de 1970 a 1990, as 

operações de Pernambuco e do Ceará desapareceram e os negócios no Rio de 

Janeiro foram à falência (Lundgren Irmãos Tecidos Indústria e Comércio S/A), 

apenas a Arthur Lundgren Tecidos, com operações em São Paulo, prosperou e hoje 

compete com os grandes concorrentes do segmento de varejo no país.  

Com um faturamento de R$ 6 bilhões em 2013, é a maior  varejista  de  

vestuário do Brasil.  

Hoje, após cem anos de sua fundação, está presente em sete Estados: 

São Paulo, Goiás, Mato Grosso,Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa 

Catarina, com mais de 17 mil colaboradores e 303 lojas pelo país. Sua estrutura 

inclui três centros de distribuição (dois em Barueri/SP e um em Araucária/PR). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambucanas 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Varejo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1908
https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herman_Theodor_Lundgren
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herman_Theodor_Lundgren
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_da_S%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XXI
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XXI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/R$
https://pt.wikipedia.org/wiki/Varejista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vestu%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
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3. Diagnóstico e prognóstico 

As políticas da Pernambucanas são bem restritas, porém com a pesquisa que o 

grupo fez diante desta grande empresa podemos constatar que existe uma grande 

falha na filial de Votuporanga –SP, onde observamos que os funcionários não tem 

uma postura ergométrica adequada, os vendedores não tem muito o que modificar, 

já que sua postura deve ser de pé para melhor atender os  clientes  ,já os 

funcionários que ficam parados em uma mesma posição boa parte do dia não tem 

equipamentos adequados, até mesmo os mais simples,como descanso de braço, 

cadeiras ajustáveis, computadores que se adéqua a altura de cada funcionário, 

entre outros.  

Dentro das aulas dadas durante o semestre podemos entender a importância da 

postura correta e que as posturas incorretas permitem que os ossos não se alinhem 

corretamente, aumentando a tensão nos músculos, nas juntas e nos ligamentos, 

podendo causar fatiga, dor. Após anos, o mau hábito postural pode causar dores 

crônicas na coluna e afetar a função e posição de alguns órgãos vitais, sobretudo 

dos órgãos localizados no abdômen. Os desvios mais comuns da coluna são 

a escoliose, a lordose, e a cifose. 

Diante de todas as informações colhidas com os funcionários da filial de 

Votuporanga e material estudado em sala, sugerimos que a empresa tenha maior 

atenção com detalhes que podem passar despercebidos na correria do dia-a-

dia,mas que garantir qualidade de vida para os colaborados, ambas as partes saem 

ganhando, a empresa por tem menos afastamentos e atestados médicos , maior 

qualidade no atendimento, etc e para o funcionário que garante seu bem estar 

dentro da empresa.  
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1. Gerenciamento de captação de talentos e desenvolvimento de 

competências. 

  

 Na atualidade o termo que mais se repercute é o talento, que é um dos 

mais estudados da gestão de pessoas com foco em competências, por estar 

inserido num contexto de mudança e onde suas habilidades são vitais para absorção 

pelo mercado de trabalho. Dessa forma, as organizações estão procurando captar e 

selecionar os melhores profissionais para conseguir um salto em competitividade, 

pois é as pessoas o sucesso organizacional na era da informação. Apesar da 

conotação regionalista estampada no nome, a casas pernambucanas orgulhava-se 

de uma essência multicultural. E para isso contribuíram profissionais de profissionais 

de procedências diversas, aos poucos acolhidas em seu quadro corporativo. Judeus, 

pelo talento nato em fazer bons negócios; alemães, por sua competência 

administrativa; ingleses, pelo pioneirismo de sua indústria têxtil. Saudável 

miscigenação intelectual com efeitos benefícios sobre a produção. 

1.1 Políticas da área: São guias para ação. Servem para promover a resolução 

dos problemas que acabam ocorrendo com frequência no mundo organizacional. 

Para evitar conflitos dentro deste ambiente, é preciso estabelecer práticas com 

objetivo de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital 

humano, tendo como finalidade selecionar, gerir e nortear os colaboradores na 

direção das metas da organização. 

No entanto, as polícias de Recursos Humanos de uma empresa podem 

variar de acordo com a sua cultura organizacional. Para que o objetivo da empresa 

tenha possibilidade de ser atingido de forma eficiente, é preciso estabelecer uma 

competente e eficaz política de RH. Isso requer investimentos e recomposição 

integral de conhecimento organizacional tanto operacional quanto gerencial. 

Casas Pernambucanas sempre buscou estar um passo à frente da 

concorrência por meio de uma política empresarial empreendedora, que 

proporcionou grandes inovações em várias fases da sua trajetória. “Ideias que hoje 
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parecem corriqueiras foram consideradas ousadas em suas respectivas épocas, 

devido ao seu pioneirismo. Pode-se citar a versatilidades dos vários segmentos de 

produtos (Lar Têxtil, Vestuário e Eletro), a criação do carnê de pagamento (crediário) 

e do cartão de financiamento próprio, a implementação da automação comercial 

(código de barras), a aceitação dos mais diversos cartões de crédito do mercado, 

além da inclusão da área de serviços financeiros dentro de seu escopo de atuação 

(seguros e garantias estendidas).Diante dessas oportunidades de crescimento e 

trabalho, os anos 2000 foram marcados por mulheres qualificadas, que chegaram a 

cargos de destaque e gerência em várias lojas. Esse compromisso entre a Empresa 

e funcionário se fortaleceu ainda mais quando, em 2005, foi inaugurada a 

Universidade Corporativa Comendadeira Helena Lundgren, um centro de 

qualificação profissional que oferece treinamentos e capacitação para os mais de 15 

mil colaboradores da rede. 

1.2 Pacotes baseados em desempenhos: A avaliação de desempenho é uma 

ferramenta utilizada há muito tempo, onde qualquer organização ou pessoa que 

tenha empregados, pelo menos informalmente, procede a algum tipo de avaliação. 

Em sua maioria, são aplicadas avaliações formais e informais. As avaliações formais 

são aquelas que se pode mensurar e obter resultados, esse sistema tem um método 

específico, um padrão, ele é o mais recomendado para a organização, pois através 

do mesmo é possível obter uma maior clareza do processo, proporciona à empresa 

uma visão melhor de suas estratégias e de como elas estão sendo aplicadas, além 

de identificar as deficiências de cada área. Já as avaliações informais não seguem 

um método específico, são feitas através da observação dos superiores para 

identificar se os colaboradores estão produzindo e trazendo mais resultados para a 

empresa. Normalmente os funcionários recebem um feedback elogiando ou 

criticando seu desempenho. 

É necessário promover, seduzir, motivar, manter, comprometer e fidelizar 

esses talentos. Entretanto, faz-se necessária uma reflexão acerca da falência do 

atual modelo de remuneração da maioria das organizações; que não fornece suporte 

para manter um ambiente de compromisso e de motivação entre seus 



10 

        
ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUC. E TECNOLOGIA 

DE VOTUPORANGA 

Faculdade de Ciências Gerenciais em Votuporanga 
Portaria do MEC 279, de 19/12/2012 

colaboradores. Não é mais possível tratar desigualdades com igualdades, estamos 

vivenciando um sistema flexível, onde cada vez mais as pessoas têm acesso à 

informação e se tornam mais exigentes onde as empresas que querem alcançar 

resultados diferenciados, inovadores e vencedores deverão, obrigatoriamente, 

alinhar seu sistema de remuneração com suas estratégias, levando em 

consideração que o reconhecimento é o fruto da arte de distinguir pessoas e, 

consequentemente, promovendo a mais sólida fidelidade aos resultados da 

organização. Um programa estruturado de Remuneração Estratégica deve estar 

sintonizado com a complexidade organizacional.  

A Pernambucanas têm adotado a remuneração variável,... 31,5% ainda 

se limitam ao salário mais pacote de benefícios. ... Segundo ela, a avaliação de 

desempenho confere maior... “Se esses critérios são subjetivos, de acordo com cada 

gestor, ou baseados apenas no desempenho”. Em tempos de apagão de mão de 

obra qualificada, a Pernambucanas têm adotado a remuneração variável, baseada 

no resultado da empresa e no desempenho dos profissionais, como estratégia para 

atrair e reter talentos. Como resultado, as organizações, tanto públicas como 

privadas, percebem um maior comprometimento dos profissionais, menor 

rotatividade na equipe e aumento no índice de satisfação dos empregados. Além da 

remuneração variável, a empresa cria campanhas de incentivo, onde os 

colaboradores recebem uma premiação de acordo com seu desempenho na 

campanha. 

1.3 Plano de carreira: A elaboração de um Plano de Carreira é vista como uma 

etapa essencial para o desenvolvimento dos colaboradores em uma empresa. É a 

estratégia mais eficiente para que, tanto a organização quanto seus funcionários 

possam ter uma visão de curto, médio e longo prazo a respeito das possibilidades 

de crescimento de ambos, um plano estratégico interfere desde a motivação da 

equipe até a redução da rotatividade, com isso aumentando a produtividade. O 

principal objetivo de um plano de carreira é reter talentos presentes nas 

corporações. 
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A Pernambucana optou por investir em treinamento e especialização de 

funcionários como estratégia para reverter a alta rotatividade de trabalhadores, 

característica presente no setor varejista. A rede de lojas inaugurou em 2005 em 

São Paulo sua Universidade Corporativa do Varejo que, , ofereceu programas de 

profissionalização a 8.416 funcionários. Sem citar uma relação quantitativa, a 

empresa passou a associar a retenção de pessoal à participação em treinamentos 

na universidade. “Nenhum gerente das Pernambucanas veio do mercado, todos 

começaram na loja. Na estratégia da empresa, o investimento em treinamento é tão 

importante quanto a abertura de lojas.  

1.4 Benefícios: Além do salário propriamente dito, é comum as empresas 

oferecerem aos seus empregados o que se chama de pacote de benefícios, ou seja, 

facilidades, conveniências, vantagens e serviços que têm o objetivo de poupar 

esforços e diminuir as preocupações rotineiras dos empregados, tanto com 

situações internas como em aspectos que vão além do ambiente da empresa. Esses 

benefícios podem ser pagos totalmente ou parcialmente pela organização e 

constituem meios indispensáveis para a manutenção da força de trabalho satisfeita e 

garantir a produtividade. Para que isso aconteça, é necessário que a empresa 

mantenha uma boa comunicação sobre quais benefícios estão sendo oferecidos, 

identificando as vantagens de cada um desses benefícios. Outro ponto importante é 

avaliar até que ponto determinado benefício está sendo atrativo para todos os 

empregados ou para a maior parte deles, caso contrário o investimento estará sendo 

feito em vão. 

A Pernambucanas possui o benefício de plano de saúde (Unimed). 

1.5 Sistema de gerenciamento de talento: O objetivo da gestão de talentos é 

ajudar a organização a alcançar seus objetivos globais. Para atender a esse 

requisito, é fundamental que seus objetivos de negócio direcionem a qualidade e a 

quantidade do talento que você precisa. 

 É preciso encontrar candidatos altamente qualificados, obter o melhor de 

suas capacidades, identificar e reter pessoas com o melhor desempenho, incentivar 

a aprendizagem permanente e manter seus funcionários engajados. Gestão de 
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talentos é uma estratégia que permite  que você efetivamente gere resultados, é um 

processo de missão crítica que garante que a organização tenha a quantidade e a 

qualidade das pessoas no lugar certo para satisfazer as prioridades de seus 

negócios atuais e futuros. 

Dentro da empresa a gerencia avalia os funcionários e forma um perfil 

para subir de cargo, incentivo para o seu crescimento individual e forma lideres. 

1.6 Seleção por competência: Muito se tem publicado sobre Gestão por 

Competências, porém uma área específica e de grande importância para as 

Organizações, ficou esquecida, de modo que este artigo tem o objetivo de atender 

aos Selecionadores de Talentos Humanos apresentando as técnicas e ferramentas 

mais atualizadas do mercado, e que podem ser utilizadas para qualquer cargo, do 

operacional ao executivo. 

A Seleção por Competências tem como benefício, a objetividade e o foco 

que outras metodologias de Seleção não oferecem. 

Uma construção, para ser edificada com segurança, precisa ter uma 

base sólida e bem planejada, assim acontece com esta metodologia, cuja base é 

o Perfil de Competências. 

O primeiro passo da metodologia é a construção de um Mapeamento de 

Competências, isto é, o Perfil de Competências (PC) do cargo ou função. Caso o 

perfil já exista, deverá ser atualizado, consultando área requisitante, clientes 

internos, etc. A metodologia mostra o passo a passo para obter um perfil 

consistente, atualizado e detalhado, chegando às competências imprescindíveis 

para o cargo através de indicadores de Competências, dispensando todas as 

“achologias” e “achômetros” muitas vezes utilizadas para montar um perfil 

inconsistente. 

Com base no Perfil de Competências (PC) é possível elaborar a 

Entrevista Comportamental e os Jogos com foco em Competências que são as 

duas ferramentas propostas pela metodologia. 
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A Entrevista Comportamental é uma entrevista personalizada. Cada PC 

gera uma entrevista específica. Nesta entrevista não se recomendam as perguntas 

hipotéticas, fechadas, de múltipla escolha, indutivas, etc. 

Não interessa saber como o candidato resolveria, solucionaria, 

administraria, nenhuma situação. Perguntas tais como: 

 “Me fale sobre você” 

 “Fale três características suas positivas e três negativas” 

 “O que gostaria de fazer daqui a dois anos, cinco anos, dez anos” 

 “Como você agiria se fosse seu líder?” 

 “O que você faria se tivesse uma incompatibilidade com seu subordinado?” 

A Pernambucanas não faz uma seleção por competência, ela desenvolve 

o funcionário para atuar em todos os setores da empresa, onde caso haja maior 

necessidade o funcionário está apto para trabalhar. 

1.7 Seleção por valores (individuais organizacionais)  

Atualmente, a empresa procura diversas formas de obter vantagem 

competitiva. Uma dessas maneiras é através do seu ativo intelectual, pois são as 

pessoas que podem proporcionar um diferencial competitivo. Assim, o processo de 

seleção de pessoas é de extrema importância para as Pernambucanas, pois é a 

partir dele que se formará a equipe de trabalho. Possíveis falhas neste processo 

comprometem a produtividade e o desempenho de equipes, por isso selecionar a 

pessoa, para o lugar, no momento e com o custo certo não é tarefa fácil. Porém se 

obtivermos êxito neste processo podemos agregar valor para que a empresa 

alcance seus objetivos estratégicos. 

Saindo dos processos tradicionais de seleção, a seleção por 

competências, torna o processo mais ágil e objetivo, pois tem a perspectiva de 

resultados no cargo e na função como foco principal. 

Para que isso ocorra, o objetivo da seleção por valores tanto individuais 

como os organizacionais é criar um perfil de competências para cada cargo dentro 

da empresa, isto é, elaborar um mapeamento de competências que façam parte das 

estratégias de competitividade e diferenciação no mercado de trabalho. 
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Durante o processo de seleção de pessoas é difícil encontrar um 

candidato que possua todas as competências exigidas pelo cargo, pois ainda não 

existe um candidato perfeito, todos apresentam seus pontos fortes e pontos fracos. 

Porém neste panorama, o processo de seleção por valores é o que tem se mostrado 

mais eficiente e devido as suas características, tem diminuído e mantido os índices 

de rotatividade baixos dentro da empresa. 

Para que cada colaborador possa desempenhar cada vez melhor seu 

papel é que as Pernambucanas procura cada vez mais investir no que cada 

colaborador tem de melhor criando assim sempre oportunidades de crescimento 

tanto pessoal quanto profissional. 

 

2. Gestão de Custos  

 

2.1 Políticas da área  

As políticas da área de gestão de custos são desenvolvidas através do 

Sistema de Informação Gerencial, através de um processo competitivo onde é 

observado as exigências do mercado através de ações rápidas e consistentes de 

acordo com a necessidade da organização. 

Entretanto a Pernambucana procura inovar na tecnologia, buscando 

consequentemente a mudança cultural da própria organização, juntamente com 

metodologias e técnicas de apoio principalmente na tomada de decisão.  

Por fim, as informações estratégicas são baseadas em ações que 

orientem e antecipem o processo decisório aos gestores, difundindo e facilitando 

manipulação dos dados referente às políticas da área pertinentes a organização, 

visualizando e promovendo os diferentes níveis de decisão e de informação de 

maneira e forma fundamentada de acordo com a política presente no meio cultural e 

organizacional da empresa. 

O Grupo de Prevenção de Perdas GPP proporciona de forma imediata 

uma maior veracidade aos números relacionados às perdas, representando uma 

grande melhoria, sendo para empresa Pernambucana o aprimoramento e a 
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manutenção do mesmo representará em longo prazo, o controle total das perdas, 

podendo ser estendido através da disseminação do conhecimento em âmbito 

acadêmico e profissional.  

Assim, relata e destaca perante o processo de analise a necessidade de 

maior atenção à questão perdas na rede, sendo essas quantidades e valores 

considerados significativos por representam prejuízos para empresa, uma vez que 

esses valores poderiam ser utilizados em investimentos e melhorias para a mesma. 

Entretanto revela ser uma ferramenta de qualidade fundamental no 

controle da qualidade, e ao mesmo tempo mostra uma ferramenta eficaz na coleta, 

compilação, tratamento e análise dos dados recolhidos, por ser impraticável (em 

termos de tempo e custos), e na maior parte das vezes impossível, o conhecimento  

das características em questão relativamente a toda a produção. 

Por fim é uma luta constante por vantagens competitivas em meio ao 

mercado atual e às mudanças de comportamento dos consumidores faz com que as 

organizações invistam no profissionalismo de suas atividades, a fim de satisfazer o 

consumidor final e alcançar seus objetivos. Com a inserção de novas  tecnologias, o 

avanço tecnológico e a concorrência  do mercado fazem-se necessário adotarem-se  

medidas que incorporem ganhos para as empresas, ganhos estes que possam ser 

refletido nas apurações dos lucros das organizações com um todo.  

Modelo ilustrativo: 

FOLHA DE GESTÃO DE CUTOS 
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3. Gestão de pessoas 

 

3.1 Sistemas administrativos de RH 

Não podemos deixar de reconhecer que a atividade de recursos 

humanos, tem contribuído de forma crescente para a humanização das relações de 

trabalho. O humanismo é parte integrante nas atividades e evolução da área de 

Recursos Humanos. Os principais autores clássicos da atualidade, com estudos de 

destaque, na área da Psicologia Organizacional, tais como McGrecor, Maslow, 

Bennis, Bekhart e outros, apesar de terem abordagens diferentes, todos apontam 

para a necessidade de se criar clima de trabalho que permita a realização cada vez 

mais plena, do ser humano, como pessoa, ou seja da auto-realização pessoal. Essa 

tendência humanística, está bem clara no atual movimento organizacional, que não 

se restringe a agir dentro do ambiente organizacional clássico, porém se propõe a 

reformular os critérios tradicionais de divisão do trabalho, de modelos 

organizacionais, de sistemas tradicionais de planejamento e controle, do estilo 

predominante e autoritário de liderança, a fim de que no grupo exista clima sadio 

que proporcione o desenvolvimento e motivação das pessoas, proporcionando 

diretamente resultados benéficos para a organização. 

A mudança deve ser a única constante na força de trabalho de qualquer 

organização. As pessoas eficazes, são promovidas ou saem para ocupar outros 

cargos melhores em outra organização. As pessoas ineficazes são rebaixadas, 

remanejadas, ou até mesmo despedidas. Além disso a organização, poderá a 

qualquer tempo precisar de mais pessoas ou até mesmo reduzir seus quadros de 

pessoal e sempre precisará aperfeiçoar as capacidades das pessoas que trabalham 

cotidianamente. Desta forma é que podemos ver que o Sistema de Administração de 

Recursos Humanos, possui um dinamismo contínuo, como um organismo vivo, 

tentando manter a organização suprida das pessoas certas, nas posições certas, na 

hora certa.  

Complementando a definição de CHIAVENATO, Idalberto, (1994, p.135), 

A Administração de Recursos Humanos, consiste em planejar, organizar, 
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desenvolver, coordenar e controlar os métodos capazes de promover o desempenho 

eficiente do pessoal, ao mesmo tempo em que a organização representa o meio que 

permita às pessoas que com ela colaborem para alcançar os objetivos individuais 

relacionados direta ou indiretamente com o trabalho, ao mesmo tempo em que 

também significa conquistar e manter as pessoas na organização, trabalhando 

sempre com eficiência para produzir resultados eficazes. 

O processo de Administração de Recursos Humanos, compreende as 

funções de planejar, recrutar, selecionar, socializar, treinar e avaliar pessoas, 

objetivando alcançar os objetivos da organização, através da eficiência das pessoas 

que a integram. 

3.2 Planejamento de recursos humanos:  

O planejamento de pessoal se baseia em dois processos principais que 

são: A Previsão de Recursos Humanos, que consiste no uso de técnicas 

específicas, na busca de determinar O planejamento de Recursos Humanos, 

consiste em estabelecer métodos e metas qualitativas e quantitativas, visando suprir 

as necessidades futuras de pessoal, da organização, levando-se em conta as 

atividades internas e fatores do ambiente externo. O planejamento de recursos 

humanos, tem quatro aspectos básicos: o de necessidades futuras, referente a 

quantidade de pessoas e com que qualificação deverão ter; equilíbrio futuro, 

referente a relação do número de pessoas que estão atualmente na organização e 

que provavelmente estarão no futuro, com o número de pessoas que se fará 

necessário estar presente na organização, em um futuro pré-estabelecido; 

recrutamento ou dispensa de pessoas, refere-se a forma e quantidade de pessoas 

que serão necessárias serem dispensadas e/ou recrutadas; desenvolvimento de 

pessoal, referente ao plano de qualificação da mão-de-obra recrutada e selecionada, 

como também do aperfeiçoamento da mão-de-obra de financiamento para 

investimentos, ou até mesmo uma retração da economia e possível redução na 

capacidade de consumo de bens e serviços, acarretando necessariamente um 

enxugamento de custos e possivelmente nos quadros de recursos humanoso 

número, o tipo e a qualidade de pessoas que a organização precisará, para manter 



18 

        
ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUC. E TECNOLOGIA 

DE VOTUPORANGA 

Faculdade de Ciências Gerenciais em Votuporanga 
Portaria do MEC 279, de 19/12/2012 

seu crescimento e explorar as oportunidades futuras; A Auditoria de Recursos 

Humanos, que consiste no uso de técnicas específicas, necessárias para quantificar 

e qualificar as habilidades e o desempenho de cada indivíduo, que já existe dentro 

da organização, objetivando desta forma, identificar os recursos humanos internos e 

as possibilidades de melhor aproveitamento, evitando assim, muitas vezes, os altos 

custos de contratações externas.  

3.3 Recrutamento de recursos humanos:  

O propósito do recrutamento, é conseguir um grupo de candidatos 

suficientemente grande, para que a organização possa selecionar as pessoas com 

as qualificações de que precisa. Podemos definir dois tipos de recrutamento, o do 

tipo geral e o tipo especializado. O Tipo Geral, é utilizado quando a organização 

necessita de um grupo de pessoas sem grande especialização, isto é, para 

ocuparem cargos de níveis de execução. O Tipo Especializado é utilizado 

principalmente quando a organização necessita de pessoas com determinado nível 

de especialização, sendo necessário uma atenção maior e uso de técnicas que 

permitam atingir àquele segmento de candidatos. 

3.4 Fontes de recrutamento:  

Genericamente, podemos afirmar que as fontes de recrutamento estão no 

mercado de mão de obra, que consiste no conjunto de pessoas disponíveis, que 

possuem habilidades específicas que permitem a elas, ocuparem funções 

produtivas, dentro das organizações. As condições do mercado de mão de obra não 

são estáticas, elas mudam de acordo com os fatores ambientais e as próprias 

condições ofertadas pelas organizações. A técnica mais recente utilizada para atrair 

mão de obra, é a utilização da reputação da organização, como podemos observar 

na publicação de um suplemento da revista EXAME, (edição 647 de 22 de outubro 

de 1997), com o título "GUIA DAS MELHORES EMPRESAS DO BRASIL PARA 

VOCÊ TRABALHAR" onde foram classificadas 30 empresas nacionais que se 

destacaram em oferecer melhores condições de trabalho para seus empregados. 

É possível distinguir duas principais fontes de recrutamento de pessoas, a 

fonte externa que compreende o universo de pessoas que se encontram 



19 

        
ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUC. E TECNOLOGIA 

DE VOTUPORANGA 

Faculdade de Ciências Gerenciais em Votuporanga 
Portaria do MEC 279, de 19/12/2012 

desempregadas, ou até mesmo, que estejam empregadas em outras organizações, 

porém que estejam disponíveis para efetuarem mudanças de local de trabalho; a 

fonte interna que compreende o universo de pessoas que já trabalham na 

organização, porém que o processo de Auditoria de Recursos Humanos, identificou 

como sendo pessoas com potenciais latentes que podem ser aproveitados através 

de remanejamentos e promoções. 

3.5 Seleção de recursos humanos:  

Para STONER,(1995, p.282), "Seleção é o processo mútuo através do 

qual a organização decide se vai ou não fazer uma oferta de trabalho e o candidato 

decide se a aceita ou não". Para LOBOS,(1985, p.156), "O processo de Seleção de 

Recursos Humanos, é definido como sendo o conjunto de atividades ordenadas, 

através das quais, a organização obtém do mercado de trabalho, interno e externo, 

os recursos humanos necessários para sua sobrevivência". Para 

CHIAVENATO,(1989, p.139), "A Seleção de Recursos Humanos, pode ser definida 

singelamente como a escolha do homem certo para o cargo certo, ou, mais 

amplamente, entre os candidatos recrutados, aqueles mais adequados aos cargos 

existentes na empresa, visando a manter ou aumentar a eficiência e o desempenho 

do pessoal".  

A primeira vista, o processo de seleção parece ocorrer de forma 

unilateral, onde a organização processa a seleção e decide quem ela vai contratar. 

Esta visão, na verdade não é real, pois as pessoas que são selecionadas, também 

decidem se irão ingressar na organização, através do processo de contratação, esta 

decisão das pessoas está diretamente ligada ao nível de satisfação dos interêsses 

das pessoas em relação as ofertas da organização. É necessário que a organização 

ofereça elementos atrativos que motivem as pessoas a aceitarem ingressar, através 

do processo de contratação de pessoal. Existem várias técnicas, métodos e 

recursos disponíveis para se selecionar pessoas objetivando contratá-las para as 

organizações. Para isto, é necessário que se tenha em mente que os seres 

humanos constituem a fator mais importante em todos os grupamentos sociais e que 

cada indivíduo é um ser extremamente complexo. Desta forma, se torna de suma 
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importância reconhecer as diferenças entre as pessoas, como também as 

exigências do trabalho, para o qual estão sendo selecionadas. Uma seleção 

eficiente será garantia de êxito para os posteriores cursos de treinamento e 

aperfeiçoamento. Um programa eficiente de seleção de pessoal deve objetivar 

introduzir na organização, pessoas adequadas nos locais de trabalhos corretos, para 

isso se faz necessário observar a escolha de boas e adequadas técnicas e métodos 

de seleção, verificar sempre os índices de turnover, pois são indicadores da 

qualidade dos processos de recrutamento e seleção, é verificar a veracidade da 

análise dos cargos e funções, como também de suas descrições, analisar sempre a 

adequação dos testes e entrevistas e promover sempre um controle de todos os 

processos de recrutamento e seleção, promovendo constantes avaliações e 

correções necessárias para a obtenção constante do aperfeiçoamento dos 

processos e consequentemente a obtenção dos objetivos da organização. 

3.6 Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos:  

Partindo das definições de STONER,(1995, p.286), onde o autor define 

treinamento de recursos humanos, como sendo "um processo destinado a manter ou 

melhorar o desempenho no trabalho atual." e desenvolvimento de recursos 

humanos, como sendo "um processo destinado a desenvolver as habilidades 

necessárias para futuras atividades de trabalho." nos parece óbvio que o 

treinamento é dirigido para as necessidades atuais e desenvolvimento para as 

necessidades futuras. Considerando que estamos vivendo uma época em que as 

nações estão se integrando, levadas pelos processos de globalização de diversas 

atividades humanas e que estes processos de globalização vem aumentando de 

forma fantástica, a velocidade em que as mudanças se processam, torna-se 

verdadeiramente impossível planejar e executar tarefas do presente, sem ao mesmo 

tempo estar planejando para o futuro.  

Considerando esta realidade atual, não podemos pensar em treinamento 

de recursos humanos, sem também pensar paralelamente em desenvolvimento de 

recursos humanos. 
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3.7 Treinamento de recursos humanos:  

Para TOLEDO,(1987 p.121), Compreende-se treinamento, "como sendo 

qualquer atividade que vise à qualificação, formação e aperfeiçoamento do pessoal 

de uma organização, desde os dirigentes, até os executores de mercadorias e 

serviços.". A Problemática do treinamento deve ser analisada de duas formas, a 

primeira é em relação as pessoas que estão ingressando na organização, ou que 

acabaram de ser promovidas, isto é, estão iniciando jornada em seus cargos. Estas 

pessoas geralmente têm elevado índice de motivação e por isso demonstram certa 

facilidade em aprender novas habilidades e comportamentos, inerentes à nova 

função. Por outro lado as pessoas que já estão nos cargos ou funções, já a 

determinado tempo, geralmente oferecem resistência à mudanças, sendo 

necessário um trabalho específico de esclarecimento das necessidades das 

mudanças que virão com o treinamento, como também a valorização do profissional, 

tornando-o mais competitivo e eficaz. Para se determinar as necessidades de 

treinamento em uma organização, se faz necessário, a aplicação de métodos 

próprios, visando identificar as necessidades de cada pessoa em ser submetida a 

treinamento e aperfeiçoamento. Os principais métodos utilizados para detectar as 

necessidades de treinamento são:  

- Avaliação de desempenho, onde o trabalho de cada pessoa é 

comparado aos padrões de desempenho ou aos objetivos estabelecidos para este 

trabalho. 

- Análise de requisitos do trabalho, onde as habilidades ou conhecimentos 

especificados na descrição apropriada do cargo, são examinados e aquelas pessoas 

que não tem as habilidades ou conhecimentos necessários, tornam-se candidatos a 

um programa de treinamento e aperfeiçoamento.  

- Análise organizacional, onde a eficácia da organização e o seu sucesso 

em alcançar seus objetivos, são analisados para se determinar as diferenças e se 

detectar o tipo de treinamento que possa ajudar a corrigir distorções existentes. 
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- Pesquisa de recursos humanos, onde se solicita aos detentores de 

cargos de chefia, que descrevam os problemas pelos quais estão passando no 

trabalho, e que façam sugestões, no sentido de sanar os referidos problemas. 

Assim que sejam identificadas as necessidades de treinamento da 

organização, o órgão de gestão dos recursos humanos, deverá iniciar um programa 

de treinamento adequado às necessidades identificadas. 

3.8 Desenvolvimento de recursos humanos:  

O desenvolvimento dos recursos humanos deve ser entendido como o 

conjunto de conhecimentos que foram agregados, pelas pessoas de uma 

organização, através de um determinado tempo, resultado de uma política de 

treinamento bem elaborada e bem executada, tornando os indivíduos cada vez mais 

capacitados para exercerem suas tarefas, de forma cada vez mais eficaz. Este 

desenvolvimento objetiva também capacitar os indivíduos para que eles consigam 

acompanhar as mudanças evolutivas da organização, o seu desenvolvimento 

organizacional, seu crescimento, enfim integrar o desenvolvimento da organização 

como um todo. Um fator importante no desenvolvimento dos indivíduos, é sua 

capacitação para desenvolverem tarefas mais complexas e poderem evoluir dentro 

da escala hierárquica, ocupando cargos de níveis mais elevados.  

3.9 Avaliação de desempenho dos recursos humanos:  

A avaliação de desempenho, consiste em uma sistemática apreciação da 

eficácia do trabalho de uma pessoa, em relação aos objetivos propostos pela 

organização. Por isso é de fundamental importância, que os objetivos da 

organização estejam sempre bem definidos e explicitados, pois quando estes 

objetivos não estão bem claros, pode ocorrer desvios nos resultados. Além de 

apreciar a eficácia do trabalho, a avaliação de desempenho deverá também medir 

os potenciais de desenvolvimento das pessoas, que geralmente se encontram 

latentes temporáriamente, que devem ser identificados, desenvolvidos e 

aproveitados. Existem dois tipos principais de avaliações dos recursos humanos de 

uma organização, e denominam-se informais e formais.   
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A avaliação informal de recursos humanos, consiste basicamente no 

processo contínuo de oferecer aos subordinados, informações sobre como estão 

realizando o trabalho para a organização, devendo ocorrer cotidianamente e em um 

clima de naturalidade e informalidade, geralmente seus resultados são de correção 

de um desempenho indesejável.   

A avaliação formal de recursos humanos, consiste basicamente na 

aplicação de métodos pré-estabelecidos de acordo com os objetivos da organização, 

destinado a classificar o desempenho atual do indivíduo, identificar aqueles que 

merecem promoções ou aumentos salariais, como também identificar as 

necessidades de treinamento adicional. Este tipo de avaliação geralmente ocorre 

semestralmente ou anualmente. 

Existem muitos tipos de métodos de avaliação de desempenho, pois eles 

são criados visando atender os objetivos de cada organização, e muitas vezes são 

utilizados mais de um tipo, para que a avaliação se torne mais completa, por isso 

vejamos quatro tipos principais que são mais utilizados pelas organizações: A 

avaliação dos subordinados pelo superior, é um dos tipos mais utilizados pelas 

organizações; Um grupo de superiores avaliando os subordinados, é realizado por 

um comitê de administradores, onde cada um preenche formulários de avaliação em 

separado, valendo a pena salientar que as tendências de injustiças se tornam 

diluídas, apesar de demandar mais tempo; Um grupo de subordinados avalia um 

colega, este método é menos utilizado, pois se destina principalmente para medir a 

capacidade de liderança de um indivíduo; Os subordinados avaliam os superiores, 

este método tem importância peculiar, pois propicia avaliar os administradores, 

propicia se efetuar a correção de algumas falhas e consequentemente a melhoria de 

desempenho dos avaliados. É necessário que os avaliadores não se tornem juízes, 

e por conseguinte atribuam julgamento nos processos de avaliação de desempenho, 

pois isto constitui uma distorção. Os objetivos da avaliação devem ser em busca da 

comparação do desempenho atual e a busca do desempenho proposto ou ideal para 

a organização. 
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4. Educação Corporativa e Tecnológica: 

 

4.1 Educação à distância: 

O Capital Intelectual aliado ao Conhecimento Empresarial nunca foi tão 

valorizado e fundamental para a sobrevivência de uma organização como está 

sendo à beira do século XXI. 

O foco organizacional que antes pousava nas finanças (foco no mercado), 

migra nesta última década para o ser humano (foco individual) com o objetivo de 

potencializar e valorizar o conhecimento e qualidades dos funcionários e de toda a 

cadeia produtiva de valores, aprimorando seu conhecimento individual e, 

consequentemente, o empresarial. Neste ponto, insere-se a Universidade 

Corporativa como um processo a ser incorporado pela organização e a EAD como a 

ferramenta que viabiliza colaborativamente este processo. 

O ensino a distância nas Pernambucanas foi uma ferramenta que a 

diferenciou de muitas empresas, a partir do momento em que houve investimento 

individual através de ensino, melhorou a qualidade dos profissionais que nela atuam 

e fez com que eles se interessem mais com aprimoramento de informações que 

poderiam melhorar no desempenho dentro da organização e fora dela também. 

4.2 E-learning:  

O e-learning, ou ensino eletrónico, corresponde a um modelo de ensino 

não presencial suportado por tecnologia. Atualmente, o modelo de 

ensino/aprendizagem assenta no ambiente online, aproveitando as capacidades da 

Internet para comunicação e distribuição de conteúdos. 

  A Pernambucanas tem a “Univerdade on-line” com a proposta de 

atualizar os colaboradores, de padronizar o conhecimento de uma forma mais rápida 

e fácil. O colaborador tem acesso livre dentro das lojas com o seu login e senha. 

O projeto Universidade On-line Pernambucanas possui aproximadamente 

16.500 alunos ativos no LMS webAula com cursos on-line que compõem as rotas de 

aprendizagem.  
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Ao longo do tempo, o projeto ganhou particularidades e melhorias 

implementadas para atender às necessidades da Pernambucanas para alavancar o 

setor de treinamentos, cada vez mais considerado estratégico para seus negócios. 

Com o objetivo de capacitar o colaborador no uso das ferramentas de 

trabalho da empresa, como E-mail Notes, Portal Pernambucanas, uso de Redes, 

uso do telefone e ponto eletrônico. 

As avaliações do curso on line precisa de uma média de 70% de 

aproação, caso não atinja, o colaborador volta ao inicio do treinamento e repete o 

questionário de alternativas, tendo assim a oportunidade de ver aonde errou e 

aprender a forma correta.  

Este curso tem restrição de acesso e portanto só pode ser acessado 

dentro da empresa, porém pode ser realizado em qualquer horário. 

Ao final do curso haverá um certificado de participação constando a carga 

horária e a nota obtida. 

4.3 E-culture 

"A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte". A 

clássica música dos Titãs indica que não só o salário que paga as contas no fim do 

mês é importante, mas o acesso à cultura também.  

Algumas empresas levam essa idéia a sério e incentivam a sua equipe a 

frequentar programas culturais com ações que não ficam só no discurso.  

A Pernambucana de Votuporanga não busca tanto o investimento cultural, 

porém na opnião do grupo deveria ser melhorado este aspecto. 

4.4 Coaching: 

O objetivo do Coaching é de destravar as habilidades naturais dos 

profissionais. É um processo em que uma pessoa ajuda a outra a desempenhar, a 

aprender e a atingir objetivos e metas pelo autoconhecimento e conscientização 

sobre a própria responsabilidade no crescimento profissional. 

Na Pernambucana não existe a prática na loja de Votuporanga. 

 

 

http://www.exame.com.br/topicos/musica
http://www.exame.com.br/topicos/salarios
http://www.exame.com.br/topicos/empresas
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4.5 Tecnologias da informação aplicada no R.H: 

Informação e tecnologia de informação são dois temas de grande 

interesse na atualidade, que alguns denominam de Era da Informação. Neste 

contexto, a tecnologia de informação ( conjunto formado pelos computadores e pelas 

telecomunicações ), vem experimentando um desenvolvimento acelerado, 

oferecendo uma série de oportunidades de uso nas organizações, automatizando 

tarefas, das mais rotineiras às mais complexas e gerando informações para a 

operação e o processo decisório.  

As mudanças na forma como o trabalho é realizado, consequência da 

utilização da tecnologia, afetam diversos aspectos das organizações, com destaque 

para os seus recursos humanos. A prática tem mesmo mostrado que o sucesso na 

utilização da tecnologia não depende somente de aspectos técnicos. Diversas 

pesquisas realizadas evidenciam ser essencial um alinhamento, uma integração 

harmônica entre elementos como informação, tecnologia e recursos humanos, além 

de outros como a cultura e a gerência das organizações. Para tanto, é importante 

que os envolvidos, administradores e especialistas na tecnologia, tenham uma 

compreensão ampliada destes elementos e de seu relacionamento. Um primeiro 

passo para esta compreensão pode ser encontrado pela análise das Teorias de 

Organização existentes. Um estudo mais aprofundado da informação, no contexto 

do processo de comunicação, revela ser esta um conceito complexo, relacionado ao 

conhecimento, aos seres humanos e à tecnologia de informação. Por sua vez, o 

relacionamento da tecnologia em geral com a organização, é descrito, sob diversos 

pontos de vista teóricos, que apontam a ligação entre a etapa de projeto da 

tecnologia e sua utilização e o papel dos seres humanos neste processo. o 

reconhecimento da estreita interdependência entre a tecnologia e a organização leva 

a propostas de modelos que permitem viabilizar uma implementação bem sucedida 

da tecnologia. Com base nestas propostas, e no conhecimento de cada elemento 

específico envolvido, surgem novos conceitos como a hipertecnologia e a 

hiperorganização, que podem facilitar o tratamento das questões relacionadas no 

âmbito das organizações. 
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A Pernambucana participa de algumas ferramentas que ajudam a 

melhorar o desempenho da empresa e agilizar o processo durante o dia-a-dia, como 

por exemplo ponto eletrônico biométrico, assim não como ser burladas as regras de 

pontualidade do funcionário e agiliza o trabalho do pessoal de recursos humanos. 

4.6 Tendências da educação corporativa:  

Um complexo planejado exclusivamente para capacitação profissional e 

eventos corporativos. Essa é a vantagem que faz a Universidade Corporativa 

Comendadeira Helena Lundgren surpreender o mercado. 

 

AUDITÓRIO: 

 

Planejado para abrigar grandes eventos, o auditório está equipado com o 

que há de mais moderno e atual em tecnologia para tornar sua apresentação um 

sucesso. Com formato em leque, poltronas especialmente confortáveis e excelente 

acústica fazem deste auditório o grande diferencial da Universidade. Três telões de 

270 polegadas permitem a exibição simultânea de 3 imagens. Possui estrutura 

própria composta de mesas de som e iluminação (digital e analógica), projetores, 

computadores e DVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADE: 582 PESSOAS | ÁREA: 592 m² 
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SAGUÃO: 

 

Espaço elegante e confortável destinado à realização de coffee breaks, coquetéis e 

exposições com pequenos estandes. Comunica-se nas 2 laterais com jardins, que 

podem ser integrados ao ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: 422 m² 

 

SALAS DE TREINAMENTO: 

 

Todas as salas (total de 7) são equipadas com projetor, microfone, 

computador e sonorização, contam com uma infraestrutura completa. 

Os espaços permitem adaptações e mudanças no layout, de acordo com as 

necessidades de cada evento. 

Sala 1: 105 m², vários formatos. 

Salas 2 a 5: 42 m², vários formatos. 

Sala 6: formato auditório para 90 pessoas. 

Sala 7: localizada na área externa tem 40 m² e 2 salas de apoio. 
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SALA DE REUNIÃO: 

Com mesa oval, tela de 100 polegadas e equipamento completo de áudio e vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADE: 12 PESSOAS  
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ESPAÇO INTERNERT: 

Estações de trabalho com computadores que permitem acesso à internet para 

atividades de apoio à organização dos eventos e lazer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDADE: 16 ESTAÇÕES 
 
 
GINÁSIO: 

Além de proporcionar a prática de esportes, o ginásio permite a realização de 

diversas atividades, entre elas: treinamentos, dinâmicas, exposições, refeições, com 

a possibilidade de ser ambientado com diferentes temas e cenografias. Possui palco 

elevado, que possibilita apresentações musicais e/ou outras atividades. Possui copa 

de apoio, o que facilita o serviço de alimentos e bebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: 785 m² 
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RESTAURANTE: 

O restaurante, com ampla vista para os jardins, funciona para café da manhã, 

almoço e jantar no sistema buffet. Há opções de cardápio que podem ser adaptadas 

de acordo com a preferência de cada público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDADE: 292 PESSOAS | ÁREA: 323 m² 
 
HOSPEDAGEM: 

No aconchego dos 62 apartamentos, está o conforto que todo hóspede merece. Ter 

a hospedagem no próprio local do evento permite aos participantes foco total no 

aprendizado. Após um dia de intensa atividade de trabalho, o descanso é favorecido 

pelo silêncio do local. 

 

 

 

 

 CAPACIDADE: ATÉ 180 

PESSOAS EM 

APARTAMENTOS  

TRIPLOS 
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ÁREA EXTERNA: 

Estamos situados em um terreno de 35.000 m², na cidade de São Paulo, numa área 

de preservação ambiental. O espaço externo possui jardins com muitas árvores e 

flores, proporcionando beleza e tranquilidade. A amplitude das áreas possibilita a 

realização de vários tipos de eventos, como treinamentos ao ar livre, atividades de 

integração de equipes e atividades lúdicas dos programas corporativos, além de 

propiciar momentos de lazer e descontração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPORTES E LAZER: 

Campo de futebol, uma quadra de tênis/vôlei, uma quadra de basquete/futebol de 

salão e um campo de bocha, todos com iluminação para uso noturno. Amplo deck 

com bela piscina, sendo excelente espaço para atividades lúdicas/esportivas. Para 

completar essa estrutura de lazer, existem 4 quiosques com churrasqueiras e uma 

sala de jogos com sinuca, ping-pong e pebolim 
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PISCINAS: 

Ocupando uma área de 1.600 m², no meio de uma belíssima vegetação, a piscina e 

seu grande deck, além do lazer e atividades esportivas, estarão disponíveis para a 

realização de eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Treinamento e desenvolvimento: 

Treinamento significa ”o preparo da pessoa para o cargo” (Chiavenato 

1999, p. 20), já a área de desenvolvimento se aproxima mais da educação que é o 

preparo da pessoa ”da vida, para a vida e pela vida” (Chiavenato 1999, p. 20), ou 

seja, treinamento é uma ação de recursos humanos pontual e desenvolvimento é 

uma ação mais voltada para o futuro do trabalhador dentro da organização. 

Métodos de treinamento quanto a forma de execução 

Quanto a forma de execução, nesse trabalho foram pesquisados 4 diferentes tipos: 

treinamento no trabalho, treinamento formal interno, treinamento formal externo, e á 

distância 

O Treinamento no trabalho ou on –the- job, é aquele que ocorre no dia a 

dia, com a realização de tarefas rotineiras e orientação da chefia, através de 

feedbacks. 

O treinamento formal interno é composto por cursos, palestras e 

seminários para a capacitação dos funcionários e é realizado fora do local de 
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trabalho. Normalmente é ministrado para um grande número de pessoas, 

minimizando o risco de perda de investimento. É exclusivo para funcionários.  

O treinamento formal externo é aberto ao público, tendo como uma de 

suas vantagens o contato com colegas de outras empresas e a troca de 

experiências além de realizar networking. 

Um tipo de treinamento que vem ganhado adeptos hoje em dia com o 

avanço da Internet é o treinamento à distância. Este tem como vantagem, possibilitar 

a pessoas que não teria acesso a um local específico ou aquelas que trabalham e 

não disponibilizariam de um horário “comercial” para isso. 

Métodos de Treinamento quanto ao tipo de público-alvo: 

Quanto ao publico alvo do tipo de treinamento, foram pesquisados os seguintes 

tipos: integração de novos empregados, trainees e estágios. 

Integração de novos empregados- uma de suas finalidades é dar boas 

vindas a novos funcionários e fornecer informações corriqueiras sobre o local de 

trabalho. Esse tipo de treinamento faz uso de manuais sobre a empresa e promove 

a integração dos novos colegas. 

Traineess- específico para jovens, de nível superior que terão cargos de 

responsabilidade maior na empresa. Pode ser de curta duração ou pode levar até 

meses. 

Estágios – em sua maioria são jovens estudantes de ensino superior. È 

uma forma de avaliar e treinar os jovens para suas funções. 

A responsabilidade pelo desenvolvimento de cada pessoa só depende 

dela mesma. Segundo Lacombe (2002, p. 393), ou seja, cada pessoa é responsável 

por deu próprio desenvolvimento. Se o funcionário tem interesse em desenvolver 

competencias para determinada função, ele terá oportunidade, a qual será oferecida 

pela empresa, porém, quem desejar “ser desenvolvido” não conseguirá. As 

organizações agem como facilitadoras desse desenvolvimento, mas a iniciativa deve 

ser tomada pelo funcionário e desenvolver novas competencias. 

Após o treinamento, com o objetivo de redução de riscos, deve-se montar 

um plano de aproveitamento desse pessoal, de modo que eles desenvolvam um 
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trabalho á altura do treinamento que receberam, pois pode ocorrer a criação de 

expectativas por parte dessas pessoas, que não sejam alcançadas, havendo assim 

um desestímulo ao trabalho. 

Além disso, deve-se verificar se os objetivos foram atingidos, se os 

treinados conseguiram assimilar o que lhes foi transmitido e se poderá realmente ser 

utilizado no dia a dia. 

 

5. Qualidades de Vida 

 

5.1 Politica: Os programas de qualidade de vida no trabalho surgem como uma 

tentativa de minimizar os efeitos negativos das novas formas de organização com 

uma proposta de valorização dos trabalhadores. Para as empresas, investir no bem-

estar dos funcionários já é considerado um imperativo estratégico, mostra pesquisa 

da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV). As iniciativas contribuem 

não só para o corte de gastos, mas também para combater alguns dos piores males 

que, hoje, mais afetam a performance no trabalho: stress e problemas emocionais, 

quaisquer que sejam suas causas e origens. 

As empresas estão se preocupando cada vez mais com o tratamento em 

relação às pessoas, por estarem em um meio de alta concorrência e modernização, 

pois dependem extremamente delas para o alcance de seus objetivos e metas. 

Portanto, as pessoas trabalham em conjunto para atingirem os objetivos e metas da 

empresa, porém têm os seus objetivos individuais que cada vez se tornam mais 

precisos e necessários para uma vida saudável, necessitando assim que sejam 

consideradas parceiras da organização. 

Um programa de Qualidade de Vida existe para criar estratégias com o 

intuito de promover um ambiente que estimule e de suporte ao colaborador e à 

organização, conscientizando sobre como sua saúde está diretamente relacionada à 

sua qualidade e produtividade. 

Com a Pernambucanas não é diferente, consciente de suas 

responsabilidades a Pernambucanas conta com diversos programas sociais e 
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mantém uma constante preocupação com seus colaboradores e com a sociedade 

das localidades em que está presente. 

Com um sólido programa de ações sociais – o Programa Pernambucanas 

Cidadã -, que inclui campanhas, projetos de meio ambiente, campanhas de 

voluntariado e objetivando ser uma empresa ética e cidadã,  a Pernambucanas 

participa ativamente do desenvolvimento das comunidades onde está inserida.  Por 

isso, o Pernambucanas Cidadã tem como compromisso implementar ações 

socioambientais que promovam transformações sociais. Um dos principais objetivos 

é melhorar as condições de vida das comunidades onde a empresa está inserida, 

construindo uma sociedade mais inclusiva e reduzindo os impactos ambientais. 

5.2 Higiene: A higiene no trabalho refere-se a um conjunto de normas e 

procedimentos que visa à proteção da integridade física e mental do trabalhador, 

preservando-o dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e ao ambiente 

físico onde são executadas. Fazer do ambiente de trabalho um local agradável, 

tornou-se obsessão para as empresas bem-sucedidas.  

Ainda sobre a higiene no trabalho a Pernambucanas atua de um 

programa onde tem como foco principal a redução na geração de resíduos e a coleta 

seletiva, através da conscientização de colaboradores e clientes, pautada no 

princípio dos 3Rs – redução, reutilização e reciclagem. Essa ordem dissemina a 

mensagem de que evitar a produção de resíduos causa menor impacto ambiental do 

que reciclá-los após o descarte. 

A coleta seletiva está implantada em todas as lojas e no escritório central. Dos 

destinos de resíduos produzidos nas lojas, cerca de 48% são enviados às 

cooperativas, promovendo o desenvolvimento local e a inclusão de catadores, 

gerando novos postos de trabalho, além de funcionar como um projeto social. 

5.3 Prevenção de doenças: Podemos definir doenças ocupacionais como 

variações que ocorrem na saúde do trabalhador, causadas por fatores relacionados 

ao trabalho. Muitas vezes essas doenças se manifestam devido à exposição 

inadequada a agentes químicos, radioativos e/ou às más condições oferecidas no 

ambiente laboral. 
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Os acidentes de trabalho podem ser considerados como imprevistos 

provocados por situações adversas nos locais destinados à execução das tarefas 

diárias. Esses acidentes englobam queimaduras, quedas, cortes e outros males que 

podem afetar membros e, consequentemente, a saúde do trabalhador. 

Com o objetivo de se manterem sempre seguros e distantes de qualquer 

doença ocupacional ou acidente de trabalho, todos precisam ficar atentos aos riscos 

e aos cuidados com a saúde, levando em consideração a infraestrutura do ambiente 

laboral. Para isso, é fundamental que todo empregador conheça bem as implicações 

e as exigências legais pertinentes, visando oferecer à sua equipe de profissionais a 

proteção adequada para evitar a ocorrência de doenças e de possíveis acidentes. 

A empresa deve sempre se preocupar em: 

1) Utilizar os canais de comunicação interna, visando conscientizar e 

alertar seus colaboradores quanto aos riscos e às ações de prevenção, para evitar 

doenças ocupacionais e acidentes no ambiente de trabalho. 

2) Promover as palestras e os treinamentos específicos, ministrados por 

profissionais capacitados, que abordem temas relacionados às regras de proteção, à 

saúde e às boas condutas no ambiente laboral. 

3) Estimular a prática diária de exercícios específicos para evitar, por 

exemplo, lesões corporais por movimentos repetitivos. Para que essas práticas 

sejam sempre eficientes é fundamental contar com a orientação de 

profissionais capacitados e especialistas em ergonomia. 

4) Oferecer aos trabalhadores mobiliários adequados no ambiente de 

trabalho para uma correta acomodação ergonômica. 

5) Manter os trabalhadores sempre informados sobre os resultados 

obtidos a partir das avaliações realizadas no ambiente laboral. 

6) Adotar programação de descanso entre as ocupações do dia e não 

delegar tarefas em que os colaboradores sejam submetidos a uma mesma atividade 

em tempo integral. 
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7) Orientar os funcionários a procurarem orientação médica em casos 

de manifestação de sintomas como: cansaço muscular nos braços ou nas 

pernas, dores, dormências, inchaços e outras alterações na saúde. 

8) Informar aos trabalhadores os resultados dos exames médicos e dos 

exames complementares realizados, com o intuito de conscientizá-los sobre 

os diagnósticos obtidos e os cuidados com a saúde. 

9) Divulgar e treinar os trabalhadores, quanto aos procedimentos corretos 

e imediatos que devem ser adotados em caso de acidentes. 

10) Cumprir com todas as normas regulamentadoras (NRs) que 

determinam os fatores de prevenção no ambiente laboral, visando atender as 

exigências legais da engenharia de segurança e da medicina do trabalho. 

Todas as ações de prevenção devem ser adotadas pelas organizações e 

pelos próprios trabalhadores, visando eliminar as condições inseguras no 

ambiente laboral, mas é importante reforçar que essas mesmas ações devem 

sempre ser orientadas por profissionais capacitados a oferecer serviços em 

engenharia de segurança e em medicina do trabalho. 

Sobre prevenção, a Pernambucanas disponibiliza aos seus colaboradores 

todo mês uma revista organizada pela própria empresa, onde nela há vários temas 

abordados e um deles sempre com o tema de qualidade de vida para prevenção de 

doenças como mostra abaixo: 
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Além de que com seu projeto de Pernambucanas Cidadã, ela participa  de 

um projeto chamado de Pernambucanas comunidade, onde trata-se do braço das 

ações sociais da empresa, como as campanhas sociais corporativas. O foco são as 

comunidades locais onde a Pernambucanas está presente e o objetivo é articular 

públicos da sociedade para formar redes sociais em prol de melhores condições. As 

três campanhas anuais são a do agasalho, brinquedos e alimentos, sempre em prol 

das comunidades locais, o que totaliza mais de 250 instituições beneficiadas.   

5.4  Ergonomia: Conhecida comumente como estudo científico da relação entre o 

homem e seus ambientes de trabalho, a ergonomia tem alguns objetivos básicos 

que são: possibilitar o conforto ao indivíduo e proporcionar a prevenção de acidentes 

e do aparecimento de patologias específicas para determinado tipo de trabalho. 

Merece atenção especial uma boa parte dos problemas de postura que a grande 

maioria das pessoas adquire ao longo de suas vidas durante o trabalho, como por 

exemplo, os esforços repetitivos. 

São constantes os estudos feitos a respeito da relação do homem com o 

ambiente de trabalho, o conforto ou mesmo horas de descanso. Ambos são de 

grande importância, mas, poucas pessoas prestam atenção nestes detalhes. A 

ergonomia vem justamente estudar estas medidas de conforto, a fim de produzir um 

melhor rendimento no trabalho, prevenir acidentes e proporcionar uma maior 

satisfação do trabalhador. 

 A ergonomia se preocupa com as condições gerais de trabalho, tais 

como, a iluminação, os ruídos e a temperatura, que geralmente são conhecidas 

como agentes causadores de males na área de saúde física e mental, mas que o 

estudo procura traçar os caminhos para a correção. O seu objetivo é aumentar a 

eficiência humana, através de dados que permitam que se tomem decisões lógicas. 

Atualmente várias empresas já buscam a melhoria da qualidade do 

trabalho dos empregados e já estabelecem uma série de programas como forma de 

incentivar a saúde do trabalhador. Nas grandes capitais e áreas mais 

industrializadas, o empresariado, já consciente dos futuros problemas, está 

investindo neste programas, como também, em estudos sobre as vantagens da 
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ergonomia para a melhoria da produção nas empresas. Se por um lado, o uso da 

ergonomia pode sugerir maior gasto, por outro representa uma economia para a 

empresa e como consequência, a melhoria da saúde do trabalhador e da sociedade. 

Na Pernambucanas, em lojas de ruas, possui a parte de atendimento ao 

cliente mais conhecido como Crediário, onde todos os computadores são ajustados 

no tamanho dos funcionários, as cadeiras possuem descanso de braço, além de que 

toda loja possui um ambiente climatizado e bem iluminado, dando um bem estar aos 

colaboradores e tornando assim a loja mais atrativa e convidativa para os clientes.  

Além de que na área restrita para funcionários a cozinha por exemplo 

possui um espaço amplo, com bancos, televisão e também um quarto para 

descanso com poltronas e almofadas. 

 5.5  Assédio sexual e moral: O assédio moral no trabalho é uma espécie de 

tortura psicológica, quase sempre de forma repetitiva e prolongada no tempo, de 

forma a minar gradativamente as resistências psicológicas do trabalhador, 

contribuindo para o seu desgaste nas relações interpessoais. Em outras palavras, o 

agressor, geralmente representado pela figura do líder, gerente ou supervisor, 

consegue manipular o agredido de tal modo que este, no final, cometa erros 

estratégicos e até grosseiros, capazes até mesmo de justificar a sua demissão. O 

assediado, durante o processo de perseguição, é levado a um estado de confusão 

mental e estresse que é induzido a acreditar ser o único culpado pelos próprios 

erros. 

O assédio moral pode acontecer de infinitas formas. Todo comportamento 

injusto, capaz de abalar a autoestima do trabalhador, e que ocorre com frequência a 

ponto de levá-lo ao constrangimento dentro de seu ambiente laboral é considerado 

assédio moral do trabalho. 

Outro comportamento no trabalho que também sempre existiu e que hoje, 

felizmente, vem sendo denunciado, é o assédio sexual. Este também é igualmente, 

uma violência moral e psicológica. Caracteriza-se pela perseguição à vítima, no 

ambiente de trabalho ou mesmo fora dele, por algum colega de trabalho, geralmente 

um superior, ou por alguém do mesmo nível, com uma série de investidas de 
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conotação sexual, representadas por galanteios, olhares e bilhetes libidinosos ou por 

propostas que vão de promoção no emprego a casamento. O mal-estar e 

constrangimento que decorrem desta situação é fácil de imaginar, até com sérios 

prejuízos à imagem da empresa. 

Esses terrorismos psicológicos, seja assédio moral ou sexual, podem 

acontecer em qualquer ambiente de trabalho e afetar profissionais de todos os níveis 

hierárquicos. 

Um dos tipos de assédio são: 

• Ameaçar constantemente, amedrontando quanto à perda do emprego  

• Subir na mesa e chamar a todos de incompetentes  

• Repetir a mesma ordem para realizar tarefas simples, centenas de 

vezes, até desestabilizar emocionalmente o(a) subordinado(a)  

• Sobrecarregar de tarefas ou impedir a continuidade do trabalho, 

negando informações  

• Desmoralizar publicamente  

• Rir, a distância e em pequeno grupo, direcionando os risos ao 

trabalhador  

• Querer saber o que se está conversando  

• Ignorar a presença do(a) trabalhador(a)  

• Desviar da função ou retirar material necessário à execução da tarefa, 

impedindo sua execução  

• Troca de turno de trabalho sem prévio aviso  

• Mandar executar tarefas acima ou abaixo do conhecimento do 

trabalhador  

• Dispensar o trabalhador por telefone, telegrama ou correio eletrônico, 

estando ele em gozo de férias  

• Espalhar entre os(as) colegas que o(a) trabalhador(a) está com 

problemas nervosos  

• Sugerir que o trabalhador peça demissão devido a problemas de saúde  

• Divulgar boatos sobre a moral do trabalhador 
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A Pernambucanas em seu código de ética e conduta, deixa claro que não 

é permitido o relacionamento afetivo amoroso entre colaboradores, pois é um dos 

fatores que pode desencadear em um assédio. 

O código afirma que: 

A fim de evitar favorecimentos ou conflito de interesses resultantes de 

relação afetivo-amorosa entre colaboradores da Pernambucanas, os seguintes 

critérios devem ser respeitados:  

• Não pode haver relação de subordinação/liderança direta ou indireta; 

• Não podem atuar em áreas e funções que possam gerar conluio. É 

dever dos colaboradores que tenham algum tipo de relação nas situações listadas 

submeter o assunto à liderança para que obtenha a devida orientação. Em caso de 

dúvidas, deve-se consultar o Comitê de Ética. 

Além de que em caso de algum constrangimento e o não comprimento 

das regras a Pernambucanas disponibiliza de um canal de ética que é voltado para o 

relato de casos de descumprimento/violações do Código de Ética e Conduta da 

Pernambucanas, bem como de desrespeito às políticas, aos padrões internos e à 

legislação vigente. Meios de acesso: 

• www.canaleticapernambucanas.com.br – 24 horas por dia. 

• 0800 941 5360 – atendimento via analista de segunda a sexta-feira das 

8h às 17h50. Esse canal é operacionalizado por uma empresa terceira especializada 

e garante a confidencialidade e a segurança na sua utilização. Sua comunicação 

pode ser identificada ou anônima independentemente do meio escolhido para a 

realização de relatos.  

• Todos os relatos serão apurados e será garantida a confidencialidade de 

todos os envolvidos;  

• Faz parte da Política de Gestão da Ética da Pernambucanas não 

permitir qualquer ação de retaliação aos usuários desse canal. 
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6. Segurança do trabalho: 

 

6.1 Políticas  

As políticas de segurança do trabalho são estabelecidas de acordo com 

os princípios inerentes de gestão de riscos à saúde e segurança dos trabalhadores é 

geral de acordo com a estrutura organizacional. 

As técnicas de gestão são preestabelecidas de acordo com os riscos 

pertinentes às pessoas, em todos os níveis, uma abordagem sistemática da 

questão. 

Existe consenso que proporciona benefícios trazidos pela implantação de 

Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança no trabalho dentro da própria 

organização. 

Essas políticas de uma certa forma estimula e permite um conjunto 

definido de programas, responsabilidades pelas ações para prevenir acidentes e 

doenças ocupacionais.  

A obrigação da empresa é implantar políticas dessa natureza é prevista 

de várias formas na legislação trabalhista  do nosso país que deve incluir, no 

mínimo, os elementos requeridos pela legislação aplicável à empresa. 

Os  equipamentos são adquiridos de acordo com o ambiente de trabalho 

do colaborador de acordo com a NR 6 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL – EPI. 

Buscado como em seu ambiente de trabalho estabelecer a aplicação 

desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se Equipamento de Proteção 

Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 

trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a 

saúde no trabalho, podendo citar como equipamentos utilizados como a vestimenta, 

capacetes, creme de protetor entre outros objetivos estabelecidos de acordo com a 

norma citado e seu ambiente de trabalho. 

6.2 CIPA  

A CIPA é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes que visa e 
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busca à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, conciliando o 

trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde de todos os 

trabalhadores. 

Tendo na sua composição representantes dos Empregados e do 

Empregador, ressaltando a dimensão e todas alterações disciplinares perante os 

atos. 

Suas atribuições pertinentes consiste em buscar e identificar os riscos de 

execução da relação de trabalho, com a participação do maior número de 

trabalhadores normativos para os setores econômicos específicos elaborar todos os 

quesitos de acordo com mapa de risco. 

No entanto o principal objetivo é o desenvolvimento das ações 

preventivas de acidentes e doenças ocupacionais, auxiliados pela SESMT - Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) é uma comissão 

formada por representantes indicados pelo empregador e membros eleitos pelos 

empregados dentro das empresas. Tem a missão de prevenir acidentes e doenças 

do trabalho, preservando a vida, a integridade física e a saúde dos trabalhadores. As 

CIPAs são formadas e mantidas de acordo com o artigo 163 da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) e a Norma Regulamentadora  5, aprovada pela Portaria nº 

08/99. 

Cada CIPA tem o mandato de um ano, sendo o número de 

representantes do patrão (indicados pela empresa) deve ser igual ao de 

representantes dos empregados (eleitos). Entretanto o presidente da CIPA é 

escolhido pela empresa, dentre os membros por ela indicados, sendo o vice-

presidente da CIPA é eleito entre os representantes titulares da comissão. Na 

eleição, todos os representantes eleitos votam, inclusive os suplentes. 

Porém o presidente e o vice-presidente da CIPA devem mediar conflitos, 

elaborar o calendário de reuniões ordinárias e constituir uma Comissão Eleitoral 

para a regular o processo de eleição da próxima CIPA. 

O secretário da CIPA pode ser escolhido entre os membros da Comissão ou, até 

http://www.sindmetalgo.com.br/s/noticias/goias-tem-45-acidentes-de-trabalho-todos-os-dias
http://www.sindmetalgo.com.br/s/ultimas/27-spat-discute-doencas-mentais-do-trabalho
http://www.sindmetalgo.com.br/s/ultimas/27-spat-discute-doencas-mentais-do-trabalho
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mesmo, ser um funcionário que não faça parte da CIPA (mas, seu nome precisa ser 

necessariamente aprovado por todos os cipeiros, eleitos e indicados). O secretário 

da CIPA é responsável por elaborar as atas das reuniões ordinárias da Comissão. 

Tendo nas suas atribuições: 

- Elaborar e avaliar planos de trabalho para prevenção em segurança e 

saúde no trabalho; 

- Verificar situações de risco; 

- Participar da elaboração de mapas de risco; 

- Divulgar todas as informações sobre segurança; 

- Promover modificações nos ambientes de trabalho e implementar 

medidas de prevenção e avaliação de prioridades; 

- Requerer paralisações de trabalho em situações com riscos graves. 

 A empresa trabalha de acordo com a CLT e a Constituição Federal 

brasileira garantem cipeiros eleitos (os representantes dos empregados) dois anos 

de estabilidade no emprego, durante os quais só poderão ser desligados por meio 

de demissão por justa causa. O período de estabilidade, na verdade, tem uma 

duração um pouco maior do que dois anos: vai do momento de registro da 

candidatura do empregado à CIPA até um ano após o término do mandato. 

6.3 NR´s 

Porém a Norma Regulamentadora - NR vem estabelece a obrigatoriedade 

da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições 

que admitam trabalhadores como empregados, através do Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais – PPR, O PCMSO é um programa criado pela Norma 

Regulamentadora NR 7 do Ministério do Trabalho. 

Através da NR 5, em suas três fases principais: Implantação, Treinamento 

e Acompanhamento, sendo uma das mais é um dos importantes mecanismos de 

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, com objetivo de tornar 

compatível o trabalho com a preservação da integridade física e a saúde do 

trabalhador e a NR9 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, 

por parte de todos os empregadores, do Programa de Prevenção de Riscos 
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Ambientais. 

6.4 Ambiental e Comportamental  

O âmbito Ambiental e Comportamental se tornou para empresa 

instrumento e até um meio para melhorar os resultados dos recursos humanos da 

empresa perante o potencial de desenvolvimento futuro.  

Para tanto se pode dizer que a avaliação ambiental e comportamental é 

uma técnica utilizada para  avaliar  adequação do individuo ao cargo, treinamento, 

promoções, incentivos salariais ao bom desempenho, melhoria das relações 

humanas entre superiores e subordinados, sendo de fundamental importância, pois 

ajudará a organização a identificar  possíveis causas que podem ou poderão 

prejudicar o desempenho,também ajuda na  identificação de funcionários  que se 

destacam pelo seu desempenho, pela sua contribuição positiva para o atendimento 

de metas e objetivos de trabalho, ajudando a empresa a atender suas expectativas 

internas e externas. 

Dada á importância da contextualização ambiental e comportamental o 

funcionário se torna eficaz perante o processo de planejamento, onde a empresa 

disponha de um sistema, dentre outras facilidades, possibilite identificar as 

competências da organização  capazes de responderem as expectativas 

empresariais e colocá-las em posições ou cargos que exijam estas competências. 

Através do processo de podemos encontrar alguns problemas que 

poderão ocasionar estas influencias nos resultados perante a avaliação, dentre elas 

a fim de atender aos interesses do próprio avaliador ou e deixe levar por algum 

sentimento que possa ter em relação ao funcionário, mas nunca podendo esquecer 

que o intuito principal é uma comparação permanente dos resultados de indicadores 

e a atuação dos funcionários dentro das organizações, determinada buscar a 

alteração no resultado original da avaliação. 

Os métodos usados para se fazer a avaliação dos funcionários, são, 

escala gráfica, escolha forçada, avaliação 360°, pesquisa de campo entre outras que 

são utilizadas com menos frequência. Relatamos quando a avaliação, é elaborada 

de maneira positiva, tem muitos benefícios e muitos beneficiário, como uma 
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realimentação da informação sobre a qualidade, melhora o desempenho, sendo de 

inteira responsabilidade todo o processo de acordo com próprio gestor, funcionário, 

através da auto avaliação, ou ser formada uma comissão de avaliadores variando de 

empresa para empresa. 

Mas, alinhado a tudo isso, também está a preocupação com as questões 

sociais. Assim, consciente de suas responsabilidades, a Pernambucanas conta com 

programas sociais, dando uma atenção contínua a seus colaboradores e a 

sociedade das localidades nas quais está presente. Intitulado como “Programa 

Pernambucanas Cidadã”, um dos principais objetivos do projeto é melhorar as 

condições de vida das comunidades onde a empresa está inserida, construindo uma 

sociedade mais inclusiva e reduzindo os impactos ambientais. 

6.5 Prevenção 

A Pernambucanas esta diretamente relacionada à prevenção ocasionada 

por um conjunto de normas e procedimentos que busca à proteção da integridade 

física e mental do trabalhador, trazendo a prevenção dos riscos de saúde inerentes 

as funções do cargo e ao ambiente físico onde são executadas, certamente é o 

melhor processo de reduzir ou eliminar as possibilidades de ocorrerem problemas de 

segurança ao trabalhador. 

Entretanto a questão relatada pela Legislação Brasileira através das Leis 

do Trabalho, especialmente no capítulo V, título II, da Segurança e Medicina do 

Trabalho (Decreto-Lei 5452, de 01/05/43, com redação dada pela Lei 6514, de 

22/12/77), relacionada as áreas de Medicina do Trabalho, Toxicologia, Engenharia, 

Ergonomia, Saneamento e Meio Ambiente, Psicologia e Sociologia, Direito do 

Trabalho e Previdenciário, Fisiologia e Anatomia Humanas, dentre outros. 

Obtendo uma ligação direta com a prevenção dos riscos operacionais, 

buscando as prevenções que consiste na adaptação de um conjunto de medidas de 

proteção, na prevenção do funcionário na realização do seu trabalho. 

Atos e condições inseguras podem estar em vários lugares, através de 

fatores que podem levar os empregados a praticar atos inseguros decorrentes a 

execução de tarefas de forma contraria as normas de segurança, ou seja, são 
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procedimentos a violação pode levar a ocorrência de um acidente. 

Mas de acordo com a filial e até mesmo porte da empresa 

Pernambucanas é necessário que se emita o CAT - Comunicação de Acidente de 

Trabalho, sendo um documento emitido que descreve e reconhece um acidente de 

trabalho ou uma doença ocupacional ao INSS. 

O treinamento em conformidade com as exigências específicas do próprio 

ambiente de trabalho procurando um envolvimento constante principalmente entre 

empregado e empregador, habilitando os seus participantes a desenvolverem suas 

atividades dentro das melhores técnicas e práticas de segurança em espaço amplo 

de acordo com ambiente de trabalho de cada colaborador. 

Com este treinamento, os participantes passam a ter conhecimentos 

técnicos para avaliar os perigos e riscos envolvidos em cada espaço e a adotarem 

procedimentos seguros para a execução de suas atividades. 

O treinamento possui estrutura básica com carga horária teórica e prática 

contando com todo material necessário para simulações em espaços confinados. 

6.6 Doenças ocupacionais  

Com referencia as doenças ocupacionais são desenvolvidas ações de 

prevenção devem ser adotadas tanto pela organização como para o colaborador, 

visando eliminar as condições inseguras no ambiente laboral. 

Mas é importante reforçar que essas mesmas ações são orientadas por 

profissionais capacitados que oferecem serviços em engenharia de segurança e em 

medicina do trabalho. 

São utilizados dentro da empresa canais de comunicação interna, visando 

conscientizar e alertar seus colaboradores quanto aos riscos e às ações de 

prevenção, para evitar doenças ocupacionais e acidentes no ambiente de trabalho. 

Promovendo palestras e os treinamentos específicos, estimulando a 

prática diária de exercícios específicos para evitar, por exemplo, lesões corporais 

por movimentos repetitivos, são oferecidos aos trabalhadores mobiliários adequados 

no ambiente de trabalho para uma correta acomodação ergonômica. 

São adotadas uma programação de descanso entre as ocupações do dia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_de_trabalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_de_trabalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_ocupacional
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e não delegar tarefas em que os colaboradores sejam submetidos a uma mesma 

atividade em tempo integral. 

E procurado passar aos funcionários uma orientação médica em casos 

de manifestação de sintomas como: cansaço muscular nos braços ou nas 

pernas, dores, dormências, inchaços e outras alterações na saúde. 

Por fim a empresa busca cumprir todas as normas regulamentadoras 

(NRs) que determinam os fatores de prevenção no ambiente laboral, visando 

atender as exigências legais da engenharia de segurança e da medicina do trabalho. 

A empresa desenvolve o trabalho das doenças ocupacionais de acordo 

com a NR 7 - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL . 

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de elaboração e 

implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 

trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do 

conjunto dos seus trabalhadores. 

Portando o principal objetivo da empresa é estabelecer os parâmetros 

mínimos e diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, podendo 

os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. 

6.7 Obrigações legais que a empresa deve cumprir 

A empresa estabelece suas obrigações legais cumprindo todas as 

legislações trabalhistas e da previdência social em parâmetro com a Constituição 

brasileira, referente a todos os impostos como exemplo podemos citar as 

contribuições sindicais, rais, o livro de inspeção do trabalho e as fichas de registro 

de empregados. 

Um fator que é de suma importância está no fator de qualidade de vida e 

de trabalho dos colaboradores onde são seguidas todas as NR 7 – Programa de 

Controle Médico da Saúde  Ocupacional (PCMSO), NR 9 – Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais – PPRA,  Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 

CIPA. 
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São estabelecidos de forma clara e objetiva todas as etapas de 

empregabilidade dentre elas está o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, 

Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. 

O empregador disponibiliza ao funcionário o Recibo de Pagamento aos 

empregados, Recibo de Férias, Contrato de Trabalho, Termo de Rescisão do 

Contrato de Trabalho, Controle e Registro de Horário – Cartão, Livro ou Registro de 

Ponto, Aviso de Férias, Homologação de Rescisão Contratual, Aviso Prévio 

Proporcional, IRRF. 

A empresa busca em sua administração de recursos humanos zelar pelo 

bem estar no ambiente de trabalho, garantindo, assim, resultados satisfatórios para 

a organização, de acordo com a estrutura funcional, para compreender a relação 

entre funcionário e empregador, conhecendo toda a evolução dos movimentos 

organizacionais, verificando de maneira transparente a importância desses 

movimentos para o ambiente empresarial encontrada de maneira clara  e objetiva no 

decorrer dos subsistemas da gestão de recursos humanos. 

 

7. Técnicas de Negociação 

 

7.1 - Descreva as técnicas:  

O assunto negociação vem assumindo uma importância cada vez maior 

no mundo empresarial. A todo o momento os meios de comunicação estão se 

referindo às fusões, incorporações, joint-ventures e alianças estratégicas como 

necessidades de uma economia moderna, dinâmica e competitiva. As negociações 

estão presentes não só quando se firmam os acordos, mas também nas suas 

implementações. 

A negociação está presente no dia-a-dia, mesmo sem se dar conta, as 

pessoas negociam o tempo todo. Desta forma, o profissional que domina e tem essa 

habilidade acaba conseguindo vantagens e resultados positivos. Ou seja, a 

negociação é uma competência indispensável ao desenvolvimento profissional. 
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No mundo empresarial, a negociação se apresenta com uma forte 

ferramenta para obter melhores resultados e é uma competência muito valorizada. E 

importante destacar que os princípios da negociação valem para todas as 

organizações, independentemente do segmento, tamanho ou lucro. 

Negociação é relacionamento. Saber negociar é uma das habilidades 

mais exigidas da equipe de compras/suprimentos. A negociação não é uma 

competição em que uma das partes ganha e a outra perde. As negociações são 

baseadas em relações assertivas, onde as pessoas se encontram e falam 

francamente sobre seus interesses, expectativas, vantagens, benefícios, medos, 

dúvidas, apreensões, pontos mal aclarados, desconfianças etc. É neste ponto que a 

confiança começa a consolidar-se. 

Desta forma, conclui-se que a negociação é o processo de se buscar um 

acordo e todo acordo é consequência de decisões entre as partes. A grande questão 

que se coloca é a qualidade da decisão; se ela atende aos interesses das partes 

envolvidas ou se apenas aos de uma delas. Mais ainda, se estes interesses são ou 

não atendidos de forma criativa com o encontro de soluções novas, não previstas 

inicialmente e de qualidade superior. 

As técnicas que a Pernambucanas utiliza para atender e fidelizar melhor o 

cliente são: 

-Reconhecer o cliente; 

- Identificar suas necessidades; 

- Fazer perguntas abertas; 

- Ter empatia 

- Saber lidar com as objeções; 

- Oferecer soluções 

- Conhecer as técnicas dos produtos que está vendendo; 

- Fazer venda adicional e complementar. 

7.2 – Posicional e Racional;  

Uma negociação racional de produtos e serviços baseia-se em fatos, e 

usualmente o preço é o foco durante todo o processo. Detalhar os princípios de 
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ambos os fatores, e conjugá-los em uma conclusão objetiva, é essencial para o 

entendimento das negociações bem-sucedidas. Portanto a negociação que a 

Pernambucanas utiliza é racional, pois ela capacita seus colaboradores a 

desenvolver diversas formas de negociações, de tal forma que o negócio seja 

concluído satisfatoriamente. 

7.3 – Ética;  

A ética reflete o comportamento do ser humano que age tomando por 

base os seus valores. Mais do que isso, pressupõe que o comportamento humano 

seja dirigido para o bem. Quando se trata da ética empresarial o que se deve levar 

em conta são os valores da organização. Não há, no entanto, como dissociar os 

valores dos indivíduos em sua vida social e intelectual de sua atuação como 

empresário. 

Atualmente, a ética empresarial é colocada como uma meta essencial a 

ser alcançada no mundo corporativo. A cultura ética e sua gestão nas empresas são 

temas tratados com importância igual ou superior aos próprios resultados, à 

inovação, à excelência e ao sucesso financeiro. 

Ao longo da última década, tanto alta administração quanto os demais 

colaboradores nas grandes corporações passaram a identificar os valores e a 

missão das empresas como requisitos obrigatórios para demonstrar a seriedade de 

propósitos e a transparência na administração para o mundo corporativo. 

Hoje em dia, os valores e a missão nas empresas, compondo os 

princípios éticos pelos quais as companhias devem se pautar, tornaram-se 

essenciais para nortear as metas e a postura de seus colaboradores, deixando clara 

a vocação das empresas de respeitar e beneficiar não somente seus acionistas, mas 

a todos os públicos de interesse. Pode-se afirmar ainda que a construção da 

reputação e da imagem das empresas globais depende fundamentalmente da 

atuação das organizações com base em valores éticos e nos parâmetros de 

honestidade, decência e respeito a todos os públicos interessados. 

A conduta ética deve ser adotada por todos na Pernambucanas. Além de 

agirem sempre prezando o profissionalismo, a integridade e a transparência, não 
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convivem com atos que contrariem os princípios nem mesmo permitir que ocorram 

diante deles.  

Além do atual Código de Conduta e das Regras do Negócio, a empresa é 

pautada pelos valores, O Jeito Pernambucanas de Ser, que, além de indicar as 

ações que valorizamos a prática diária, apresenta a descrição dos comportamentos 

esperados dos colaboradores para se alinharem a esses valores. O Código de Ética 

e Conduta da Pernambucanas é aplicável em sua totalidade a todos os seus 

colaboradores, independentemente do nível hierárquico: diretores, funcionários, 

estagiários e prestadores de serviço. 

Uma das regras éticas estabelecidas pela Pernambucanas são: 

Na relação com os Colaboradores, buscam:  

• Promover um bom ambiente de trabalho, transparente, confiável e com 

abertura para a comunicação entre as equipes, áreas, departamentos e a liderança;  

•Oferecer oportunidades iguais de acesso aos programas de 

desenvolvimento e carreira;  

• Deixar claro o que é esperado de cada um no desempenho de suas 

atividades e de suas responsabilidades na empresa;  

• Realizar processos de avaliação de desempenho com imparcialidade 

com base em critérios objetivos e transparentes. No ambiente, é valorizado:  

• O trabalho em equipe em todas as áreas da empresa;  

• A abertura para o atendimento das diferentes demandas dos clientes 

internos e externos;  

• A predisposição para dar e receber feedbacks;  

• A troca de informações e a busca do esclarecimento de dúvidas com as 

respectivas lideranças; 

 • A troca de informações e o aprendizado mútuo entre os integrantes das 

equipes. 

Na Saúde e Segurança buscam um ambiente saudável que está 

diretamente relacionado com a adoção de boas práticas de segurança e qualidade 

de vida no trabalho. Dessa maneira, é dever da empresa: 
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• Agir de acordo com os padrões e procedimentos de segurança e 

promoção da saúde;  

• Garantir e preservar a limpeza, a organização e a segurança nos locais 

de trabalho;  

• Não consumir bebida alcoólica ou qualquer tipo de droga ilícita nem 

estar sob o seu efeito durante a realização das atividades profissionais; 

 • Comunicar ao líder direto quando estiver em tratamento médico que 

requeira o uso de medicamentos que possam interferir em seus reflexos e, 

consequentemente, na segurança durante a realização do trabalho;  

• Não portar armas e drogas ilícitas durante as atividades profissionais 

nas dependências da Pernambucanas. 

Os ativos da Pernambucanas: instalações, equipamentos, sistemas, 

materiais, recursos financeiros, informações e marca devem ser protegidos e 

utilizados de maneira adequada. Assim, é dever de todos os colaboradores: 

• Zelar pelo bom uso e pela conservação dos recursos e ativos 

disponibilizados para a realização das atividades profissionais na Pernambucanas 

de acordo com as respectivas políticas e procedimentos;  

• Não trocar, resgatar, armazenar ou utilizar, por meio dos sistemas e 

equipamentos da empresa, conteúdo obsceno, pornográfico, violento, 

discriminatório, racista, difamatório, que desrespeite qualquer indivíduo ou entidade;  

• Não instalar e não utilizar em equipamentos da Pernambucanas cópia 

ilegal de software ou cópia pertencente a si próprio ou a terceiros;  

• Não compartilhar credenciais (ID, senhas e crachás), conforme normas 

e procedimentos internos;  

• Os ambientes de produção de trabalho e de aprendizagem devem ser 

preservados. Por isso os colaboradores não devem tirar foto ou fazer filmagem de 

conteúdo ou de atividade confidencial ou de uso interno; 

 • Preservar o seu uniforme e mantê-lo de acordo com as orientações da 

empresa;  
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• Descartar os materiais e peças de propaganda de maneira adequada, 

conforme normas e procedimentos internos, após a veiculação da respectiva 

campanha;  

• Não usar e não divulgar informações não públicas da empresa, 

conforme normas e procedimentos internos; 

Essas e outras regras são encontradas através do site: 

https://www.conformidade.com.br/canaleticapernambucanas/ 

7.4 – Desenvolvimento;  

Ao longo de seus mais de 100 anos de atuação, a Pernambucanas tem 

construído uma relação duradoura e próxima com seus clientes. Para 

pernambucanas é muito importante saber se renovar, aprender, resgatar e manter a 

cada venda os atributos que tão bem identificam o seu jeito de atender. De acordo 

com uma pesquisa feita pela empresa, o perfil principal público das Pernambucanas 

é hoje o da mulher de 25 a 45 anos, não sendo somente o da dona de casa, a 

mesma trabalha e participa efetivamente do orçamento doméstico. Seu padrão de 

compras também mudou, ela está mais vaidosa e exigente e espera encontrar na 

loja produtos para uso próprio, como vestuário, além dos itens que já consumia para 

o lar, como cama, mesa e banho e os eletrodomésticos. Os vendedores estão mais 

atentos para compreender esse momento de vida das clientes, procurando equalizar 

o que ela aspira com a entrega das Pernambucanas. 

O objetivo da empresa é aprimorar ainda mais o conhecimento dos 

colaboradores sobre produtos e fornecer argumentação técnica que contribua para o 

fechamento de vendas. 

Assim os funcionários possuem habilidade para negociação, 

transformando objeções em oportunidade de venda; 

Conhecem mais sobre moda, decoração e estilo de vida; 

Se motivam para o auto aprendizado; 

Ampliam-se para o conhecimento de produtos e serviços; 

Criando assim um bom relacionamento interpessoal. 
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As lojas estão cada vez mais atrativas, com corredores largos, maior 

distancia entre as gondolas, iluminação que propicie um ambiente mais acolhedor, 

provadores mais espaçosos e confortáveis. O visual da loja é um serviço para o 

cliente e faz parte dos elementos que compõem um atendimento memorável e 

fidelizado, isso tudo contribui para o fechamento da venda. 
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Ainda sobre técnicas de vendas e negociação a Pernambucanas 

disponibiliza de 3 centrais de atendimento que é essencial para manter a relação de 

confiança e credibilidade entra a empresa e o cliente. Juntas, elas tem o objetivo de 

atender com qualidade os clientes. São elas: 

7.5 Central de Relacionamento Pernambucanas (CRP) 

A CRP auxilia o cliente a retomar sua condição de crédito, fazendo com 

que fique novamente apto a comprar na loja. Um dos diferenciais da área é a 

qualidade da abordagem. Diariamente os colaboradores recebem orientações sobre 

os pontos fortes e sobre o que necessita de aprimoramento, auxiliando os 

supervisores na ação da melhoria contínua.  

Durante o contato com o cliente, o colaborador se coloca na posição do 

mesmo, entendendo suas necessidades e conhecendo seu perfil de crédito e 

cobrança, com a finalidade de estabelecer uma negociação que atenda as suas 

expectativas e aos objetivos da empresa. 

7.6 Central do Cliente Pernambucanas (CCPE) 

A CCPE tem função do SAC, ou seja, recebe dúvidas, reclamações, 

elogios e sugestões. Além dela, há uma ouvidoria independente, que analisa os 

casos de clientes não satisfeitos com a resposta dada pela CCPE. O papel 

fundamental do colaborador é de que muitas vezes, precisa reverter uma 

reclamação e ainda manter uma relação de compra. 

7.7 Telemarketing 

Essa área entra em contato com clientes do Cartão Pernambucanas para 

convidá-los a conhecer as campanhas vigentes nas lojas, ofertas especias e reforçar 

ações de mala-direta. Para desenvolver isso, os colaboradores realizam 

treinamentos corporativos na UCCHL, universidade On-Line e cursos específicos 

para desenvolver os colaboradores. 

 

 

 

 



59 

        
ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUC. E TECNOLOGIA 

DE VOTUPORANGA 

Faculdade de Ciências Gerenciais em Votuporanga 
Portaria do MEC 279, de 19/12/2012 

4. Proposição de solução e/ou tomada de decisão 

 

A preocupação com a postura é bem defasada dentro da empresa, não 

há equipamentos adequados e nem uma supervisão se esta sendo aplicada pelos 

funcionários. Foi um aspecto que o grupo sugere que tenha maior atenção, já que os 

funcionários ficam maior parte do dia em pé, em posições erradas, prejudicando a 

saúde de cada colaborador. 

A parte cultural da loja não é tão desenvolvida, falta estímulos para este 

aspecto, dentro do material pesquisado, podemos dizer que hoje em dia somente 

salário não segura funcionário, precisa sempre inovar e manter um algo a mais na 

empresa.  
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5. Considerações Finais 

 

Os processos de manter talentos são fundamentais no resultado global de 

gestão de pessoas, pois garante a continuidade na organização. 

A Pernambucana sempre busca em estar a frente das concorrências por 

meio de uma política empresarial empreendedora, que proporciona grandes 

inovações em varias fazes de suas trajetórias. 

As políticas da área de gestão de custo, são desenvolvidas através do 

sistema de informação gerencial através de um processo competitivo onde é 

observados as exigências do mercado, de acordo com as necessidades da 

organização. 

A administração de recursos humanos consiste em planejar, organizar, 

desenvolver, coordenar e controlar os métodos capazes de promover o desempenho 

do pessoal, ao mesmo tempo em que as organizações representa no meio que 

permita as pessoas que com elas colaborem para alcançar os objetivos individuais 

relacionados com o trabalho (significa conquistar e manter as pessoas na 

organização). 

As mudanças devem ser constante na força de trabalho, as pessoas 

eficazes são promovidas e as ineficazes são rebaixadas. 

Desta forma é que podemos ver que o sistema de RH possui um 

dinamismo continuo como um organismo vivo, manter a organização suprida das 

pessoas certa, na posição certa e na hora certa. 

A Pernambucanas tem a “Univerdade on-line” com as propostas de 

atualizar os colaboradores, de padronizar o conhecimento de forma mais rápida e 

mais fácil, tendo acesso livre dentro das lojas com o seu login e senha. 

Com o objetivo de capacitar o colaborador no uso das ferramentas de 

trabalho. 

Uma serie de consistente de tendência estratégica externas vem 

exercendo um enorme impacto sobre as organizações. 



61 

        
ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUC. E TECNOLOGIA 

DE VOTUPORANGA 

Faculdade de Ciências Gerenciais em Votuporanga 
Portaria do MEC 279, de 19/12/2012 

A chamada universidade corporativa se propõe a responder a desafios 

normais, um complexo planejado exclusivamente para capacitação profissional e 

eventos corporativos. 

A qualidade de vida no trabalho é a busca do equilíbrio dinâmico e 

harmônicos entre as necessidades humanas, biológicas, psicológica, sociais e 

organizacionais e os princípios do trabalhos ergonomicamente correto e sustentável. 

As iniciativas contribui nos cortes de gastos mas também para combater 

alguns dos piores mares que hoje mais afeta a performa-se no trabalho que é 

estresse e problemas emocionais. 

A higiene e segurança do trabalho cuida da prevenção da doença e 

acidentes relacionados ao trabalho. A higiene do trabalho esta relacionada com as 

condições ambientais de trabalho que assegurem saúde física e mental das 

pessoas. 

Os seus principais itens são: ambiente físico (Iluminação, Ventilação, 

Temperatura e ruídos), ambiente psicológico (redução do estresse e saúde 

ocupacional). 

A segurança do trabalho envolve prevenção de acidentes, é feita a 

prevenção de acidentes, é feita através da eliminação das condições inseguras e 

redução dos atos inseguro. 

A qualidade de vida no trabalho é um assunto atual e merece todo o 

cuidado e satisfação no trabalho (Programa de bem estar dos funcionários). 

No mundo empresarial a negociação apresenta como uma forte 

ferramenta para obter melhores resultados. 

Saber negociar é uma das habilidades mais exigidas da equipe. 

Quando se trata da ética empresarial o que se deve levar em conta, são 

os valores da organização. 

O código de ética e conduta é aplicável em sua totalidade a todos os seus 

colaboradores independente do nível hierárquico. 

O objetivo da empresa é aprimorar ainda mais o conhecimento dos 

colaboradores criando um bom relacionamento interpessoal 
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trabalho.pdf 

http://www.ocupacional.com.br/ocupacional/evite-doencas-ocupacionais-e-

acidentes-de-trabalho/ 

http://zeroacidentes.com.br/wp-content/uploads/2014/09/CURSO-CIPA-

Membros.pdf 

7– Técnicas de Negociação: 

http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/1804 

http://fnq.org.br/informe-se/artigos-e-entrevistas/artigos/o-que-e-etica-empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fashionbubbles.com/historia-da-moda/pernambucanas-102-anos-de-sucesso-no-varejo-brasileiro/
http://www.fashionbubbles.com/historia-da-moda/pernambucanas-102-anos-de-sucesso-no-varejo-brasileiro/
http://www.ocupacional.com.br/ocupacional/evite-doencas-ocupacionais-e-acidentes-de-trabalho/
http://www.ocupacional.com.br/ocupacional/evite-doencas-ocupacionais-e-acidentes-de-trabalho/
http://www.fiec.org.br/artigos/saude/ergonomia.htm
http://www.nippobrasil.com.br/RH/rh14.php
http://cipa.fmrp.usp.br/Html/EPI.htm
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEF1CA0393B27/nr_09_at.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BEF1CA0393B27/nr_09_at.pdf
https://rhufc.files.wordpress.com/2010/05/seguranca-e-higiene-no-trabalho-trabalho.pdf
https://rhufc.files.wordpress.com/2010/05/seguranca-e-higiene-no-trabalho-trabalho.pdf
http://www.ocupacional.com.br/ocupacional/evite-doencas-ocupacionais-e-acidentes-de-trabalho/
http://www.ocupacional.com.br/ocupacional/evite-doencas-ocupacionais-e-acidentes-de-trabalho/
http://zeroacidentes.com.br/wp-content/uploads/2014/09/CURSO-CIPA-Membros.pdf
http://zeroacidentes.com.br/wp-content/uploads/2014/09/CURSO-CIPA-Membros.pdf
http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/1804
http://fnq.org.br/informe-se/artigos-e-entrevistas/artigos/o-que-e-etica-empresarial
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7. Apêndice 

 

1) Cristina (Coordenadora de Rh): A pernambucanas oferece cursos on line para 

que os colaboradores possam tirar duvidas dentro da empresa e aprender 

assuntos variados, tanto para melhorar seu desenvolvimento, quanto para o 

crescimento pessoal individual. Com isso a empresa estimula o colaborador a dar 

o seu melhor e a compreender melhor as regras. 

Temos projetos de através de voluntariado na Casa da Criança, onde os 

funcionário em horário de expediente, desenvolvem ações com as crianças, 

todos os funcionários que participam pode ver a importância que a empresa tem 

com as pessoas e como a empresa se preocupa com isso. 

Para o funcionário construir uma carreira na família Pernambucanas, depende 

muito da vontade de cada um, mas oportunidades não faltam e todos que 

demonstram interesse a empresa envia para Univerdade Pernambucanas e 

desenvolve para cada setor de interesse e analisa se o mesmo tem capacidade 

para atuar na área de liderança. 

2) Cristina (Coordenadora de Rh): Na área de Rh facilitou de mais o controle de 

documentação, o sistema de arquivamento, a agilidade no processo, mas o que 

melhorou sistemicamente que mais teve nitidamente mudanças foi o ponto 

eletrônico biométrico com ele o pessoal de Rh tem maior controle sob os 

funcionários, ninguém pode burlar as regras, facilitou muito nosso trabalho. 

3) Cristina (Coordenadora de Rh): Temos o auxilio de duas funcionarias da 

limpeza, onde faz a parte de lavar a loja, limpar e lavar os banheiros todos os 

dias, mantemos a conscientização de todos para manter cada um seu espaço 

limpo e organizado. 

4) Rafaela (Produtos Financeiros): Alguns computadores tem como ajustar a 

altura, os mais antigos não, nos caixas não tem cadeiras para todos e descaso 

de braço, eu mesma tenho problemas de joelho e preciso sempre me sentar e 

muitas das vezes não tem como fazer isto, já que as poucas cadeiras estão 

ocupadas. 
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