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1 Introdução 

 

As Políticas de Recursos Humanos existem para dialogar constantemente 

com os colaboradores da empresa, sempre entendendo quais são as necessidades 

destes profissionais e visando contribuir com o crescimento da organização. Para 

que esta tarefa seja realizada com êxito, é preciso definir políticas de recursos 

humanos. 

Muitas empresas, senão a maioria delas, ainda orientam seus 

investimentos sob conceitos do início da era industrial, quando a formação de sua 

riqueza advinha principalmente dos recursos de capital (máquinas, equipamentos, 

recursos financeiros, etc.). Na era do conhecimento que se vive nos dias de hoje, 

estes conceitos não são suficientes, pois a maior parte da riqueza das empresas 

agora é obtida através dos seus recursos humanos, são as pessoas que fazem a 

diferença.  

Para o Frango Rico as políticas de Recursos Humanos 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, podem variar de acordo com a cultura organizacional de cada empresa. 

As Políticas ficam mais assertivas e produtivas, uma vez que o processo 

desenvolve as competências do indivíduo, aumentando a sua produtividade e seus 

resultados, além de trabalhar aspectos fundamentais que elevam o foco e o 

planejamento. 

Pretende-se mostrar com este trabalho qual a vantagem que uma 

empresa procura e pode obter com uma boa estratégia de RH e a melhoria de seus 

resultados. Sendo estas: melhoria de sua posição competitiva, aumento de suas 
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vendas, satisfação de seus clientes e colaboradores, aumento de sua produtividade, 

e curiosamente, a redução de custos dentre outras melhorias. 

Qual a importância das Políticas de Recursos Humanos para o 

desenvolvimento das organizações contemporâneas? 

Como as Políticas de Recursos Humanos interferem na competitividade 

das organizações no mercado em que atuam? 

http://faculdadefutura.com.br/
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2 Descrição do ramo de atuação da empresa pesquisada 

 

O Frango Rico está inserido no mercado há 27 anos, foi inaugurado 04 de 

dezembro de 1987. Localizada em região reconhecida pela criação e produção de 

frango e seus derivados, a instalação do frigorífico representou um novo e 

importante canal de escoamento para a produção regional e geração de empregos 

devido ao crescimento constante de sua capacidade de abate e produção. 

Em 1999, a marca FRANGO RICO, criada por tradicionais grupos 

criadores de frangos da região, passou a ser controlada e administrada pelo grupo 

atual que prima pela qualidade dos produtos desde a criação dos frangos até a 

entrega ao cliente. 

O espírito empreendedor e o constante investimento em novas 

tecnologias e equipamentos modernos garantem a excelência da qualidade dos 

produtos FRANGO RICO e a presença da marca em âmbito nacional. 

O complexo industrial ocupa área de 160.000 m², conta com mais de 

1000 colaboradores e capacidade operacional para abater 2.640.000 aves/mês 

Os produtos possuem a certificação do SIF - Serviço de Inspeção 

Federal, o que comprova que todas as normas do Ministério da Agricultura foram 

seguidas rigorosamente e atesta a qualidade dos produtos sob o aspecto sanitário e 

tecnológico. 
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Figura 1 - Frango Rico em 1987 
Fonte: Frango Rico, 2015 

 

 
Figura 2 - Frango Rico em 2010 
Fonte: Frango Rico, 2015 

 

O Frango Rico visa desde a aquisição do pintinho de 1 dia até o 

transporte de produto acabado, a qualidade total de todo o processo produtivo, 

através de rigorosos programas de controles. 
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Os programas estão compreendidos em: Boas Práticas de Fabricação - 

BPF, Procedimento Padrão de Higiene Operacional - PPHO, Bem-Estar Animal, 

Programa de Prevenção e Controle de Adição de Água aos Produtos - PPCAAP, 

Procedimento Operacional Sanitário - PSO e Análise de Perigos e Pontos Críticos 

de Controle - APPCC, (Hazard Analisys Critical Control Points - HACCP), que têm 

por finalidade garantir a inocuidade e segurança alimentar dos produtos à saúde do 

consumidor. 

O complexo agroindustrial que envolve a atividade de abate de aves é 

extremamente amplo, envolvendo os criadores dos animais, indústria e distribuição. 

Em planta industrial (abatedouro), possui um eficiente sistema de 

aproveitamento de resíduos industriais, para fabricação de subprodutos (farinhas) 

não comestíveis. 

O efluente (água poluída) passa por peneiras estáticas para a separação 

dos sólidos da parte líquida (água). 

A matéria orgânica retirada (sólido floculado) na centrifuga, é coletada por 

firma terceirizada para a produção de adubo orgânico através do processo de 

compostagem. 

Para evitar a poluição do ar provocada pelos gases provenientes da 

fábrica de subprodutos, o FRANGO RICO possui um complexo sistema de filtros que 

conta com: 

 Captação dos gases através de dutos e coifas construídos em aço-

inox; 

 Caixa desumidificadora dos gases condensáveis; 

 Exaustor para arraste; 

 Filtro biológico (cavaco de pinus) para eliminação e retenção dos 

gases odoríferos. 

A empresa aplica constantemente o “ambientalismo”, ou seja, exercer 

várias ações com a finalidade de proteger a natureza que resta no ambiente. 

Os principais objetivos do FRANGO RICO nesse sentido são: 

http://faculdadefutura.com.br/
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 Redução e limpeza da poluição com metas futuras de poluição zero; 

 Reduzir o consumo de combustíveis não-renováveis; 

 Conservação e uso (e reuso) sustentável dos escassos recursos 

naturais como água, lenha, etc.; 

 Colaborar na educação ambiental, gestão ambiental, reciclagem, 

responsabilidade ambiental; 

 Fazer cumprir as leis ambientais. 

O Frango Rico entende que a sobrevivência dos negócios depende da 

utilização adequada dos recursos naturais e da elaboração de produtos que não 

agridam o meio ambiente, e tomando iniciativas para retirar os resíduos das 

operações, busca minimizar o impacto ambiental e ajudar na manutenção de um 

planeta sustentável. 

A empresa acabou de construir uma moderna fábrica de ração com 

capacidade de 90 toneladas/hora. 

Atualmente o Frango Rico possui um plantel de 4.950.000 frangos, 

distribuídos em núcleos de granjas, sendo 20 galpões próprios e parceria com mais 

de 90 integrados, garantindo a produção de aproximadamente 2.640.000 de frangos 

geneticamente selecionados por mês, com características de qualidade comprovada 

tanto na origem quanto na alimentação balanceada. 

A estrutura para a criação atende às necessidades de espaço físico, 

ventilação, iluminação, manejo e necessidade hídrica com água de boa qualidade. 

As rações são processadas na divisão de Rações da própria empresa que 

atua com capacidade de até 40.000 toneladas/mês. Toda matéria-prima adquirida de 

fornecedores externos é analisada e acompanhada por médicos veterinários e 

técnicos agrícolas que garantem a qualidade do produto. 

Os parceiros integrados estão distribuídos em um raio de até 120 km, 

sempre dispostos às mudanças e desafios da empresa o que ajuda garantir sempre 

um produto de excelente qualidade. 

http://faculdadefutura.com.br/
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Todo plantel de frango vivo é supervisionado por uma equipe técnica 

preparada para garantir um produto saudável. Uma treinada equipe de limpeza atua 

após a retirada das aves na assepsia e desinfecção dos aviários. 

 

 
Figura 3 - Fachada da Fábrica de Ração Frango Rico 
Fonte: Frango Rico, 2015 
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Figura 4 - Fábrica de Ração Frango Rico 
Fonte: Frango Rico, 2015 
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3 Diagnóstico e prognóstico 

 

1 Gerenciamento de captação de talentos e desenvolvimento de competências 

 

 Políticas da área 

 

Segundo Chiavenato (2000), a área ou departamento de Gestão de 

Pessoas é o conjunto de políticas e subsistemas que se preocupam com o 

gerenciamento das pessoas nas organizações e que levam à eficácia dos 

colaboradores nas organizações em busca dos objetivos pessoais e da organização. 

As pessoas podem potencializar os pontos fortes de uma empresa ou 

reforçar as fragilidades, dependendo de como são consideradas e gerenciadas. É a 

área de Gestão de Pessoas que tem a responsabilidade de criar uma relação 

positiva e construtiva de parceria e interação.   

As atribuições da área de Gestão de Pessoas dependem da política, da 

visão e das diretrizes da empresa, mas o foco é sempre o mesmo: a eficácia 

organizacional por meio das pessoas seguindo estratégias para: 

 Proporcionar aos colaboradores motivação: manter elevada a 

motivação por meio de reconhecimento, desafios profissionais e um plano de 

carreira.   

 Desenvolver um programa de treinamento e desenvolvimento 

profissional: capacitar os colaboradores para uma parceria focada em resultados e 

na preocupação com o autodesenvolvimento e com a Missão da empresa.   

 Assegurar à empresa uma vantagem competitiva: fazer dos 

colaboradores da empresa agentes de mudanças e transformações para se adequar 

ao mercado. 

 Manter a qualidade de vida e motivação dos colaboradores: 

proporcionar uma estrutura, um ambiente de trabalho que atenda às necessidades 

das pessoas, como confiança nos colaboradores, estilos gerenciais, segurança, 

http://faculdadefutura.com.br/
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liberdade de atuação e para tomar decisões, solidez, trabalhos desafiantes, horas 

adequadas de trabalho, etc.   

 Gerenciamento das mudanças: as mudanças constantes e variações 

do mercado exigem uma flexibilidade e disposição da empresa para se adaptar 

rapidamente às novas tecnologias, conceitos, políticas e tendências para atender e 

superar as expectativas da globalização, das pessoas e dos clientes.   

 Assegurar uma política ética e de abertura: a área de Gestão de 

Pessoas deve conquistar a confiança dos colaboradores, ser aberta e receptiva e 

manter uma postura ética e de preocupação com os direitos. 

No Frango Rico a principal política é a eficácia organizacional, seguindo 

sempre a cultura da organização, oferecendo cursos de acordo com a função de 

cada um, conquistando a confiança, proporcionando maior qualidade de vida no 

trabalho e mantendo seus colaboradores motivados por meio de benefícios, 

gratificações fazendo com que eles se sintam reconhecidos e alcance os objetivos 

de acordo com os valores da empresa. 

 

 Pacotes baseados em desempenho 

 

O empregador pode pagar ao empregado uma gratificação ou 

bonificação. Segundo leciona Sergio Pinto Martins (2014, p. 221): “as origens da 

gratificação são encontradas nos pagamentos de valores feitos por liberalidade do 

empregador. Seria uma forma de agradecimento ou reconhecimento por parte do 

empregador em razão de serviços prestados”. 

Essas gratificações ocorrem quando da conclusão de determinada meta 

de trabalho ou mesmo quando o empregado alcança determinado número de anos 

de trabalho. O Frango Rico normalmente estabelece parâmetros mensuráveis de 

metas a serem atingidas e os empregados recebem uma gratificação periódica, em 

função do atingimento dessas metas. 
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 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 colaboradores 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.  

O planejamento de carreira possibilita o trabalho do autodesenvolvimento 

de cada colaborador, oferecendo espaços além de delimitar as possibilidades frente 

ao crescimento e amadurecimento profissional, preparando seus sucessores, 

principalmente, para as posições estratégicas, otimizando sua competitividade e 

capacidade de atuação no mercado. Aqueles que possuem este planejamento se 

tornam mais focados em seus objetivos, agem mais rápido, são mais dedicados, 

buscam maior conhecimento e trabalham melhor em equipe.  

O Plano de Carreira é considerado um plano estratégico para a empresa, 

visto que possibilita uma definição do potencial do indivíduo e da equipe 

programando o tempo necessário para que os objetivos e metas sejam alcançados.  

É importante que o Plano de Carreira agrupe os interesses da empresa 

com os dos seus colaboradores, contribuindo para o desenvolvimento de ambos, 

devendo ser regulado conforme os princípios éticos, missão, visão e valores da 

organização. É imprescindível que os gestores do setor se preparem 

constantemente e estejam sempre prontos para desenvolver boas políticas de 

crescimento e desenvolvimento dentro das organizações, além de estarem atentos 

ao comportamento humano interno e externo para poder auxiliar nos planos de 

carreira.  

O Plano de Carreira tem como missão a potencialização e a atuação dos 

colaboradores na empresa, fazendo com que eles estejam mais motivados, 

http://faculdadefutura.com.br/
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aumentando a produtividade, com isso, se desenvolvendo e ficando cada vez mais 

tempo no empreendimento. Pode-se concluir que se deve dar importância à 

elementos, como função, cargo, descrição do cargo, requisitos, valor relativo e 

absoluto, estrutura de cargos e mercado de trabalho, para que se possa estabelecer 

de forma coerente a especificidade de cada cargo/função. 

O que ocorre no Frango Rico é que o funcionário após o período de 

experiência é promovido ou remanejado, quando é notado características que se 

destacariam em outro setor. Um caso que ocorre com maior frequência é na função 

de auxiliar administrativo, que inicia com o salário base de R$ 1050,00 após o 

período de experiência de 90 dias o ordenado é reajustada em torno de 20% e a 

função é alterada para auxiliar administrativo 2 e assim sucessivamente. 

 

 Benefícios 

 

Segundo Martins (2014), os benefícios compõem a chamada 

Remuneração Indireta. Ela é parte integrante e significativa do pacote de 

Remuneração ofertado pela empresa, sendo representada pelos benefícios 

concedidos aos profissionais de forma não pecuniária, visando contribuir para a 

melhoria das condições de vida do empregado e de sua família. Trata-se, portanto, 

de uma importante ferramenta para que a empresa se sustente em posição 

competitiva favorável na atração e retenção de profissionais.   

Os benefícios se dividem em: comuns, diferenciados, impactantes e 

flexíveis. 

Exemplos de benefícios: 

a) Comuns:  

 Alimentação; 

 Assistência médica; 

 Assistência odontológica; 

 Cesta Básica; 
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 Convênio com farmácias; 

 Refeição; 

 Seguro de vida em grupo. 

b) Diferenciados:  

 Ajuda moradia; 

 Assistência médica diferenciada; 

 Assistência para medicina alternativa; 

 Assistência odontológica diferenciada; 

 Auxílio creche; 

 Auxílio para filho com necessidades especiais; 

 Complemento auxílio doença; 

 Computador pessoal; 

 Educação; 

 Empréstimos pessoais; 

 Estacionamento; 

 Medicamentos; 

 Medicamentos controlados; 

 Previdência privada; 

 Seguro de vida diferenciado; 

 Telefone celular corporativo. 

c) Impactantes:  

 Automóvel blindado; 

 Automóvel para família; 

 Automóvel pessoal; 

 Cartão de crédito empresarial; 

 Check-up; 

 Clube recreativo; 

 Educação para dependentes; 

 Empréstimo para aquisição de imóvel; 

http://faculdadefutura.com.br/
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 Motorista para família; 

 Motorista pessoal; 

 Segurança pessoal; 

 Segurança residencial; 

 Seguro de vida diferenciado. 

A empresa em questão trabalha com uma ampla gama de benefícios que 

atrai desde colaboradores operacionais, até os colaboradores dos mais altos níveis 

de competência. 

A gama de benefícios é dividida em benefícios gerais que são dados a 

todos os colaboradores, e benefícios específicos que são oferecidos apenas a 

alguns setores. 

 

 Benefícios gerais 

 

Os benefícios gerais do Frango Rico são aqueles a que todos os 

colaboradores da empresa têm direito, sem exceção. Esses consistem em: 

 Plano de saúde com cobertura total ao funcionário; 

 Convênio farmácia;  

 Convênio odontológico;  

 Seguro de vida; 

 Cartão alimentação com aumentos sucessivos por tempo de serviço; 

 Refeição diária servida na empresa; 

 Café-da-manhã diário; 

 Cursos pagos pela empresa; 

 Médico na empresa diariamente; 

 Fisioterapeuta ocupacional disponível; 

 Enfermeira; 

 Ginástica laboral. 
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 Benefícios específicos 

 

Os benefícios específicos do Frango Rico são aqueles que são 

oferecidos a apenas alguns setores. Esses consistem em: 

 Celular com acesso à internet ilimitado (gerentes); 

 Valor do cartão alimentação dobrado (produção, em caso de não 

faltarem); 

 Carro para uso pessoal e trabalho (colaboradores que residem e 

trabalham em outra cidade). 

 

 
Figura 5 - Vale alimentação 
Fonte: Frango Rico, 2015 
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Figura 6 - Empréstimo Consignado em Folha 
Fonte: Frango Rico, 2015 

 

  

Figura 7 - Planos Odontológicos 
Fonte: Frango Rico, 2015 

 

 
Figura 8 - Transporte para os colaboradores 
Fonte: Frango Rico, 2015 
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Figura 9 - Ginástica Laboral 
Fonte: Frango Rico, 2015 

 

 Sistema de Gerenciamento de Talentos (SGT) 

 

Para Chiavenato (1999), O SGT - Sistema Gestão de Talentos servirá 

para prover a gestão das informações necessárias de recursos humanos dando 

maior agilidade a necessidade de contratação, realocação, promoção, identificação 

das necessidades de treinamento, auxiliando a gestão de recursos disponíveis para 

a área de Serviços da Empresa.  

Dentro da organização eles utilizam esse sistema para identificar os 

colaboradores que estão de acordo com as expectativas e necessidades do cargo, 

caso o colaborador não se adapte a determinado setor ele é remanejado para outra 

função, visando que a empresa proporciona treinamentos para capacitação dos 

colaboradores para a função que será ocupada por ele, se acaso não houver 

melhoras então é aplicado o processo de desligamento do mesmo. 

 

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

que outras metodologias de Seleção não oferecem. 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?” 

Grande parte dos candidatos já vai para as entrevistas com respostas 

prontas para este tipo de pergunta, e quando encontra um profissional de seleção 

que se utiliza de “Perguntas Comportamentais com foco em Competências”, muda 

toda a dinâmica da entrevista e este profissional tem oportunidades muito maiores 

de conhecer mais profundamente o comportamento do candidato, fazendo 

“Perguntas abertas específicas, com verbos de ação no passado”, isto é 

investigando comportamentos passados em situações específicas da função, 

perguntas comportamentais que o ajudarão a investigar a presença ou ausência de 

competências específicas  do PC no  comportamento do candidato.    

Algumas vantagens da Seleção por Competências: 

 Seleção feita com mais foco, mais objetividade e por um processo 

sistemático; 

 Maior facilidade para prever o desempenho futuro; 

 Maior garantia de uma contratação de sucesso; 

 Boa adequação do profissional à empresa e à atividade a ser 

desempenhada; 
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 Turnover mais baixo e melhora na produtividade; 

 Evita prejuízos com reabertura de processos seletivos e com 

colaboradores ineficientes; 

 Diminui a influência de opiniões, sentimentos ou preconceitos dos 

selecionadores; 

 O candidato tende a não mentir, pois deve citar um fato que 

realmente ocorreu; 

 Fornece dados concretos sobre desempenho do candidato, facilitando 

o feedback para o candidato.  

 Fortalece a parceria entre área requisitante e área de Seleção; 

 A área de Seleção ganha maior credibilidade junto aos seus clientes 

requisitantes; 

 A área de Seleção faz um marketing positivo da empresa junto aos 

candidatos, passando uma imagem de profissionalismo, ética e 

respeito pelo ser humano; 

 as pessoas reproduzem comportamentos do dia a dia, até mesmo 

sem perceber. Por isso é uma poderosa e preciosa ferramenta de 

observação de comportamentos no processo de Seleção de Pessoal. 

 

 Seleção por Valores (individuais x organizacionais)  

 

No mundo do RH, encontra-se várias práticas de Recrutamento e Seleção 

(R&S), mas, na prática, poucas empresas utilizam a “Seleção por Valores”, ou seja, 

fazer a escolha de um candidato com base em seus princípios e comportamentos e 

não apenas pelas suas competências técnicas e habilidades.  

Para quem conhece o modelo de gestão por competência, seria o “A” do 

“CHA” (Conhecimento, Habilidades e Atitudes). São as atitudes, o querer fazer de 

forma coerente e consistente com seus valores e princípios, o que é muito difícil 
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avaliar. O conhecimento (saber) e as habilidades técnicas (saber fazer) podem ser 

aprimorados, mas os valores dificilmente serão modificados.  

As empresas podem oferecer programas para uma melhor qualificação do 

profissional, mas não podem ensiná-los, por exemplo, a serem honestos, a agir com 

ética e solidariedade. Assim, algumas empresas já se preocupam em estruturar seus 

processos de R&S fundamentados em princípios, para que haja o alinhamento entre 

os valores da organização e os valores do futuro colaborador e, assim, possa existir 

uma relação sólida e duradoura entre as partes.  

Nas entrevistas de “Seleção por Valores”, geralmente são exploradas 

perguntas voltadas para compreender a história de vida do candidato, a sua relação 

familiar, o propósito e motivação no trabalho, seus medos e ansiedades, seu 

comportamento perante as pressões e adversidades, dentre outros aspectos que 

apontam para sua personalidade.  

O motivo é simples: ao contratar pessoas com valores alinhados aos 

seus, as empresas acreditam que a relação será mais sólida e duradoura. “Os 

valores definem como as empresas se comportam”.  

Quando se trabalha em uma organização cuja cultura está alinhada com 

os valores pessoais, é capaz de dedicar integralmente ao trabalho. Trazer não 

apenas a criatividade e entusiasmo, mas também o compromisso com o bem-estar 

do grupo e com o sucesso da organização. 

O recrutador do Frango explicou da seguinte forma o processo: “É 

utilizado a Seleção por Competência com frequência em casos de contratação em 

que o cargo disponível exija cursos que o habilite a exercer a função, então são 

aplicadas perguntas situacionais que poderão ocorrer na execução do cargo que 

avaliara o grau de conhecimento na área. Exemplo: Contratação de Operador de 

Caldeira. 

 

 

2 Gestão de custos 
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 Políticas da área 

 

Segundo Stoner e Freeman (1999), o principal propósito da gestão de 

custos consiste em dar suporte ao planejamento e controle de atividades, ao 

processo decisório e à avaliação de resultados. As limitações organizacionais e 

estruturais dos sistemas de custos dificultam a geração de informações gerenciais e 

tomadas de decisão baseadas em dados consistentes.  

A contabilidade de custos deve prover informações, não apenas sobre os 

aspectos financeiros, mas sobre outros tópicos importantes tais como atividades 

gerenciais e produtivas. O conhecimento do comportamento dos custos indiretos é 

fundamental para o processo de tomada de decisão e oferece possibilidades de 

desenvolver métodos de inferência.  

O principal propósito da gestão de custos consiste em dar suporte ao 

planejamento e controle de atividades, ao processo decisório e à avaliação de 

resultados. As limitações organizacionais e estruturais dos sistemas de custos 

dificultam a geração de informações gerenciais e tomadas de decisão baseadas em 

dados consistentes.  

A contabilidade de custos deve prover informações, não apenas sobre os 

aspectos financeiros, mas sobre outros tópicos importantes tais como atividades 

gerenciais e produtivas.  

O conhecimento do comportamento dos custos indiretos é fundamental 

para o processo de tomada de decisão e oferece possibilidades de desenvolver 

métodos de inferência como ferramentas gerenciais aplicáveis em questões de curto 

prazo. Um sistema de contabilidade de custos é desenvolvido para atingir finalidades 

específicas, que podem estar relacionadas com o fornecimento de dados de custos 

para a medição dos lucros, determinação da rentabilidade e avaliação do patrimônio, 

identificação de métodos e procedimentos para o controle das operações e 
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atividades da empresa e a provisão de informações sobre custos para a tomada de 

decisões e planejamento através de processos analíticos. 

 
Figura 10 - Planejamento 
Fonte: Autoras, 2015. 

 

A empresa realiza reuniões semanais para apuração dos custos, 

participam das reuniões gerentes e diretores. Um dos custos analisados são os 

gastos com combustível para transporte de colaboradores. Ao final do mês de abril 

de 2015 chega-se aos seguintes resultados, conforme tabela 1: 

 

Tabela 1 - Gastos com combustível para transporte de colaboradores 

Nomes Cidades Valores (R$) 

Paulo Nhandeara 2.000,00 

Alcides Meridiano 2.000,00 

Luis Américo de Campos 2.050,00 

Rogerio Cosmorama 1.900,00 

Aparecido Pontalinda 2.500,00 

Total  10.450,00 

Fonte: Autoras, 2015. 

3 Gestão de pessoas 
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 Sistemas administrativos de recursos humanos 

 

Segundo Chiavenato (2000) administrar é a arte de fazer com que as 

coisas sejam feitas da melhor maneira possível, através dos recursos disponíveis, a 

fim de atingir os objetivos.  

O administrador tem por função integrar e coordenar os recursos 

organizacionais (pessoas, materiais, dinheiro, tempo e espaço, etc.) em direção aos 

objetivos definidos de maneira tão eficaz quanto possível. A organização é o ponto 

de convergência dos fatores de produção (natureza, capital e trabalho) com 

eficiência e eficácia.  

A Organização é um empreendimento social do qual se reúnem vários 

recursos para que determinados objetivos sejam atingidos. Os Recursos são meios 

utilizados pela organização para realizar suas tarefas e atingir seus objetivos. Os 

recursos organizacionais podem ser classificados em: 

 recursos administrativos = administração geral;  

 materiais = administração da produção; 

 financeiro = administração financeira;  

 humanos = administração de recursos humanos;  

 mercadológicos = administração mercadológica. 

Cada grupo de recursos é dividido em função da especialização das 

organizações, a chamada diferenciação: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Função da especialização das organizações 

Recursos Recursos Recursos Recursos Recursos 
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Materiais Financeiros Humanos Mercadológicos Administrativos 

Produção Finanças Pessoal Marketing Administração 

Edifícios 

Fábricas Máquinas 

Equipamentos 

Materiais Matérias-

primas Instalações 

Processo produtivo 

Tecnologia 

Capital 

Faturamento 

Investimento 

Empréstimo 

Financiamentos 

crédito 

Diretores 

Gerentes Chefes 

Supervisores 

Funcionários 

Operários 

técnicos 

Vendas 

Promoção 

Propaganda 

Distribuição 

Assistência 

técnica 

Planejamento 

Organização 

Direção controle 

Fonte: Loures Júnior, 2012, p. 7. 

 

As pessoas passam a constituir os únicos recursos que permeiam a 

organização em todos os seus aspectos, áreas e níveis. Por isso, administrar 

pessoas é uma tarefa comum a todas as áreas e níveis da organização. 

No Frango Rico pode-se ver que o sistema de administração de recursos 

humanos possui um dinamismo continuo como um organismo vivo, tentando manter 

a organização suprida das pessoas certas, nas posições certas, na hora certa. 

 

 Técnicas e procedimentos práticos de recursos humanos para a 

administração 

 

 Recrutamento e seleção de pessoal 

 

a) Recrutar e selecionar profissionais deve servir para a empresa como 

função estratégica do seu objetivo final. O ato em si é uma ferramenta importante, 

que pode direcionar o segmento da empresa para o sucesso ou fracasso, podendo 

essa avaliação variar dentro de um departamento ou setor. 

b) Se tem um posto de trabalho disponível na empresa, deve-se avaliar 

e classificar suas funções. Essa avaliação estará mensurada em relação ao salário 

versos o nível de atividades a serem desenvolvidas. É importante destacar que para 

esse fim já deveria ter pronto o parâmetro de cargos e salários da organização. 

c) O recrutamento e seleção de profissional deve ser seguido com 

eficiência, pois seu direcionamento ineficiente é consequência de resultados 
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negativos como: a) alto índice de giro de pessoal; b) aumento substancial dos custos 

de recrutamento; c) baixa qualidade de nível profissional. 

d) Para se atingir um nível de qualidade no recrutamento e seleção 

deve-se seguir um acompanhamento dos meios pelos quais busca-se contratar um 

profissional, assim destacar: a) a fonte - empresas de consultoria, anúncio (aberto 

ou fechado), interno; b) a forma - testes, psicotécnico, dinâmica de grupo, entrevista; 

c) o tempo - urgente, breve, médio prazo, longo prazo; d) custo - disponibilidade 

financeira para a contratação. 

e) É importante considerar que a área de RH desenvolve suas 

atividades em função do que o mercado de trabalho fornece naquele momento. Essa 

consideração leva-se em conta a situação econômica, política, social e educacional 

pela qual o país se encontra naquele exato momento. 

 

 Treinamento e desenvolvimento 

 

Esses dados foram retirados do Manual de Treinamento e 

Desenvolvimento do Frango Rico fornecidos pela gerente de RH. 

a) Treinamento e desenvolvimento na organização empresarial é 

equivalente a aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento baseia-se na ideia de que o 

profissional teve sua formação acadêmica, mas no dia-a-dia da empresa novas 

experiências vão se agregando, de forma a trazer informações que devem ser 

organizadas num processo cognitivo de produção positiva. 

b) Capacitar um profissional nas necessidades da empresa busca atingir 

um aperfeiçoamento adequado do subsistema, visando atender o objetivo maior que 

é o complexo funcionamento do sistema organizacional. 

c) Saber quando aplicar o aperfeiçoamento é tão importante quando à 

sua efetiva aplicação. Se determinado num momento impróprio, os resultados 

poderão ser desanimadores e o projeto desenvolvido pode ficar comprometido com 

a confiança. 
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d) Dessa forma o RH deve acompanhar a trajetória dos profissionais 

através de pesquisas junto ao grupo (relatório, entrevista, questionário, etc), 

detectando evolução ou monotonia técnica que existam. Também deve pesquisar os 

objetivos da empresa, sua forma e campo de atuação naquele momento, 

disponibilidade financeira, etc. Com esses dados colhidos o RH deve cruzar as 

informações e extrair qual o ponto de aperfeiçoamento a ser trabalhado, o tempo 

que dispõe e a forma como vai realizar. 

Ex.: Uma empresa com atividade desenvolvida em fabricação de telefone 

resolve informatizar o seu departamento de pedidos.  Deve-se extrair um relatório 

com as variações que determinam a capacidade interna para treinar e o tempo que 

se disponibilizará para isto. 

e) O treinamento poderá se dar na própria dependência da empresa ou 

de forma terceirizada, com a contratação de empresas que atuam especificamente 

naquela área a ser aperfeiçoada, com programas fora do nicho da empresa. 

 

 Avaliação de desempenho 

 

a) Avaliar o desempenho de um profissional requer um aprofundamento 

das necessidades da organização e o potencial apresentado pelo avaliado. Nas 

palavras de Peter F. Drucker (1999, p. 79) “o segredo da grandeza é procurar os 

potenciais das pessoas e dedicar tempo a desenvolve-los” 

b) Importante é interpretar em que momento a avaliação deve ser feita. 

A organização deve atribuir valores ao trabalho, caracterizar a importância de cada 

atividade, bem como definir o valor do profissional que irá executar essa atividade. 

c) Dessa forma passa-se a perceber que uma boa avaliação de 

desempenho terá sua consideração na qualificação do trabalho e profissional.  

d) “Performance” de um profissional deve ser entendida com o objetivo 

de enquadrar as atividades desenvolvidas com o custo, visando atender o complexo 
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sistema da organização que, dentre outras, é adaptar a necessidade de produzir 

com a capacidade do profissional. 

e) Vinculado à avaliação do desempenho estará a conceituação de 

cargo e salário, a qual é usada com pano de fundo para uma perfeita conclusão. 

f) A forma como apurar o desempenho pode variar através dos 

instrumentos utilizados. Pode-se citar: a) observação com relato; b) pesquisa de 

campo; c) questionário; d) entrevista. 

g) O gerente imediato é o responsável por avaliar o desempenho do 

profissional, sendo também atribuição da chefia próxima delegar as respectivas 

atividades, devendo ser orientado pelo coordenador geral a avaliação da 

organização. Evitando assim distorções de um padrão para outro de avaliação na 

mesma organização. 

 

 Administração de cargos e salários 

 

a) A mercê da prática na administração de cargos e salários, observa-se 

que atualmente as empresas vêm procurando desenvolver com mais técnica a 

referida prática. Observa-se que as empresas de qualquer segmento econômico ou 

porte adotam de uma forma ou de outra o controle de cargos e salários, pois é 

efetivamente necessário para a boa administração. 

b) Entretanto, em virtude de diversos fatores, surge ao longo do tempo 

um descompasso entre as necessidades da empresa, a realidade de mercado e a 

capacidade de resolução do problema. 

c) A visão que se deve ter dessa administração deve acompanhar a 

evolução econômica, social e tecnológica que o mercado de trabalho oferece. Sendo 

importante integrar os meios de liderança interna da organização, participando 

inclusive da previsão orçamentária. 

d) Integrar também inclui conhecer a filosofia e os objetivos que estarão 

envolvidos na organização. 
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e) Essa harmonia se traduz no equilíbrio da relação capital/trabalho, ou 

seja, a cada cargo ou determinado conjunto de cargos compete uma remuneração 

justa em contrapartida aos trabalhos realizados na empresa. 

f) Importante relação entre cargos e salários é interpretar o significado 

no contexto da organização. É bem comum confundir função e cargo, mas a 

condição entre as duas colocações é bem diversa, tem-se que a função é singular 

da qual o cargo é plural. 

g) Descrever um cargo é atribuir as diversas funções executadas por um 

ou mais profissionais. Ex.: Cargo: Gerente administrativo - Funções: 1) controlar a 

logística, 2) administrar o pessoal; 3) atendimento aos fornecedores, etc. 

h) Salário é o valor devido pelo conjunto das funções exercidas na 

organização. 

i) Como descrever o cargo? Esta é uma questão que deve ser 

analisada com cautela. Na atividade dos recursos humanos tem-se disponíveis os 

instrumentos que são utilizados para atingir a finalidade do trabalho. Também ao 

descrever os cargos pode-se valer da: a) observação com relato; b) pesquisa de 

campo; c) questionário; e d) entrevista. 

j) O cargo a ser desenvolvido na empresa segue uma relação impessoal 

com o profissional. Além das funções que ele desenvolve, deve-se adaptar aquelas 

que seriam necessárias à competência daquele cargo. 

k) De posse das informações a administração dos cargos e salário será 

transformado num manual que servirá de parâmetro para conduzir o desenho ideal 

da estrutura da organização no que tange à referida administração. 

l) Com esse desenho pode-se conduzir as alterações, definir plano de 

carreira, estimar custo, avaliar a equivalência no mercado, traçar estratégias no 

quadro de pessoal, entre outras. 

 

 Fornecimento de benefícios 
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a) Os benefícios como conhecer hoje não é uma tradução de algo que 

tenha evoluído a partir da origem de outro, eles são a conquista da classe dos 

trabalhadores através da concorrência que o mercado de trabalho criou ao longo dos 

anos, são visionários do mercado externo e instigados pelos incentivos fiscais. 

b) Hoje tem-se diversas formas de benefícios que visam atrair a atenção 

do profissional, e quando os novos benefícios vão se tornando hegemonia nas 

organizações, outros vão sendo criados. 

c) Pode-se destacar alguns: 

 Décimo quarto salário; 

 Décimo quinto salário; 

 Bônus mensal em dinheiro; 

 Distribuição de lucro (Lei n. 10.101/2000); 

 Prêmio (viagens, títulos, cursos, bens móveis ou imóveis, dinheiro, 

etc.); 

 Vale combustível, refeição, desconto, transporte; 

 Pagamento de faculdade; 

 Entre outros 

d) Junto aos benefícios é importante considerar qual é a função que eles 

exercem na organização. Podendo ser motivadora, concorrência, melhor 

remuneração, participativa. 

e) É cediço que a forma direta de pagamento para o profissional tem sua 

carga tributária muito alta, inibindo que as empresas possam elevar o pagamento ao 

patamar merecido pelo trabalhador, em razão disso criou-se um sistema indireto de 

retribuição ao trabalhador, que são os benefícios. 

f) O governo por seu turno procurou impedir que essa prática se 

tornasse um hábito que desvirtuasse o que na verdade seria salário, editando leis 

que proíbem forma indireta de fornecimento de benefícios, caracterizando o 

chamado salário “in natura”. 
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g) A justiça por diversas vezes definiu que certos benefícios fornecidos 

de forma habitual ou irregular são na verdade salários e integram a remuneração do 

empregado para todos os fins. 

h) Fornecer benefícios requer observar a lei, atender às exigências do 

mercado de trabalho e as condições da organização. É uma grande jogada de 

marketing mercadológico, que deve ser conduzida com cautela, pesquisa, simulação 

e avaliação da necessidade. 

i) Uma organização que resolve incentivar o fornecimento de 

determinado benefício e não tem condição de guarnecer o futuro, poderá ter 

surpresa desagradável junto aos seus profissionais, que poderão interpretar com um 

sinal negativo e bem provável, por mais explicação que haja, que será traduzido com 

a posição na empresa de cada um; ou seja, haverá várias interpretações. 

 

 Entrevista de desligamento 

 

Uma entrevista de desligamento não procura defeitos problemas ou 

culpados. Procura oportunidades de melhoria para ambos os lados - Empresa e 

Funcionário. 

No Frango Rico é aplicado esses procedimentos para o recrutamento 

para preencher as vagas com profissionais qualificados que atenderam as 

necessidades da organização fazendo com que assim a empresa tenha mais 

praticidade e qualidade na execução de seus serviços. 

E também é utilizado a entrevista de desligamento para saber real motivo 

da demissão seja ela pela empresa ou pelo funcionário, fazendo com que assim a 

organização saiba os pontos onde devem ser melhorados e o que deve ser mantido. 

Segue abaixo modelo de pesquisa de desligamento utilizado pela empresa: 

 

http://faculdadefutura.com.br/


 
ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUC. E TECNOLOGIA 

DE VOTUPORANGA 

Faculdade de Ciências Gerenciais em Votuporanga 

Portaria do MEC 279, de 19/12/2012 

 

37 

 
Figura 11 - Formulário de entrevista de desligamento 
Fonte: Frango Rico, 2015.  

 

 Participação do RH no processo administrativo 

 

É inegável a importância da participação do RH e como se desenvolve em 

uma empresa, contudo faz-se necessária a constante mudança, atualização e 

desenvolvimento por parte do mesmo.  

O RH é uma peça fundamental nas empresas, é um agente 

transformador, responsável pelo gerenciamento de processos. Sendo que seu 

trabalho traz muitos benefícios para uma empresa. 

 É claramente perceptível o importante papel desempenhado pelo RH em 

uma empresa, é ele quem orienta o líder para a obtenção dos objetivos estratégicos 
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da empresa e mostra uma outra dimensão que afeta basicamente a forma de 

trabalhar com os processos de recursos humanos. 

 

4 Educação corporativa e tecnológica 

 

 Educação à distância 

 

A educação a distância é uma modalidade de educação que pode ser 

realizada por meios como correspondência postal ou eletrônica, rádio, televisão, 

telefone, fax, computador, Internet, entre outros. Baseia-se tanto na noção de 

distância física entre o aluno e o professor como na flexibilidade do tempo e na 

localização do aluno em qualquer espaço. 

 

 Universidade corporativa 

 

É um espaço educacional dentro de uma empresa e por ela gerenciado, 

com o objetivo de institucionalizar uma cultura de aprendizagem contínua, que vise 

proporcionar a aquisição de novas competências vinculadas às estratégias 

empresariais, com o propósito de assegurar vantagens competitivas permanentes às 

empresas. 

 

 E-learning 

 

É uma modalidade de ensino a distância, utilizada para definir 

aprendizagem por meio de uma mídia eletrônica. Está intrinsecamente associado à 

utilização da Internet, apesar de poder envolver também a utilização de tecnologias 

móveis. É basicamente um sistema hospedado no servidor da empresa que vai 

transmitir, através da Internet ou Intranet, informações e instruções aos alunos 

visando agregar conhecimento especifico. O sistema pode substituir total ou 
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parcialmente, o que é mais comum, o instrutor, na condução do processo de ensino. 

No e-learning, as etapas de ensino são pré-programadas, divididas em módulos e 

são utilizados diversos recursos como o e-mail, textos e imagens digitalizadas, sala 

de bate-papo, linkspara fontes externas de informações, vídeos e teleconferências, 

entre outras. O treinamento com o e-learning pode ser montado pela própria 

empresa ou por qualquer dos fornecedores desse tipo de solução já existentes no 

mercado. 

 

 E-culture 

 

A E-culture, cultura eletrônica, requer um novo perfil de profissional: 

flexível, de competências múltiplas, com fácil adaptação a novas situações e capaz 

de trabalhar em grupos pouco hierarquizados. 

A inovação é quase um processo interno e individual do raciocínio 

humano, daí a importância de estar em sintonia com o ambiente em que está 

inserida. Devido as novas ferramentas tecnológicas, o volume de informações 

disponíveis, atualmente, é imensurável e assim torna-se fundamental para as 

empresas ter profissionais qualificados para ter mais chances de sucesso. 

Profissionais com o melhor preparo podem inovar a qualquer momento. 

A ideia precípua é que as pessoas aproveitem os recursos tecnológicos, 

tornando-se mais empreendedoras, conectivas e ativas na busca por informação e 

execução. 

 

 Coaching 

 

Trata-se de um processo que produz mudanças positivas e duradouras 

em um curto espaço de tempo de forma efetiva e acelerada. Significa tirar um 

indivíduo de seu estado atual e levá-lo ao estado desejado de forma rápida e 

satisfatória, é uma oportunidade de visualização clara dos pontos individuais, de 
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aumento da autoconfiança, de quebrar barreiras de limitação, para que as pessoas 

possam conhecer e atingir seu potencial máximo e alcançar suas metas de forma 

objetiva e, principalmente, assertiva.  

 

 Tecnologias da informação aplicada no RH 

 

Para Alfieri e Eira (2002) a área de TI engaja-se com a implantação da 

ferramenta de difusão do conhecimento e passa a compreender as reais 

necessidades de RH e assim, oferecer a melhor solução tecnológica disponível, sem 

comprometer a operação de sistemas críticos. E a partir desta conscientização da 

utilização correta de metodologia de aprendizado eletrônico através do famoso E-

Learning, concretiza a união entre a Tecnologia da Informação e Recursos 

Humanos.  

Os profissionais das áreas de RH e Ti passaram a ser vitais para a 

empresa: TI pelo fato administrar e zelar dados que tornam os negócios mais 

competitivos, mantendo uma estrutura em funcionamento e segurança, através da 

gestão de banco de dados, softwares de gestão (CRM, SCM, ERP, COSMOS, 

WMS), infraestrutura tecnológica, rede de telecomunicações e sistemas de gestão 

integrados (SGI). Respectivamente, RH por ter a missão de contratar, formar e 

preparar profissionais que saibam escolher, avaliar e utilizar tais controles gerenciais 

e manter a estrutura em funcionamento. 

Os profissionais de ambas as áreas passam a ser valorizados por igual e 

em muitos casos equiparados pelo nível de responsabilidade dentro da organização, 

pelo fato da TI mudar sistemas que interferem nos ambientes de trabalho e os 

resultados aparecem e impressionam e o RH por fazer um trabalho de igual 

importância no desenvolvimento de pessoas para lidar com tais sistemas, mesmo 

que o desafio de preparar profissionais não seja tão palpável como desenvolver 

tecnologia. 
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No Frango rico há um setor especifico de TI que é formado por um 

programador e dois auxiliares que desenvolveram um programa que auxilia em 

todos os departamentos. No módulo RH que contém por exemplo: Currículos de 

todos os candidatos, Relatórios de aniversariantes do mês, Agendamentos de 

homologações, Agendas Médicas, etc. No Módulo Folha contém por exemplo: 

Cadastro de dependentes no salário família, Cadastros de CEP, Transferências de 

setor, Transferências de Sub Centros de Custos, Inclusão de dependentes no plano 

de saúde, folha de pagamento, etc. 

 

 
Figura 12 - Tecnologias da informação aplicada no RH 

 

 Tendências da educação corporativa (conceitos, políticas, tendências e 

utilização) 

 

Educação corporativa pode ser definida como uma pratica coordenada de 

gestão de pessoas e de gestão de conhecimento tendo como orientação a estratégia 

de longo prazo de uma organização.  

A educação corporativa é mais do que treinamento empresarial ou 

qualificação de mão de obra. Trata-se de articular coerentemente as competências 

individuais e organizacionais no contexto mais amplo da empresa. Nesse sentido 
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práticas de educação corporativa estão relacionadas ao processo de inovação das 

empresas e ao aumento da competitividade de seus produtos. 

As organizações podem oferecer cursos e programas com características 

de educação formal, visando ao atendimento de população-alvo específica e, 

também, atuar conforme Lei de Diretrizes e Bases (1996), na área de especialização 

profissional, em cursos e programas de pós-graduação ou de formação profissional 

e ensino à distância. Para tanto, devem prever o credenciamento junto ao MEC com 

base nas leis vigentes.  

As empresas tendem cada vez mais a empreender esforços no processo 

educacional, pois este fator é crucial na retenção de talentos, isto porque somente 

pela educação será possível viabilizar caminhos para desenvolver os profissionais 

do futuro. 

Numa visão geral a educação corporativa é mais uma ferramenta utilizada 

pela organização, para proporcionar um diferencial de grande importância no 

mercado.  

 

 Treinamento e desenvolvimento (etapas, ciclo do processo, práticas, 

métodos, tipos e tendências) 

 

Para Sant’anna (2015), é o processo educacional de curto prazo que visa 

desenvolver as pessoas para determinadas atividades. Este processo aplicado de 

maneira sistemática e organizada faz com que as pessoas aprendam 

conhecimentos e desenvolvam atitudes e habilidades em função dos objetivos 

definidos. 

A ação de treinar tem por finalidade principal ajudar os recursos humanos 

da empresa a alcançar os objetivos pré-estabelecidos, bem como proporcionar aos 

empregados meios para obter conhecimentos, prática e muitas vezes, a conduta 

requerida para realizar uma atividade ou um conjunto de atividades. 

Seus objetivos são: 
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1. Preparar o pessoal para execução imediata de diversas tarefas do 

cargo. 

2. Proporcionar oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal, 

tanto no que se refere a função atual como também para funções para as quais a 

pessoa possa ser considerada. 

3. Estimular a mudança da atitude das pessoas, seja para criar um clima 

mais satisfatório entre empregados, aumentar-lhes a motivação e torná-las mais 

receptivas às técnicas de supervisão e gerência. 

 

 Ciclo de treinamento 

 

O Treinamento cobre uma sequência programada de eventos, que podem 

ser visualizados como um processo contínuo de quatro etapas, cujo ciclo se renova 

a cada vez que repete. Processo de Treinamento: 

Etapa 1 

Levantamento de necessidades de Treinamento (LNT): 

É a primeira etapa do treinamento e corresponde ao diagnóstico 

preliminar do que deve ser feito. Este levantamento pode ser feito em três níveis de 

análise: 

1. Ótica Organizacional - olhar sobre a ótica Organizacional, através do 

estudo como um todo da empresa, ou seja: sua missão, seus objetivos, seus 

recursos, o ambiente socioeconômico e tecnológico no qual a organização está 

colocada que pudesse responder a questões sobre o que deverá ser ensinado em 

termos de um plano e estabelecer a filosofia de treinamento para toda a empresa. 

2. Ótica de Recursos Humanos - Analisando dados como números de 

empregados por cargos, números de empregados necessários na classificação dos 

cargos, potencialidades do recrutamento interno e externo, dentre outros, permite 

avaliar lacunas atuais e as previstas dentro de certos prazos, em função de 

contextos econômicos e planos de expansão da própria empresa. 
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3. Ótica das operações e tarefas - é o nível de abordagem mais restrita no 

levantamento de necessidades de treinamento, pois a mesma é feita a nível do 

cargo. Além das organizações e das pessoas, o treinamento deve considerar 

também os cargos para os quais as pessoas serão treinadas. O conceito é: uma 

necessidade de treinamento ao nível do cargo é uma discrepância entre os 

requisitos exigidos pelo cargo e as habilidades atuais do ocupante do cargo. Esta 

análise permite a preparação do treinamento para cada cargo tomado isoladamente, 

a fim de que o ocupante adquira habilidades necessárias para o seu desempenho. 

Ainda nesta primeira etapa do treinamento, deve-se definir qual o meio de 

levantamento de necessidade de treinamento, visando buscar as informações 

relevantes. Deve-se ter uma percepção dos problemas provocados pela carência de 

treinamento. 

Alguns meios utilizados para o levantamento de necessidades de 

treinamento são: 

1. Avaliação de performance: é possível descobrir os colaboradores que 

executam tarefas abaixo de um nível satisfatório, e verificar quais são os setores da 

empresa que reclamam uma atenção imediata dos responsáveis pelo treinamento. 

2. Observação: verificar onde há evidência de trabalho ineficiente, como 

quebra de equipamento, atraso em relação a cronograma, número acentuado de 

problemas disciplinares etc. 

3. Questionários: através de todas estas análises, é possível chegar ao 

seguinte levantamento: 

1. Qual a necessidade mais relevante? 

2. Qual a causa? 

3. Como resolvê-la? 

4. Qual o tempo disponível para o treinamento? 

5. Qual o custo provável para o treinamento? 

6. Quem irá e onde irá executar o treinamento? 

Etapa 2 
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Programação de Treinamento: 

Uma vez feito o diagnóstico, vem a escolha dos meios para sanar as 

necessidades indicadas ou percebidas. O levantamento de treinamento deve 

fornecer as seguintes informações através dos 5 Qs para que se possa traçar a 

programação do treinamento: 

 O QUE deve ser ensinado? 

 QUEM deve aprender? 

 QUANDO deve ser ensinado? 

 QUEM deve ensinar? 

 QUAL método a será utilizado? 

Planejamento do Treinamento 

Deve-se envolver os seguintes itens básicos: 

1. Abordagem de uma necessidade específica de cada vez. 

2. Definição clara do objetivo do treinamento. 

3. Determinação do conteúdo do treinamento. 

4. Escolha do método de treinamento e tecnologia disponível. 

5. Definição de recursos básicos, como: recursos audiovisuais, máquinas, 

etc. 

6. Quem será treinado: 

 Número de pessoas. 

 Disponibilidade de tempo. 

 Grau de conhecimento necessário. 

7. Cálculo da relação custo-benefício do programa. 

8. Controle e avaliação dos resultados, considerando-se a verificação de 

pontos críticos que demandem ajustes para melhor eficácia. 

O próximo passo dentro da programação e planejamento, é a escolha das 

técnicas a serem utilizadas no sentido de otimizar a aprendizagem, ou seja, alcançar 

o maior volume de aprendizagem com o menor dispêndio de esforço, tempo e 
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dinheiro. Estas técnicas podem ser classificadas quanto ao uso, tempo e local de 

aplicação. 

Etapa 3 

Execução do Treinamento: 

A execução do treinamento depende dos seguintes fatores: 

1. Adequação do programa de treinamento às necessidades da 

organização. 

2. A qualidade do material de treinamento apresentado. 

3. A cooperação dos gestores da empresa. 

4. A qualidade e preparo dos treinadores. 

5. O preparo das pessoas que serão treinadas. 

Etapa 4 

Avaliação dos Resultados do Treinamento: 

Esta é a etapa final do processo. O programa de treinamento deve ter 

uma avaliação de sua eficiência. Esta avaliação deve considerar dois aspectos: 

 Verificar se o treinamento produziu as modificações desejadas no 

comportamento dos treinados; e 

 Verificar se os resultados do treinamento apresentam relação com o 

alcance das metas da empresa. 

Além destas duas análises, é preciso verificar também se as técnicas de 

treinamento de avaliação definidas no princípio do programa foram efetivas, isto é: 

1. Da avaliação na ótica organizacional: 

 Aumento de eficácia organizacional; 

 Melhoria da imagem da empresa; 

 Melhoria do clima organizacional; 

 Facilidade nas mudanças e na inovação. 

2. Da avaliação na ótica de recursos humanos: 

 Redução de rotatividade de pessoal; 

 Redução de absenteísmo; 
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 Aumento na eficiência individual dos empregados; 

 Elevação do conhecimento das pessoas. 

3. Da avaliação na ótica de tarefas e operações: 

 Aumento da produtividade; 

 Melhoria na qualidade de produtos e serviços; 

 Melhor atendimento ao cliente. 

O treinamento deve ser uma resposta estruturada a uma necessidade de 

conhecimentos, habilidades ou atitudes. Portanto, o sucesso de seu programa 

dependerá sempre da maneira com que a necessidade a ser satisfeita tenha sido 

identificada. Como um sistema aberto, o sistema de treinamento não se mantém 

isolado do contexto organizacional que o envolve e dos objetivos empresariais que 

lhe definem a direção. 

Assim, os objetivos do treinamento devem estar intimamente ligados às 

necessidades da organização. O treinamento parece ser uma resposta lógica a um 

quadro de condições ambientais mutáveis e a novos requisitos para sobrevivência e 

crescimento organizacional. 

Alguns dirigentes ainda resistem à ideia de treinar seus colaboradores e 

parecem temer investir para treinar seu pessoal, por encarar o ato como um custo 

ou até por medo de perdê-lo para concorrência. 

No Frango Rico os diretores consideram o treinamento como um 

investimento empresarial, destinado a capacitar a equipe de trabalho, a atingir o 

mais economicamente possível os objetivos da empresa, o treinamento passa a não 

ser uma mera despesa, mas um investimento cujo retorno é altamente compensador 

para a organização. 
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Figura 13 - As etapas do processo de treinamento 
Fonte: Sant’Anna, 2015.  

 

5 Qualidade de vida 

 

 Políticas 

 

A empresa percebe que a Qualidade de Vida e a Saúde são ativos 

importantes, envolvendo dimensões física, intelectual, emocional, profissional, 

espiritual e social, transformam o ambiente de trabalho e a Saúde emocional e física 

em vantagem competitiva, tendo plena convicção estratégica de que quanto mais 

satisfação, mais retorno terão em produtividade, criando assim a visão de uma 

organização mais privilegiada, competitiva e equilibrada tendo como Benefícios: 

 Melhoria da produtividade; 

 Empregados mais alertas e motivados; 

 Melhoria da imagem corporativa;  

 Aumento dos níveis de satisfação e saúde do colaborador;  

http://faculdadefutura.com.br/


 
ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUC. E TECNOLOGIA 

DE VOTUPORANGA 

Faculdade de Ciências Gerenciais em Votuporanga 

Portaria do MEC 279, de 19/12/2012 

 

49 

 Afetar beneficamente no processo de formação e desenvolvimento 

humano, agregando competências (capacidade e atributos); 

 Influenciar na diminuição da pressão no trabalho e do distress 

individual e organizacional;  

 Melhorar a capacidade de desempenho das atividades do dia a dia. 

 

 Higiene 

 

Destaca-se como um conjunto de medidas que têm por objetivo contribuir 

para a promoção, manutenção, proteção e recuperação da saúde. 

a) Orientações de estética e asseio pessoal: 

 Tomar banho diário; 

 Manter cabelos protegidos, se for o caso; 

 Fazer barba e bigode diariamente  

 Manter unhas curtas e limpas sem esmalte e sem base (para funções 

especificas); 

 Usar desodorante sem cheiro ou suave e não utilizar perfumes (para 

funções especificas); 

 Não utilizar adornos como colares, amuletos, pulseiras, fitas, brincos, 

relógios e anéis e aliança; (para funções especificas); 

 Higienizar as mãos da maneira correta. Umedecer as mãos e 

antebraços com água; lavar com sabonete líquido bactericida; 

massagear bem as mãos e antebraços; enxaguar bem as mãos e 

antebraços; secar bem as mãos. 

Esses são apenas alguns cuidados de higiene pessoal que pode evitar 

problemas de saúde nas empresas e até para a família dos trabalhadores. Daí a 

importância de se tomar banho na empresa, antes de ir para a casa. 

Outro cuidado importante é em relação aos uniformes utilizados em 

algumas atividades. Estes devem permanecer dentro da empresa e serem 
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higienizados por empresas especializadas. Nunca devem ser levados para se lavar 

em casa. 

b) Higiene do local de trabalho 

Às vezes, uma superfície que parece limpa aos olhos pode estar 

“carregada” de micro-organismos perigosos. Portanto, um dos fatores mais 

importantes no processamento é manter o local de trabalho limpo e organizado. 

A poeira e as sujeiras levadas pelo vento, pelas pessoas e pelos insetos 

são muito prejudiciais, portanto, na empresa são aplicados alguns métodos de 

higiene como: 

 Limpeza diariamente dos cômodos do local de trabalho, passando a 

vassoura e lavando o chão.  

 Fazer a lavagem que envolve a utilização de água e detergente ou 

sabão para remoção das sujidades. 

 Fazer a desinfecção, que é a destruição dos micro-organismos. 

 Fazer higienização, que é o procedimento utilizado para minimizar os 

riscos de transmissão de agentes causadores de doenças. 

 Fazer a higiene ambiental, que tem como finalidade promover as 

condições ambientais adequadas à  

 

 Prevenção 

 

O objetivo é estimular as pessoas a mudarem seu estilo de vida, a 

adotarem hábitos mais saudáveis e a valorizarem a prevenção de doenças. 

A empresa realiza ações para prevenir o aparecimento de doenças 

utilizando estratégias como: 

 Campanhas de Vacinação; 

 Atividades em Grupos ou Individuais; 

 Palestras com Temas variados de Saúde; 

 Workshops de Saúde; 
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 Alimentação Saudável; 

 Depressão / Estresse; 

 Tabagismo; 

 Vacinação; 

 Ergonomia; 

 Saúde do Homem e da Mulher; 

 Outros. 

 

 Ergonomia 

 

O principal objetivo da ergonomia é desenvolver e aplicar técnicas de 

adaptação do homem ao seu trabalho e formas eficientes e seguras de o 

desempenhar visando a otimização do bem-estar e, consequentemente, aumento da 

produtividade. 

A empresa investe em diversos métodos para segurança e saúde dos 

colaboradores, tais como percepção, memória, raciocínio e resposta motora 

conforme afetem as interações entre seres humanos, o estudo da carga mental de 

trabalho, tomada de decisão, desempenho especializado, interação homem 

computador, estresse e treinamento. 

A empresa também se atenta na prevenção de postura na realização de 

tarefas, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios, projeto de posto 

de trabalho. Exemplo: é realizado rodizio de função a cada duas horas para não 

haver os mesmos movimentos repetitivos durante a jornada de trabalho. 

 

 

 

 

 Assédio sexual e moral 

 

http://faculdadefutura.com.br/


 
ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUC. E TECNOLOGIA 

DE VOTUPORANGA 

Faculdade de Ciências Gerenciais em Votuporanga 

Portaria do MEC 279, de 19/12/2012 

 

52 

O assédio moral e sexual no trabalho caracteriza-se pela exposição dos 

trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas 

durante a jornada de trabalho e relativas ao exercício de suas funções. Tais práticas 

evidenciam-se em relações hierárquicas autoritárias, em que predominam condutas 

negativas, relações desumanas e antiéticas de longa duração, de um ou mais 

chefes, dirigidas a um ou mais subordinados, entre colegas e, excepcionalmente, na 

modalidade ascendente (subordinado x chefe), desestabilizando a relação da vítima. 

Assédio Moral são atos cruéis e desumanos que caracterizam uma 

atitude violenta e sem ética nas relações de trabalho, praticada por um ou mais 

chefes contra seus subordinados. Trata-se da exposição de trabalhadoras e 

trabalhadores a situações vexatórias, constrangedoras e humilhantes durante o 

exercício de sua função. 

Assédio Sexual consiste em constranger colegas por meio de cantadas e 

insinuações constantes com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual. 

Essa atitude pode ser clara ou sutil; pode ser falada ou apenas insinuada; pode ser 

escrita ou explicitada em gestos; pode vir em forma de coação, quando alguém 

promete promoção para a mulher, desde que ela ceda; ou, ainda, em forma de 

chantagem.  

A organização pesquisada nunca se deparou com nenhuma das 

situações citadas acima, ela passa para os colaboradores que o respeito é essencial 

para que desenvolva todas as atividades propostas, para que haja um ambiente de 

trabalho agradável, assim evitando possíveis conflitos. 

 

 

 

 

 

6 Segurança do trabalho 
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 Políticas 

 

 A empresa tem como objetivo educar, capacitar e comprometer os 

trabalhadores com as questões de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, dos 

trabalhadores e demais partes interessadas; 

 Estimular o registro e tratamento das questões de Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde nos sistemas de consequência e reconhecimento, o desempenho 

em Segurança, Meio Ambiente e Saúde; 

 Atuar na promoção da saúde e na proteção do ser humano e do meio 

ambiente mediante identificação, controle e monitoramento de riscos, adequando a 

segurança de processos às melhores práticas mundiais e mantendo-se preparada 

para emergências; 

 Assegurar a sustentabilidade de projetos, empreendimentos e 

produtos ao longo do seu ciclo de vida, considerando os impactos e benefícios nas 

dimensões econômica, ambiental e social; 

 Considerar a ecoeficiência das operações e dos produtos, 

minimizando os impactos adversos inerentes às atividades da indústria. 

 

 Cipa 

 

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Seu objetivo é 

observar e relatar as condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitar 

medidas para reduzir até eliminar os riscos existentes e/ou neutralizar os mesmos. 

Sua missão é, portanto, a preservação da saúde e integridade física dos 

trabalhadores e de todos os que interagem com a empresa (aqueles que prestam 

serviço para a empresa). 

Cabe à CIPA investigar os acidentes e promover e divulgar o zelo pela 

observância das normas de segurança, bem como a promoção da Semana Interna 

de Prevenção de Acidentes (SIPAT). 
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Aos trabalhadores da empresa compete indicar à CIPA situações de risco, 

apresentar sugestões e observar as recomendações quanto à prevenção de 

acidentes, utilizando os equipamentos de proteção individual (EPIs) e de proteção 

coletiva fornecidos pelo empregador, bem como submeter-se a exames médicos 

previstos em Normas Regulamentadoras, quando aplicável.  

Vale lembrar que a CIPA não trabalha sozinha!! O seu papel mais 

importante é o de estabelecer uma relação de diálogo e conscientização, de forma 

criativa e participativa, entre gerentes e colaboradores em relação à forma como os 

trabalhos são realizados, objetivando sempre melhorar as condições de trabalho, 

visando a humanização do trabalho. 

No Frango Rico a SIPAT tem como objetivo, orientar e conscientizar os 

colaboradores sobre a importância da prevenção de acidentes e doenças no 

ambiente do trabalho e fazer com que os colaboradores resgatem valores 

esquecidos pelo corre-corre do dia a dia. 

Na SIPAT, os assuntos relacionados com saúde e segurança do trabalho 

são evidenciados, buscando a efetiva participação dos colaboradores, envolvendo 

também os diretores, gerentes e familiares. 

O Frango Rico não vê a SIPAT como mero cumprimento da legislação, 

mas sim como a continuidade dos trabalhos voltados para a prevenção de acidentes 

e doenças ocupacionais, onde a lucratividade está na promoção da saúde e na 

valorização da vida, gerando benefícios para todos e maior produtividade para a 

empresa. 

A VII foi um sucesso uma empresa de São Paulo foi quem deu um show 

de prevenção, com palestrar dinâmicas, prêmios em dinheiro entre outras coisas. 
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Figura 14 - VIII Sipat - 2011 
Fonte: Frango Rico, 2015.  
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De 03 a 06 de setembro de 2012, aconteceu no Frango Rico a IX SIPAT 

com palestras, teatro, ginástica laboral, jogo de perguntas e respostas, vários 

prêmios entre outras ações. 
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Figura 15 - IX Sipat - 2012 
Fonte: Frango Rico, 2015.  

 

De 06 a 10 de outubro de 2014, aconteceu a XI SIPAT no Frango Rico. 

Este ano com tema “Segurança: Responsabilidade de cada um, tarefa de todos” a 

SIPAT contou com palestras educativas e motivacionais, concursos de: culinária, 

desenho e frases sobre segurança no trabalho, participação especial dos alunos do 

curso de enfermagem da UNIFEV, além de brincadeiras, sorteios de brindes para os 

colaboradores e muito mais. 
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Figura 16 - Colaboradores participando na XI Sipat 
Fonte: Frango Rico, 2015.  
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Figura 17 - Concurso de Receitas Rico - Vencedora - XI Sipat 
Fonte: Frango Rico, 2015.  

 

 NR’s 

 

As Normas Regulamentadoras - NRs, são obrigatórias pelas empresas 

privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem 

como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.  

As disposições contidas nas Normas Regulamentadoras - NRs aplicam-

se, no que couber, aos trabalhadores avulsos, às entidades ou empresas que lhes 

tomem o serviço e aos sindicatos representativos das respectivas categorias 

profissionais.  

As Normas Regulamentadoras - NRs não desobriga as empresas do 

cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em 
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códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios, e outras, 

oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho.  

Abaixo as NRs que são seguidas pelo FRANGO RICO: 

 Norma Regulamentadora Nº 01 - Disposições Gerais 

 Norma Regulamentadora Nº 02 - Inspeção Prévia 

 Norma Regulamentadora Nº 03 - Embargo ou Interdição 

 Norma Regulamentadora Nº 04 - Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 

 Norma Regulamentadora Nº 05 - Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes - CIPA 

 Norma Regulamentadora Nº 06 - Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI 

 Norma Regulamentadora Nº 07 - Programas de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional - PCMSO 

 Norma Regulamentadora Nº 08 - Edificações 

 Norma Regulamentadora Nº 09 - Programas de Prevenção de Riscos 

Ambientais 

 Norma Regulamentadora N° 10 - Segurança em Instalações e 

Serviços em Eletricidade 

 Norma Regulamentadora Nº 11 - Transporte, Movimentação, 

Armazenagem e Manuseio de Materiais 

 Norma Regulamentadora Nº 12 - Segurança no Trabalho em 

Máquinas e Equipamentos 

 Norma Regulamentadora Nº 13 - Caldeiras, Vasos de Pressão e 

Tubulações. 

 Norma Regulamentadora Nº15 - Atividades e Operações Insalubres 

 Norma Regulamentadora Nº16 - Atividades e Operações Perigosas 

 Norma Regulamentadora Nº17 - Ergonomia 
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 Norma Regulamentadora Nº 20 - Segurança e Saúde no Trabalho 

com Inflamáveis e Combustíveis 

 Norma Regulamentadora Nº 23 - Proteção Contra Incêndios 

 Norma Regulamentadora Nº 24 - Condições Sanitárias e de Conforto 

nos Locais de Trabalho 

 Norma Regulamentadora Nº 26 - Sinalização de Segurança 

 Norma Regulamentadora Nº 27 - Revogada pela Portaria GM nº 262, 

29/05/2008 Registro Profissional do Técnico de Segurança do 

Trabalho no MTB 

 Norma Regulamentadora Nº 33 - Segurança e Saúde no Trabalho em 

Espaços Confinados 

 Norma Regulamentadora Nº 35 - Trabalho em Altura 

 Norma Regulamentadora Nº 36 - Segurança e Saúde no Trabalho em 

Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados 

 

 Ambiental e comportamental 

 

O complexo agroindustrial que envolve a atividade de abate de aves é 

extremamente amplo, envolvendo os criadores dos animais, indústria e distribuição. 

A planta industrial (abatedouro), possui um eficiente sistema de 

aproveitamento de resíduos industriais, para fabricação de subprodutos (farinhas) 

não comestíveis. 

O efluente (água poluída) passa por peneiras estáticas para a separação 

dos sólidos da parte líquida (água). 

A matéria orgânica retirada (sólido floculado) na centrifuga, é coletada por 

firma terceirizada para a produção de adubo orgânico através do processo de 

compostagem. 
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Para evitar a poluição do ar provocada pelos gases provenientes da 

fábrica de subprodutos, o Frango Rico possui um complexo sistema de filtros que 

conta com: 

 Captação dos gases através de dutos e coifas construídos em aço-

inox; 

 Caixa desumidificadora dos gases condensáveis; 

 Exaustor para arraste; 

 Filtro biológico (cavaco de pinus) para eliminação e retenção dos 

gases odoríferos. 

A empresa aplica constantemente o “ambientalismo”, ou seja, exercer 

várias ações com a finalidade de proteger a natureza que resta no ambiente. 

Os principais objetivos do Frango Rico nesse sentido são: 

 Redução e limpeza da poluição com metas futuras de poluição zero; 

 Reduzir o consumo de combustíveis não-renováveis; 

 Conservação e uso (e reuso) sustentável dos escassos recursos 

naturais como água, lenha, etc.; 

 Colaborar na educação ambiental, gestão ambiental, reciclagem, 

responsabilidade ambiental; 

 Fazer cumprir as leis ambientais. 

O Frango Rico entende que a sobrevivência dos negócios depende da 

utilização adequada dos recursos naturais e da elaboração de produtos que não 

agridam o meio ambiente, e tomando iniciativas para retirar os resíduos das 

operações, busca minimizar o impacto ambiental e ajudar na manutenção de um 

planeta sustentável. 
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Figura 18 - Filtro Biológico 
Fonte: Frango Rico, 2015.  
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 Prevenção 

 

Os Equipamentos de Proteção devem ser fornecidos gratuitamente pela a 

empresa e devem ser de uso individual. Além disso, eles devem estar em boas 

condições de uso, possuir o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e ser 

adequado à situação a que se destina. A falta ou insuficiência de equipamentos de 

proteção torna obrigatória o pagamento do adicional de insalubridade. 

A Segurança Baseada em Comportamento ou Segurança 

Comportamental, é o uso da psicologia comportamental para promover a segurança 

no ambiente de trabalho, no trânsito e na área de saúde. A Segurança Baseada em 

Comportamento, dentro de uma organização, envolve tipicamente criar uma 

sistemática, um processo contínuo que define um conjunto de comportamentos que 

reduzem o risco de lesões relacionadas ao trabalho, coletar dados sobre a 

frequência de práticas críticas de segurança e, então, garantir que o feedback e o 

princípio de reforçamento encorajem e apoiem aquelas práticas de segurança. 

Num processo comportamental típico, os observadores comportamentais 

conduzem observações e fornecem o feedback aos colaboradores dentro de suas 

áreas de trabalho. Essas observações fornecem dados que são usados para o 

reconhecimento e solução de problema e a melhoria contínua. 

 

 Doenças ocupacionais 

 

A Doença Ocupacional é toda aquela doença que causa alteração na 

saúde de qualquer trabalhador, em qualquer área de execução do serviço, desde as 

tarefas mais simples, até as mais complexas. E deve estar sempre relacionada ao 

tipo de ocupação que o trabalhador exerce. 

As doenças ocupacionais mais frequentes são: 

 ASMA OCUPACIONAL: É uma forma de asma, portanto, causa o 

mesmo mal-estar, obstruindo as vias respiratórias, porém, com caráter reversível. É 
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normalmente causada pela inalação acidental de substâncias alérgicas, como: 

Linho, poeiras diversas, madeira, couro, borracha, entre outros. O quadro geral é o 

de uma asma brônquica, cujos sintomas são os mesmos como chiado no peito, falta 

de ar, tosse, aperto no peito e ainda espirros e olhos lacrimejando. A vantagem é 

que a maioria deles desaparece quando o trabalhador deixa de ter contato com as 

substâncias nocivas, especialmente depois de um período prolongado como férias 

ou finais de semana prolongados. 

 DORT/LER (Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho / 

Lesão por Esforço Repetitivo): São processos dolorosos decorrentes de relações de 

trabalho referentes às práticas do mundo moderno, ou seja, de atividades que 

exijam o esforço repetitivo, sejam elas de movimentos, posturas, sobrecarga mental 

e outras. Pode ocorrer tanto em mulheres quanto em homens, e em casos mais 

graves pode evoluir para a incapacidade total ou parcial, gerando a aposentadoria 

por invalidez. 

 PAIR (Perda Auditiva Induzida por Ruído): É uma doença que 

acarreta a diminuição na capacidade auditiva, decorrente exposição regular a níveis 

elevados de barulho. Além da perda da audição, o trabalhador ainda perde 

importantes índices de qualidade de vida, causando irritabilidade, ansiedade, 

isolamento e ainda aumento da pressão arterial. 

Se o trabalhador estiver com uma doença ocupacional grave, tem direito a 

pedir afastamento do INSS pelo auxílio-doença. Para isso, deve passar por uma 

perícia médica, que fará a avaliação do quadro da doença. Ele também precisa 

comprovar que a doença está relacionada ao seu emprego atual e, além disso, deve 

ter um mínimo de 12 meses de contribuição ao INSS. 

Obrigações legais que a empresa deve cumprir. 

a) cumprir as normas regulamentares sobre segurança e medicina do 

trabalho; 

b) elaborar e divulgar ordens de serviço sobre segurança e saúde no 

trabalho; 
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c) informar aos trabalhadores: 

 os riscos profissionais nos locais de trabalho; 

 os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas 

pela empresa; 

 os resultados dos exames médicos, exames complementares e 

diagnósticos; 

 os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de 

trabalho; 

d) permitir que os trabalhadores acompanhem a fiscalização da aplicação 

dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; 

 e) determinar os procedimentos que devem ser adotados em caso de 

acidente ou doença relacionada ao trabalho. 

 

7 Técnicas de negociação 

 

Negociar é mais que arte, representa o processo de comunicação 

eficiente, baseado na coragem de enfrentar desafios. Em um mundo globalizado, em 

que a modernização faz frente aos negócios e a competição estabelece relações de 

trocas cada vez mais complexas. 

Para Acuff (1993, p. 21): “a negociação é o processo de comunicação 

com o propósito de atingir um acordo agradável sobre diferentes ideias e 

necessidade”. 

 

 As técnicas 

 

1) Cobertor: O negociador, nesse caso, apresenta todos os itens que 

reivindica de uma só vez. Com esse procedimento há possibilidade de se determinar 

até que ponto o oponente está a ponto de ceder o que realmente deseja obter    
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2) Colchete: É uma tentativa de afunilar as reivindicações até chegar 

ao que realmente se quer e, posteriormente, determinar a forma como essas 

necessidades podem ser satisfeitas.  

3) Surpresa: É uma mudança rápida e dramática no curso de 

argumentação, intencionando pegar o adversário desprevenido para obter-se uma 

concessão. 

4) Delibitação: Nessa estratégia, a ideia é colocar o adversário na 

defensiva e mantê-lo nessa posição. Obter informações que o negociador não 

esperava, como por exemplo:   preço inferior de concorrentes, coloca o adversário 

na defensiva. 

5) Silêncio: Neste caso a estratégia é usada para demonstrar que 

existe certa pretensão e que não está se querendo discutir o assunto. 

6) Drible: Quando se dá a ideia de querer uma coisa e na realidade o 

que se quer é outra. Exemplifica o drible uma afirmação que insinue ao oponente 

que não se tem pressa alguma para começar algum serviço quando na verdade 

ocorre o contrário. 

7) Autoridade limitada: É uma ideia de que não se tem autoridade para 

decidir qualquer coisa e que a reivindicação maior deve ser encaminhada para outro 

indivíduo que não aceitaria as condições até então combinadas.  

8) Retirada aparente: Passa-se a ideia de que já não se quer discutir o 

assunto e deseja retirar-se por não ver possibilidades maiores, quando na verdade 

ainda há o interesse.  

9) Abstinência: Consiste em adiar uma decisão para que se ganhe 

tempo para pensar. 

10) Fato consumado: Considerando o negócio como fechado, obtém-se 

maior tolerância junto aos oponentes. 

11) Data-Limite: Se uma das partes conhecer a data-limite da outra para 

tomar a decisão, maior a possibilidade de exercer pressão alegando aspectos de 

tempo.  
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12) Bom sujeito/mau sujeito: Nesta estratégia há necessidade de 

negociação acontecer com duas pessoas. Uma delas faz o papel de mau sujeito, 

normalmente negando tudo que for dito, enquanto o outro indivíduo faz o papel do 

amistoso e acessível. Quando o mau sujeito sai da mesa de negociação por alguns 

instantes o bom sujeito oferece uma alternativa que, diante das circunstâncias 

parece muito boa, ao menos em relação a tudo que foi negado. 

13) Salame: Em vez de tentar conseguir todo o negócio de uma vez, a 

ideia é obtê-lo em pequenas proporções, concluindo-o etapa por etapa. 

14) Reversão: Essa estratégia implica uma ação de forma oposta àquela 

que seria de se esperar que fosse feita. 

 

 Posicional e racional 

 

Posicional: A barganha de posições leva a uma disputa de vontades, na 

qual cada negociador tenta levar o outro a alterar sua posição. Normalmente, esse 

modelo de negociação inicia-se pela declaração de posições, demonstrando-se 

claramente o que se quer, passando-se a fazer pequenas concessões, com o 

objetivo de dar continuidade à negociação.  

A tática é atacar a posição do outro lado e justificar a própria posição, 

defendendo-se dos ataques e pressões do outro lado. Contudo, a grande atenção 

voltada à manutenção das posições leva a uma desatenção para os interesses 

subjacentes às posições declaradas, sendo que qualquer acordo que se produza 

nesse processo de barganha posicional tende a refletir uma divisão entre as 

posições declaradas, e pouco ou nada condiz com uma solução construída para 

atender aos legítimos interesses das partes. 

Racional: Esse estilo de negociador é frio e pouco comunicativo, ele 

apega-se aos acontecimentos, ele precisa tem em mãos bastante informações, 

números, planilhas, precisa saber detalhes, tudo tem que ser bem claro. 
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No Frango Rico o estilo de negociador aplicado é o durão, ele é firme e 

direto, determinado, busca sempre o melhor e conhece bem os seus objetivos. 

 

 Ética 

 

É um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta 

humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom 

funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a 

ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o 

sentimento de justiça social. 

A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e 

culturais. Do ponto de vista da Filosofia, a Ética é uma ciência que estuda os valores 

e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. 

Para a empresa a melhor maneira de ser ético em uma negociação é 

colocar-se no lugar da outra parte, entender sua cultura, religião, buscar sempre 

alinhar seus valores com os dela, de forma que ninguém infrinja a ética das partes 

envolvidas. 

O princípio ético da empresa é o respeito à vida e a todos os 

colaboradores, a integridade, a verdade, a honestidade, a justiça, a lealdade 

institucional, a responsabilidade, o zelo, a transparência, a legalidade, a coerência e 

a prática são os princípios éticos que direcionam as ações do Frango Rico.  

 

 Desenvolvimento 

 

Conflitos acontecem quando há diferentes interpretações sobre um 

mesmo problema. Isso é muito comum, pois quase todas as pessoas têm 

percepções distorcidas de como as coisas realmente são. Ainda mais nas empresas 

onde o convívio é mais intenso, estes conflitos são ainda mais comuns. Administrar 

os conflitos possui vantagens que o gerente pode transformar em oportunidades, ou 
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seja, transformar o conflito em um aspecto positivo, como: aperfeiçoamento do 

trabalho em equipe; estabelecer mais confiança e recuperação da sua imagem; 

fortalecimento das relações humanas; melhor desenvolvimento pessoal dos 

colaboradores mais comprometidos; a energia e a motivação são voltadas ao 

trabalho e seu desempenho.  

A empresa deve ficar atenta à resolução dos conflitos, pois eles podem 

tornar-se mais complexos e maiores problemas em longo prazo. O não conseguir 

administrar os conflitos ou tentar evitá-los - o que geralmente é impossível, pois se 

trata de pessoas, cada uma com personalidades e opiniões diferentes que devem 

ser respeitadas - pode causar: perda do dinamismo pessoal; o não cumprimento dos 

deveres com a devida motivação e energia, contribuição para a queda na 

produtividade; aumento ou difusão do conflito a outras pessoas.  

Alguns passos que a Empresa Pesquisada procura seguir são: 

1) Ser empático: Empatia é a habilidade de se colocar no lugar da outra 

pessoa. Ela nos ajuda a compreender as razões, por mais estranhas que pareçam, 

que levam alguém a tomar decisões que jamais se tomaria. 

2) Ouvir os dois lados: Para ser justo, é fundamental que o líder entenda 

os pontos de vista conflitantes entre as pessoas envolvidas antes de tomar qualquer 

decisão. 

3)  Ter uma postura racional: Não se contaminar emocionalmente 

quando houver discussões mais ríspidas. Mantenha a negociação no plano racional. 

As pessoas tendem a respeitar quem mantém o autocontrole. 

4) Estimular o diálogo: Procurar fazer com que as partes apresentem 

seus argumentos de maneira serena e de preferência embasados em dados 

mensuráveis, de forma que as informações dos dois lados possam ser aproveitadas 

em uma proposta intermediária.   

5) Não se omitir: Muitas vezes, o líder se retira antes de resolver o 

conflito. Se depois de tudo isso o impasse persistir, decida você. Às vezes, é preciso 

tomar partido de uma das posições e encerrar o problema, deixando claro quais os 
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critérios levados em consideração para decidir. Dependendo do Tipo de conflito que 

acontece é dado advertência para ambas as partes caso a situação volte a se repetir 

isso resultara em demissão. 
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4 Proposição de solução e/ou tomada de decisão 

 

Uma das grandes preocupações diagnosticadas na empresa na qual se 

visitou está sendo no momento o alto índice de rotatividade que prejudica não 

apenas a um único colaborador, mas também pode ter efeitos significativos sobre o 

desempenho de uma equipe, atingindo assim a empresa de forma que ela não 

consiga alcançar seus objetivos.  

De acordo com Chiavenato (1999) aborda a rotatividade de pessoal como 

uma despesa que pode ser evitada se houver mais critério e atenção na seleção de 

mão de obra. A rotatividade alta reflete na produção, no clima organizacional, no 

relacionamento interpessoal.  

O autor alerta que para combater a rotatividade é preciso detectar as 

causas e determinantes. A rotatividade de recursos humanos é um dos aspectos 

mais importantes na dinâmica organizacional.  

Alguns dos principais motivos detectados na organização que estão 

contribuindo para esse índice são:  

Difícil acessibilidade, devido a não residirem na cidade onde está 

localizada a empresa; não adaptação, que ocorre com maior frequência nos setores 

da produção e falta de compatibilidade com colegas de trabalho.  

As despesas que as empresas têm muitas vezes variam devido às 

terminações, mas podem gerar um custo muito alto para a mesma. O custo da 

rotatividade de pessoal, podem atingir o equivalente a oito salários nominais, por 

empregado, dependendo da posição.  

O que significa dizer que para o mesmo valor, permanece o mesmo 

funcionário trabalhando durante 8 meses. Foi constatado que no Frango Rico o que 

gera maior gastos devido a rotatividade são os exames admissionais e demissionais 

e o tempo utilizado no treinamento, já que é fornecido pelo Chefe do Setor, tendo 

como consequência a diminuição da produtividade e sobrecarregando os demais 

colaboradores. 
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É crucial evitar fatores que causam uma alta taxa de rotatividade, que 

estão diretamente ligadas à motivação no local de trabalho. Quando esta for baixa, é 

urgente que a organização analise seu ambiente humano e descubra as causas e 

tomar medidas para saná-las, melhorando o clima e a motivação humana. 

Segue abaixo alguns meios que a empresa pode estar utilizando para 

minimizar a rotatividade e as demais questões citadas acima: 

 Verificar valores: Comparar o salário que você oferece com outra 

empresa. Muitas vezes têm a triste descoberta que está formando mão de obra para 

seus concorrentes. 

 Fazer um diagnóstico interno: sua empresa tem um caminho claro de 

carreira? Qual é o clima que reina na empresa? Como supervisores e monitores de 

qualidade tratam os empregados? Eles dão feedback? Pesquise esses dados 

cuidadosamente; 

 Investir em treinamento e reciclagem: como são feitas de reciclagem 

ou aperfeiçoamento? Solicitar o livro e participar de algum curso. Olho sobre isso, 

porque é comum para algumas empresas cometerem o erro de enviar o empregado 

para participar mais de uma vez, alegando que “desta vez ele aprende”; 

 Verificar comportamentos: sua empresa tem condições de mudar para 

fins de semana, feriados e horas extras? É comum escalar pessoal com o objetivo 

de punição. Este é um ponto muito importante, veja se a empresa não tem qualquer 

funcionário protegido. Quantas faltas aos sábados e domingos? Também, confira as 

falhas às segundas-feiras (dia à procura de outro emprego). 

Segundo Chiavenato (1999) as empresas estão investindo cada vez mais 

nas pessoas pois são elas que produzem, vendem, servem ao cliente, tomam 

decisões, lideram, motivam, comunicam, supervisionam, gerenciam e dirigem os 

negócios da empresa. 

Outro fato constatado é que a empresa não possui na sua política 

Educação Corporativa e tecnológica, educar corporativamente é fazer as pessoas 

pensarem criticamente, envolverem-se, se auto gerenciarem e emocionarem-se em 
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perceber que estão mudando a cada dia e para melhor e de acordo com os objetivos 

da empresa, a busca da competitividade tem se mostrado uma inovação constante 

e, para isso, as organizações têm investido em constante qualidade de serviço e 

aperfeiçoamento intelectual. 

Com atual situação da empresa foi diagnosticado que os colaboradores 

se sentem desmotivados, sem perspectiva, sem comprometimento e com certa 

restrição de qualificação profissional, fazendo com que a empresa não tenha mão de 

obra qualificada não atingindo os resultados esperados pela organização. 

Segundo professor e consultor empresarial da Litz Estratégia e Marketing, 

Mario Nei Pacagnan, hoje, as empresas enfrentam dificuldade para encontrar e reter 

talentos. Para solucionar esse problema que se tornou crônico, o professor aponta a 

educação corporativa como recurso fundamental para a formação de uma equipe de 

trabalho eficiente. “Programas de apoio ao desenvolvimento dos colaboradores com 

incentivos à educação continuada (Universidade Corporativa), atividades internas de 

Coaching, engajamento, mentoring, sucessão e vivência compartilhada são algumas 

das possibilidades. Hoje, com o desenvolvimento intenso da tecnologia digital (E-

Culture), as plataformas de compartilhamento e do ensino a distância (E-Learning), 

que era privilégio de grandes empresas, já é realidade para as pequenas empresas. 

(ACIL, 2013).  
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5 Considerações finais 

 

Com o avanço da tecnologia, o capital humano se tornou, cada vez mais, 

importante e estratégico para as empresas e está deixando de ser visto como mão 

de obra e passando a ser diferencial competitivo. 

Chegou-se à conclusão de que a empresa se deparava com um ponto 

negativo na questão de rotatividade onde se viu necessário algumas melhorias nos 

processos. 

As dificuldades encontradas pelo grupo na visita à empresa foi a omissão 

de algumas informações que eram restritas, acessibilidade de horários devido a 

carga horário de trabalho de cada componente do grupo, acesso difícil para 

componentes do grupo de outro município. 

Quanto as dificuldades no desenvolvimento prático podem-se destacar o 

desconhecimento das regras da ABNT, a escrita e uso da linguagem formal, e 

expressão escrita no sentido de registrar em palavras o pensamento, garantindo 

coerência entre os dois processos, a releitura e reescrita necessárias ao refinamento 

do texto, e as dificuldades com a gramática e vocabulário reduzido para expressar 

ideias o que acaba por resultar em inúmeras repetições de vocábulos ao longo do 

texto. 

http://faculdadefutura.com.br/


 
ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUC. E TECNOLOGIA 

DE VOTUPORANGA 

Faculdade de Ciências Gerenciais em Votuporanga 

Portaria do MEC 279, de 19/12/2012 

 

76 

6 Referências bibliográficas 

 

ACIL - Associação Comercial e Industrial de Londrina. Educação corporativa é 
saída para qualificação. Disponível em: <http://www.acil.com.br/noticias-
detalhe/16/12/2013/educacao-corporativa>. Acesso em: 15 mai. 2015. 

ALFIERI, M.; EIRA, M. A. Informação: RH e TI - uma relação de amor e ódio. RH em 
Síntese, n.44, ano VIII, p. 12-13, jan./fev., 2002. 

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2000. 

______. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal. Como agregar 
talentos à Empresa. São Paulo: Atlas, 1999. 

DRUCKER, P. F. Administração de organizações sem fins lucrativos, princípios 
e práticas. 5. ed. Pioneira: Fundação Vanzolini, 1999. 

LOURES JÚNIOR, J. A. R. Administração de recursos humanos: Visão sistêmica em 
gestão de pessoas. Centro Estadual de Educação Profissionalizante Francisco 
Carneiro Martins. 2012. Disponível em: 
<https://moodle.unipampa.edu.br/pluginfile.php/134234/mod_resource/content/1/adm
%20RH.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2015. 

MARTINS, S. P. Direito do trabalho. São Paulo: Atlas, 2014. 

RH PORTAL - Treinamento e Desenvolvimento. Educação corporativa - 
Importância e necessidade para a evolução. 2013. Disponível em: 
<http://www.rhportal.com.br/artigos/ rh.php?idc_cad=tsrl4w9my>. Acesso em: 15 
mai. 2015.  

SANT’ANNA, A. P. Treinamento e desenvolvimento. Disponível em: 
<http://slideplayer. com.br/slide/84456/>. Acesso em: 15 mai. 2015. 

STONER, J. A. F.; FREEMAN, R. E. Administração. 5. ed. Rio de Janeiro: Prentice 
Hall do Brasil, 1999. 

http://faculdadefutura.com.br/


 
ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUC. E TECNOLOGIA 

DE VOTUPORANGA 

Faculdade de Ciências Gerenciais em Votuporanga 

Portaria do MEC 279, de 19/12/2012 

 

77 

7 Apêndice 

 

1 - A importância das políticas de Recursos Humanos para o desenvolvimento das 

organizações Contemporâneas é complexa, sensível e estratégica e requer das 

organizações muita atenção para prever e antever o que sua empresa e 

colaboradores precisam para desenvolver um bom trabalho. Mudança, inovação, 

geração de valor passam por pessoas preparadas e motivadas. As organizações 

têm que ter a consciência que gerir pessoas não é só cuidar de técnica, métodos e 

instrumentos racionais de trabalho e controle. É entender que a família dos 

trabalhadores atua de forma direta e indireta na sua produtividade. È entender que o 

homem é corpo, mente e espírito, e que estes três elementos interagem no meio 

social. 

 

2 - A Politicas de Recursos humanos interfere na competitividade das empresas 

porque requer mais conteúdo profissional, mais assertividade, mais interlocução e 

uma postura mais humanista, sem, contudo, abolir o raciocínio prático e lógico isso 

tudo contribuindo de modo positivo para a competividade das organizações no 

mercado em que atuam e também atraindo talentos que buscam empresas nas 

quais desejam trabalhar não apenas pelo salário, mas também as oportunidades 

disponíveis,. Estes itens refletem a cultura de uma empresa. As empresas têm que 

ser um lugar atrativo para os talentos, assim como os talentos são atrativos para as 

empresas. Ser um modelo pode ser um importante diferencial para o mercado. 
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