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PREFÁCIO  

 

A proposta deste repositório de trabalhos fundamenta-se na importância de 

divulgação dos melhores trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos do Curso de 

Administração da FADEP. Essa iniciativa insere-se no movimento mundial de acesso 

aberto à produção científica. Este modelo de gestão para documentos eletrônicos 

proporciona maior visibilidade à produção intelectual das Instituições de Ensino 

Superior, disponibilizando para a sociedade o resultado de suas atividades de 

iniciação científica, pesquisa, empreendedorismo e inovação. Além disso, é aderente 

à linha mestre das Diretrizes Curriculares Nacionais, que visam a promoção do 

pensamento reflexivo, incentivando a pesquisa, promovendo a divulgação do 

conhecimento e sua aplicação na extensão.  

 

Objetivos do Projeto 

 

 Promover os melhores trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos do curso de 

Administração no corrente ano, fortalecendo o espírito da pesquisa e da iniciação 

científica;  

 Fomentar a produção intelectual e sua publicação gerando um legado do Curso à 

Instituição e à sociedade; 

 Facilitar o acesso à informação gratuita; 

 Utilizar o repositório como uma plataforma de armazenamento, preservação, 

gerenciamento, comunicação e informação, promovendo a criação, disseminação e 

utilização do conhecimento produzido pela comunidade acadêmica do Curso de 

Administração. 

 

 

 

 

 

Realização 

Colegiado do Curso de Administração da FADEP  
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RESUMO: Para que a empresa possua melhores resultados perante seus 
concorrentes se faz de grande importância um bom gerenciamento empresarial, o 
presente artigo responde ao problema de pesquisa como melhorar a gestão da 
empresa Lanchonete Recanto Mata Nativa? Sugerindo métodos e ferramentas para 
conseguir alcançar os caminhos que a empresa queira seguir: elaborar 
organograma; descrever atribuições dos cargos; definir métodos para controlar 
entradas e saídas dos materiais de estoque e de consumo e venda; definir métodos 
para controlar entradas e saídas de pessoas no camping, piscinas e chalés; sugerir 
melhorias que visem aprimorar a gestão empresarial. De forma a expandir e 
potencializar seu negócio para que assim consiga de forma organizada gerar 
vantagem competitiva perante seus concorrentes, além de melhorar o atendimento 
para com os seus clientes e deixa-los cada vez mais satisfeitos. A metodologia de 
pesquisa utilizada foi o referencial bibliográfico com análise qualitativa de forma 
descritiva, se classificando como um estudo de caso. 
 
Palavras-chaves: Movimentação de estoque. Gestão empresarial. Ferramentas de 
gestão. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A organização estudada é a Lanchonete Recanto Mata Nativa LTDA-ME, 
inscrita sob o CNPJ nº 07.685.073/0001-03, sob forma de sociedade limitada micro 
empresarial optante pelo simples nacional. É conhecida pelo público como Mata 
Nativa, sediada no interior no município de Marmeleiro PR, na Linha Pocinho. Atua 
como prestadora de serviço com atividade principal na área de lazer. Dispõe de uma 
área de 70.000m² e possui um amplo espaço para camping, mesas com 
churrasqueiras, quiosques, piscinas, boliche entre outros.  

A otimização e controle dos processos operacionais e de gestão das 
empresas são etapas fundamentais para o seu desenvolvimento. A gestão 
empresarial, portanto, é primordial para que a empresa possa ter uma vida saudável. 
Na organização estudada possuem-se muitos problemas de gestão, onde também 
não se tem um planejamento estratégico futuro estabelecido, sendo assim a 
empresa tem foco no curto prazo para base da sua tomada de decisão, sem pensar 
e preestabelecer os caminhos que deverá seguir com prazos mais longos. Como o 
mundo empresarial vem sempre mudando e se aprimorando, a gestão empresarial 
através da definição de metas e objetivos que a empresa seguirá tem um papel 
fundamental para que a mesma continue competindo perante seus concorrentes e 
melhore a satisfação de seus clientes, conquistando uma maior fatia de mercado e 
alavancando seus lucros. 

As micro e pequenas empresas vêm cada vez mais servindo como subsídios 
para as grandes empresas, é através delas que o país como um todo consegue 
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gerar renda para continuar movimentando sua economia, mas o cenário atual é que 
muitas dessas pequenas empresas, não possuem uma gestão administrativa 
preestabelecidas, levando assim muitas vezes a falência do negócio. O mundo 
empresarial se torna cada vez mais competitivo e sem um pré-estabelecimento de 
seus objetivos as empresas não conseguem se manter no mercado, com o presente 
artigo pretende-se melhorar o desempenho dos processos internos permitindo uma 
melhor eficiência da empresa Mata Nativa, assim conseguindo inserir a mesma mais 
forte para o mercado e utilizar as metodologias propostas para uma vantagem 
competitiva perante seus concorrentes. 

O presente artigo busca responder ao problema de pesquisa como melhorar 
a gestão da empresa Lanchonete Recanto Mata Nativa? E tem como objetivo 
desenvolver métodos e ferramentas para melhorar a gestão da empresa Lanchonete 
Recanto Mata Nativa. Com a utilização das metodologias propostas os sócios 
administradores conseguirão manter um melhor controle sobre todo o serviço 
prestado. Para o desenvolvimento do artigo buscou-se atingir aos objetivos 
específicos: elaborar organograma; descrever atribuições dos cargos; definir 
métodos para controlar entradas e saídas dos materiais de estoque e de consumo e 
venda; definir métodos para controlar entradas e saídas de pessoas no camping, 
piscinas e chalés; sugerir melhorias que visem aprimorar a gestão empresarial.  

No item 2 é apresentado a metodologia de pesquisa adotada para executar 
o artigo, bem como o delineamento da pesquisa, universo e amostra, além dos 
instrumentos de coleta de dados e processo de análise dos mesmos. No item 3 são 
exibidos os resultados obtidos com o estudo e análise crítica dos resultados, 
apresentando sugestões capazes de melhorar a gestão do que se propõem o artigo, 
baseado no referencial teórico consultado e finaliza-se com as considerações finais 
no item 4. 

 
 
2 METODOLOGIA  
 
2.1 PLANO E DELINEAMENTO DA PESQUISA  

  
O presente artigo usa uma abordagem de pesquisa qualitativa, pois avalia a 

qualidade dos processos na empresa e não dados quantitativos. Para Silva (2001, p. 
20), “a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 
processo de pesquisa qualitativa.” Não requer o uso de métodos e técnicas 
estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 
pesquisador é o instrumento-chave.  
  
2.1.1 Classificação da pesquisa quanto a seus objetivos  
  

Em relação aos objetivos a pesquisa se classificou como descritiva, “as 
pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre 
variáveis” Gil (2008, p. 28). 

 
  

2.1.2 Classificação da pesquisa quanto aos meios de investigação  
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Quanto aos meios de investigação utilizados a mesma se classificou como 
estudo de caso, onde se consegue descrever as situações encontradas no ambiente 
e também explorar as situações do dia a dia dos colaboradores. Ainda para Gil 
(2008, p. 57) “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de 
um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 
detalhado”.  

A pesquisa documental foi utilizada pelos pesquisadores para que possa 
através dos documentos da empresa coletar dados que foram úteis para a resolução 
do problema de pesquisa, com cita Lakatos (2003, p. 174) “a característica da 
pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, 
escritos ou não, constituído o que se denomina de fontes primarias, estas podem ser 
feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois”.  

O método de pesquisa bibliográfica é amplamente utilizado pelos 
pesquisadores para a construção do embasamento teórico da formulação da 
pesquisa e também a resolução dos objetivos, como cita Fachin (2005), a pesquisa 
bibliográfica diz respeito ao conjunto de conhecimento humano reunidos nas 
obras. Desta forma, para Gil (2008, p. 50) “a principal vantagem da pesquisa 
bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 
fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”.  
  
2.2 UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA  

  
Se faz necessária a identificação do universo da pesquisa e da sua 

amostra, identificando o público total, o público alvo e qual será a representação 
desse público para que seja realizada a aplicação da pesquisa.   

O universo da pesquisa é classificado como a totalidade de indivíduos 
avaliados em dado espaço, como comenta Gil (2008, p. 89) “é um conjunto definido 
de elementos que possuem determinadas características”. Neste projeto de 
pesquisa, a empresa Mata Nativa fica classificada como sendo o universo.  

A amostra, portanto, é um pedaço desse universo onde será realizada a 
aplicação da pesquisa, ainda para Gil (2008, p. 90), “amostra é um subconjunto do 
universo ou da população, por meio do qual se estabelecem ou se estimam as 
características desse universo ou população”. Possui-se vários tipos de extração 
dessas amostras, nesse artigo foi utilizado a amostragem por conglomerados, que 
de acordo com Gil (2008, p. 93):  

  
A amostragem por conglomerados é indicada em situações em que é 
bastante difícil a identificação de seus elementos. É o caso, por exemplo, de 
pesquisas cuja a população seja constituída por todos os habitantes de uma 
cidade. Em casos desse tipo é possível proceder à seleção da amostra a 
partir de "conglomerados". Conglomerados típicos são quarteirões, famílias, 
organizações, edifícios, fazendas etc.  

  

Foi utilizado esse método por ser trabalhado o universo. Deste modo, a 
amostragem por conglomerados realizou-se através dos setores da 
empresa, tendo dados e informações de cada um, devido a todos apresentarem 
problemas e avaliações específicas com foco de identificação individual.  
  
 
2.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  
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A coleta de dados seguiu as definições que foram apontadas no 
planejamento da pesquisa, isto é, os métodos que os pesquisadores utilizaram para 
a realização da coleta de informações dentro da empresa.  

Para Cervo (1996, p. 135), “há diversas formas de coleta de dados, todas 
com as suas vantagens e desvantagens. Na decisão do uso de uma forma ou outro 
o pesquisador levará em conta o que menos desvantagens oferecer, respeitando os 
objetivos da pesquisa.” Os métodos utilizados para a coleta de dados para este 
artigo foram a entrevista, observação in loco, pesquisa documental e pesquisa 
bibliográfica.  

Portanto, para Cervo (1996, p. 136), “a entrevista não é simples conversa. É 
conversa orientada para um objetivo definido: recolher, através do interrogatório do 
informante, dados para a pesquisa.”  É um método que auxilia os pesquisadores a 
estarem mais próximos com o ambiente da empresa.  

Lakatos (2003, p. 190), cita que “a observação é uma técnica de coleta de 
dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de 
determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas 
também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar.” 

A observação é outro método utilizado, porque é através dela que os 
pesquisadores poderão acompanhar fatos do dia a dia dos colaboradores.  

De acordo com cada objetivo específico, segue ação a ser desenvolvida:  
1 – Elaborar organograma: entrevista foi a ferramenta utilizada para a coleta 

de dados. Fizeram-se necessário o conhecimento do quadro de funcionários e suas 
atribuições. Tendo o constante auxílio do proprietário nas informações. O 
organograma deve ser repassado a todos de formar expositiva para que os 
colaboradores saibam sua importância. É acessível a qualquer momento para os 
que desejarem.  

2 – Descrever atribuições dos cargos: para descrever as atribuições dos 
cargos foi usado questionário/entrevistas conforme apêndice 1. Os resultados foram 
analisados e apresentados de forma documental para que tenha acesso livre para 
todos das instituições, deste modo não restando dúvidas das atribuições pertinentes 
a cada colaborador com relação às atividades desenvolvidas.  

3 – Definir métodos para controlar entradas e saídas dos materiais de 
estoque e de consumo e venda: as ferramentas para a análise do mesmo foram à 
entrevista, a observação, a pesquisa bibliográfica e a documental. Os dados 
necessários para o controle dos mesmos é a observação de planilhas de entradas e 
saídas de materiais de estoque para consumo ou venda e materiais comprados. A 
coleta dos dados para definir os métodos de controle de entrada e saída foi in loco e 
por informações repassadas pelo proprietário. Para exposição dos resultados 
obtidos com a ação foi utilizado o fluxograma e descrição de processo.  

4 – Definir métodos para controlar entradas e saídas de pessoas 
no camping, piscinas e chalés: para a obtenção dos dados relativos a este 
objetivo foi utilizado entrevista com os colaboradores, bem como através de 
observação in loco do fluxo de pessoas e pesquisa bibliográfica. O resultado foi 
exposto através de fluxograma e descrição de processos.  

5 – Sugerir melhorias que visem aprimorar a gestão empresarial: para o 
mesmo se teve a utilização de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, 
entrevistas e observação in loco. Os dados foram coletados na empresa com o 
auxílio do proprietário, colaboradores e frequentadores do local. Para exposição das 
informações usou-se forma documental, em formato de plano de ação para que esse 
processo sirva de auxílio ao empreendedor no âmbito geral.  
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2.4 ANÁLISE DOS DADOS  
 

Após a coleta dos dados faz-se necessário sua análise, pois isso irá 
contribuir para a organização atingir os objetivos propostos por meio da sinterização 
dos dados e tradução dos mesmos em informações úteis e claras para a empresa. 
Afirma Gil (2008, p. 156), que “em boa parte das pesquisas sociais são observados 
os seguintes passos: estabelecimento de categorias, codificação, tabulação, análise 
estática de dados, avaliação das generalizações obtidas com os dados, inferência 
de relações causais, interpretação dos dados”.  

O primeiro passo, portanto, foi o estabelecimento da categoria que nada 
mais é do que separar as respostas adquiridas na pesquisa em pequenos grupos, se 
faz necessária essa separação, de acordo com Gil (2008).  

No segundo passo foi realizada a tabulação Gil (2008) onde ocorrerá a 
análise dos dados que foram agrupados para que através dessa tabulação os 
pesquisadores possam encontrar resultados que satisfaçam aos objetivos 
específicos.  

O terceiro passo, assim, foi à inferência das relações casuais Gil (2008) diz 
que o cientista procura descobrir as condições necessárias e suficientes. Sendo 
assim, deve se levar em consideração na hora da avaliação os fatores que estão 
influenciando para que o processo ocorra daquela maneira.  

No quarto passo foi analisado o conteúdo que é um procedimento clássico 
para analisar materiais de texto de qualquer origem, de produtos de mídia os dados 
de entrevistas. É “um método empírico para descrição sistemática e transparente 
das características substanciais e formais da mensagem” (FLICK, 2012, p. 134). O 
método é baseado no uso de categorias derivadas de modelos teóricos. 
Normalmente se aplica essas categorias aos textos, em vez de devolvê-las a partir 
do próprio material. A análise de conteúdo tem por objetivo classificar o conteúdo 
dos textos alocando as declarações sentenças ou palavras.  

 
 

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

A organização estudada é a Lanchonete Recanto Mata Nativa LTDA-ME, 
inscrita sob o CNPJ nº 07.685.073/0001-03, sob forma de sociedade limitada micro 
empresarial optante pelo simples nacional. É conhecida pelo público como Mata 
Nativa, sediada no interior no município de Marmeleiro PR, na Linha Pocinho. Atua 
como prestadora de serviço com atividade principal na área de lazer. Dispõe de uma 
área de 70.000m² e possui um amplo espaço para camping, mesas com 
churrasqueiras, quiosques, piscinas, boliche entre outros.  

A otimização e controle dos processos operacionais e de gestão das 
empresas são etapas fundamentais para o seu desenvolvimento. A gestão 
empresarial, portanto, é primordial para que a empresa possa ter uma vida saudável. 
Na organização estudada possuem-se muitos problemas de gestão, onde também 
não se tem um planejamento estratégico futuro estabelecido, sendo assim a 
empresa tem foco no curto prazo para base da sua tomada de decisão, sem pensar 
e preestabelecer os caminhos que deverá seguir com prazos mais longos. Como o 
mundo empresarial vem sempre mudando e se aprimorando, a gestão empresarial 
através da definição de metas e objetivos que a empresa seguirá tem um papel 
fundamental para que a mesma continue competindo perante seus concorrentes e 
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melhore a satisfação de seus clientes, conquistando uma maior fatia de mercado e 
alavancando seus lucros. 

Através da coleta de dados obtiveram-se resultados significativos perante a 
empresa, esses resultados serviram como base para a formulação e resolução dos 
problemas e assim responder a situação problema de como melhorar a gestão da 
empresa Lanchonete Recanto Mata Nativa?” 

As sugestões foram apresentadas através de métodos que para Cruz (2002, 
p.51) “é o estudo das organizações por meio da análise de cada uma das suas 
atividades, a fim de criar procedimentos que venham a interligá-los de forma 
sistêmica” ou ferramentas como cita Ballestero-Alvarez (2000), trata-se de uma 
coleção de documento sobre técnica, padrões e normas que são utilizadas para a 
melhoria dos processos empresarias, defini do que se trata o processo e de quando 
deverá ser utilizada a ferramenta, além de apresentar descrições com 
características, regras, normas, peculiaridades e premissas que devem ser utilizadas 
para a execução da ferramenta. Assim, alcançando aos objetivos da pesquisa. 

 
 
3.1 ELABORAR ORGANOGRAMA   
 

 Através do diagnóstico feito na empresa em questão, onde a mesma não 
possui organograma, sugere-se a adesão do mesmo para definições de níveis 
hierárquicos em que cada colaborador está visando aperfeiçoar os processos. A 
elaboração de um organograma dentro da organização é crucial, conforme 
Rocha (1987, p.73), “tem por objetivo representar a organização formal, configurada 
na estrutura dos regulamentos da empresa, demonstrando os diversos órgãos, seus 
posicionamentos, vias hierárquicas existentes e as linhas de 
autoridade, subordinação e vinculação”. Sendo assim, apresenta a finalidade básica 
de relacionamento que deve ser seguido por todos os colaboradores da organização 
independente do cargo que atua. 

Com isso, Rocha (1987) complementa que, com um organograma a 
empresa poderá permitir uma rápida visualização da estrutura da empresa, 
possibilita uma melhor compreensão dos fluxos de autoridade e os relacionamentos 
formais, consegue ainda demonstrar a importância das atividades exercidas para o 
alcance das metas e objetivos da empresa, além de direcionar para o crescimento 
profissional. O organograma, portanto, deve ser elaborado no formato mais claro 
possível, para que assim todos possam compreender sua posição dentro da 
empresa. Chiavenato (199, p. 160), afirma que “a posição do cargo no organograma 
define o seu nível hierárquico, a subordinação (a quem presta responsabilidade) e o 
departamento ou divisão em que está localizada”. O apêndice 2 apresenta o 
organograma sugerido para a empresa.  

Como principal alteração ao organograma atual recomenda-se a inclusão do 
cargo de assessor de ralações públicas, devido a este ser o responsável pela 
interação da empresa com os clientes, Spiller (2006) fala da interação de funcionário 
e cliente em tempo real, com todos os aspectos comportamentais e psicológicos que 
isso envolve: confiança, atitude, proatividade, interesse, acolhimento, consideração, 
troca, cooperação e compreensão, obtendo maior contato e satisfação com o cliente 
através dos serviços prestados. 
 3.2 DESCREVER ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  
 

Atualmente as atribuições dos cargos são feitas de maneira verbal e 
há falhas no resultado da execução das tarefas, pela não definição exata da 
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responsabilidade de cada um, que implica em tarefas não feitas ou em retrabalho. 
Para isso o apêndice 3 demonstra a descrição de funções, visando melhorar o 
funcionamento da empresa. Além de poder apresentar o que cada trabalhador 
utilizará para a realização do seu trabalho e o nível de autonomia que seu cargo 
possui. 

Após a definição do organograma é realizada a descrição dos cargos com 
suas atribuições, ou seja, a autoridade e a responsabilidade. De acordo 
com Chiavenato (1999, p. 176) "descrever um cargo significa relacionar o que o 
ocupante faz, como ele faz, sob quais condições ele faz e porque ele faz. A 
descrição de cargo é um retrato simplificado do conteúdo e das principais 
responsabilidades do cargo".  

De maneira geral, a descrição de cargos é eficiente, pois está documentado 
o que o ocupante desempenhará, os recursos e processos para realização, a quem 
o colaborador se reporta de imediato e a quem o mesmo pode 
delegar autoridade ou supervisionar. Além das relações com os demais cargos, 
demonstrados de forma estruturada e dimensionada o funcionamento da 
organização e pelo o que cada um será cobrado. Ressalta Chiavenato (1999, p. 
160), que “o cargo é uma composição de todas as atividades desempenhadas 
por uma pessoa - o ocupante - que podem ser englobadas em um todo unificado e 
que figura em certa posição formal do organograma da empresa”. Assim, 
está totalmente vinculada com os níveis hierárquicos citados no objetivo 3.1. 

 
 

3.3 DEFINIR MÉTODOS PARA CONTROLAR ENTRADAS E SAÍDAS DOS 
MATERIAIS DE ESTOQUE E DE CONSUMO E VENDA 

 
 Com as observações realizadas na empresa, pode-se perceber que o modo 

de controle dos materiais ocorria da seguinte forma: todos os colaboradores 
possuíam acesso para a entrada e retirada de mercadorias do estoque, não se 
possuía um fluxo de armazenamento dos materiais, não se sabia ao certo a 
quantidade que havia sido vendido por dia, não se fazia a contagem do material que 
chegava até o estoque, simplesmente eram alocados sem nenhuma definição 
prévia. Para Chiavenato apud Taylor (2000) o princípio de controlar o trabalho serve 
para se certificar de que o mesmo está sendo executada de acordo com as normas 
estabelecidas e segundo o plano previsto, por isso, a gerência deve cooperar com 
os trabalhadores, para que a execução seja a melhor possível.  

Para que a melhor maneira de movimentação dos materiais se faça possível, 
é necessário um mapeamento claro e o fluxo que o mesmo deverá seguir como 
comenta Slack (2008, p. 163): 
 

Os processos existentes não são sempre suficientemente bem definidos ou 
descritos. Às vezes isso ocorre porque eles se desenvolvem com o tempo 
sem mesmo serem formalmente registrados, ou podem ter sido mudados 
(talvez melhorados) informalmente pelos indivíduos que trabalham no 
processo. Mas os processos que não são formalmente definidos podem ser 
interpretados de diferentes formas, levando à confusão e inibindo as 
melhorias. Assim, é importante ter alguma descrição visual registrada ou um 
processo que possa ser acordado por todos aqueles que estão envolvidos 
nele. É aí que entra o mapeamento de processos, que é necessário para 
expor a realidade do comportamento do processo. 
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 Na empresa estuda os fluxos dos materiais se dão por diversas formas, sendo 
assim classificado como arranjo físico funcional ou por processo, que perante Corrêa 
(2008), o arranjo físico por processo é aquele em que os recursos são arranjados 
levando em conta sua função. Esse tipo de arranjo é mais adequado a sistemas de 
operações que prestam serviços variados, suas atividades elementares não 
necessariamente são executadas na mesma sequência, os diversos setores 
funcionais não são conectados e os fluxos não seguem uma sequência 
predeterminada. 
 Tendo em vista a importância do mapeamento de processos, segue no 
apêndice 4 o processo de entradas e saídas de materiais para a empresa, que 
seguirá o seguinte formato: 
 
Emitir relatório de estoque: o atendente deverá emitir diariamente o relatório do 
sistema que mostre o saldo de estoque e o ponto de pedido. 
Conferir relatório de estoque: o atende irá conferir se a quantidade atual é 
suficiente para atender a demanda semanal. 
Requisitar compra: o atendente deve solicitar ao gerente administrativo-financeiro 
a compra de algum item, através da requisição de compra, quando for seu ponto de 
pedido para que assim não haja atraso ou falta de mercadoria.  
Receber requisição de compra: o gerente administrativo-financeiro recebe a 
requisição de compra do atendente através de e-mail e irá verificar o estoque 
disponível com a previsão da demanda e fluxo de caixa. Se a solicitação for 
compatível com a realidade a mesma é aprovada, se não a solicitação será 
devolvida para o atendente recalcular. 
Orçar compras: o orçamento do pedido de compra deverá ser realizado pelo 
gerente administrativo-financeiro, onde se recomenda avaliar no mínimo três 
propostas para que os produtos possam ser adquiridos. O gerente administrativo-
financeiro deverá elaborar um relatório dos orçamentos, que deve constar a 
quantidade, o prazo de entrega, o valor e formas de pagamento. O relatório de 
orçamento deverá ser avaliado e um dos orçamentos deve ser escolhido pelo 
mesmo, levando em consideração o custo benefício, o valor em caixa, o fornecedor 
e se a mercadoria chegará ao prazo estimado sem nenhum atraso.  
Cadastrar fornecedor: o gerente administrativo-financeiro deverá realizar o 
cadastro dos fornecedores, conforme preenchimento dos campos do sistema, nos 
casos onde o fornecedor não for cadastrado.  
Emitir pedido de compra: o gerente administrativo-financeiro deverá emitir uma 
ordem de compra para o fornecedor constando item, quantidades, prazo de entrega, 
forma de pagamento e valor.  
Conferir recebimento: o atendente ficará com uma cópia da ordem de compra para 
quando chegar a mercadoria fazer a conferência da nota fiscal com os produtos que 
chegaram. Se os três resultados estiverem coerentes, os produtos poderão ser 
aceitos e armazenados. Nos casos onde houver divergência entre e o pedido de 
compra e a entrega o atendente deve informar ao gerente administrativo-financeiro 
para que o mesmo tome as medidas cabíveis, a saber: devolução total, devolução 
parcial ou aceite. 
Lançar NF: o gerente administrativo-financeiro deverá fazer o lançamento da nota 
de entrada dos produtos para que o sistema possa ser atualizado conforme está no 
estoque físico. 
Armazenar materiais: as mercadorias que chegarem deve ser armazenado pelo 
atendente, onde seguirá o método Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai (PEPS), 
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as mercadorias estarão alocadas em prateleiras e pallets para melhor visualização 
das mercadorias.  
Armazenar nas prateleiras: as mercadorias deverão ficar expostas na prateleira para 
que possa haver uma maior atratividade do cliente para a compra da mercadoria, a 
alocação das mercadorias na prateleira fica sobre responsabilidade do atendente.  
Armazenar no freezer: nos freezers ficarão as bebidas e comidas pré-prontas. As 
bebidas devem estar sempre geladas para serem vendidas para o cliente, por isso 
fica sob responsabilidade do atendente monitorar a necessidade de colocar as 
bebidas para gelarem.  
Armazenar alimentos: os alimentos que tem a necessidade de cozimento ficarão 
armazenados nos freezers e deverão ser fritos ou assados pelo atendente conforme 
demanda. 
Retirar do estoque: a saída da mercadoria do estoque é feita pelo atendente ou 
pelo gerente administrativo-financeiro. O destino da mercadoria pode ser para 
consumo ou venda. Caso a mercadoria seja para venda deve-se dar saída como 
mercadoria para venda. Se for para consumo dos colaboradores ou para uso interno 
deverá ser dado baixo no estoque como material de consumo.  
Entregar mercadoria: de acordo com a solicitação do cliente o atendente entregará 
a mercadoria para o mesmo realizando a saída da mercadoria do estoque no 
sistema e o valor pago. 
Realizar fechamento: no final do dia o atendente deve fazer o fechamento do caixa 
e do estoque e conferir se a quantidade de mercadorias que saiu equivale com o 
valor que entrou. 
 

Para Wakulicz apud O’brien (2004, p. 18) “um sistema de informação 
depende dos recursos humanos, de hardwares, software, dados e redes para 
executar atividades de entrada, processamento, produção, armazenamento e 
controle que convertem recursos de dados em produtos de informação”.  

O software sugerido para a empresa é o Mogo Smart. O mesmo tem foco 
no atendimento do ramo gastronômico e suas funções são “para minimizar a 
necessidade de comunicação entre os colaboradores no seu estabelecimento, tendo 
como ponto de referência a informação exata e instantânea gerada pelo sistema, 
reduzindo erros operacionais” (mogo.com.br). Funciona por “tecnologia Em Nuvem 
(Cloud Computing), ou seja, o sistema está instalado em um servidor remoto ao qual 
o cliente acessa via internet através de uma conta no nome de sua empresa” 
(mogo.com.br). Também emite NFC-e e NF-e. 

É de fácil utilização e possui alternativas para incluir nele os demais serviços 
que a Mata Nativa oferece, como piscinas e boliche, integrando em um único 
sistema a gestão do negócio para controlar. Além de, possuir quatro planos que se 
ajustam ao tamanho e necessidade da organização, com pacotes a partir de 
R$145,00/mês.  

Assim, para controlar as entradas e saídas do estoque, é preciso registrar a 
entrada do produto, começando por onde o mesmo fica alocado na empresa, sendo 
considerado o centro de custos para venda ou consumo interno, fornecedor e data 
de entrada, conforme figura 1:  
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Figura 1: entrada do produto.  

Fonte: telas do sistema. 

 
Depois, demonstrado na figura 2, registrar seu código ou código de barras, o 

produto, a quantidade e o preço unitário. Também é possível informar o centro de 
custos.  

 
Figura 2: características do produto.  

Fonte: telas do sistema. 

 

Para o atendente aparece as opções disponíveis que o cliente pode 

contratar. Para isso, o mesmo faz a leitura pelo código da comanda que é reaberta, 

de acordo com a figura 3. 

 

 
Figura 3: tela inicial.  

Fonte: telas do sistema. 
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Possui também um menu de opções disponíveis para a operação, conforme 

figura 4. 

 
Figura 4: opções da comanda.  

Fonte: telas do sistema. 

 

 Após aberta a comanda aparece as opções disponíveis para fazer o pedido, 

adicionando os itens desejados, demonstrado pela figura 5. 

 
Figura 5: pedidos disponíveis na comanda.  

Fonte: telas do sistema. 

 

Ao final, o sistema disponibiliza os relatórios para acompanhamento de 

todas as transações que foram feitas. De valor em caixa, pois cada movimentação é 

registrada e gera relatório, além do saldo de estoque. Na figura 6 é mostrado o 

relatório de estoque atual, que é o atendente utilizará para fazer a verificação diária 

da necessidade de compras através do ponto de pedido. 
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Figura 6: relatório de estoque atual.  

Fonte: telas do sistema. 

 

 Para auxiliar na decisão de quando e quanto comprar, o sistema permite 
cadastrar o ponto de pedido para cada item cadastrado, de acordo com a figura 7: 

 
Figura 7: cadastro do ponto de pedido.  
Fonte: tela projetada do sistema. 
 

Com base no saldo em estoque e no ponto de pedido, o sistema apresenta 
uma sugestão de produtos a serem comprados. Contudo, o atendente fará a seleção 
dos itens que estão em falta e que devem ser adquiridos, conforme figura 8, e 
enviará a requisição de compra para o gerente administrativo-financeiro.  

 
Figura 8: requisição de compra.  
Fonte: tela projetada do sistema. 
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Vale destacar que o processo de análise de ponto de pedido e de requisição 
de compras foram sugestões realizadas pelos autores deste artigo, junto a empresa 
Mogo durante o período de estágio, com o objetivo de evitar a ruptura de estoque e 
otimizar o tempo dos colaboradores na elaboração da requisição de compra. O 
ponto de pedido para Martins (2002) consiste em disparar o processo de compra 
quando o estoque de um item atinge um nível determinado pela organização como 
sendo o nível limite para sua compra, sendo calculado em função do consumo 
médio e prazo de recebimento. As funcionalidades já foram analisadas e serão 
implementadas no software em sua próxima versão.   
 Para que o processo possa fluir com mais rapidez e que o gerente 
administrativo-financeiro realize menos trabalhos operacionais, com a nova 
descrição de cargos, todos saberão detalhadamente o que deverá ser realizado no 
dia de trabalho. Assim, a contratação de mais um atendente se faz necessária, para 
que o cliente seja mais bem atendido, por conta de que no local da lanchonete fica 
somente um colaborador para o desenvolvimento de as atividades relacionadas ao 
boliche, alimentos, bebidas, piscinas, chalés, sendo assim o atendente fica 
sobrecarregado e o gerente administrativo-financeiro deixa de executar suas tarefas 
para ajudar a atender clientes. Com a contratação de mais um atendente o trabalho 
conseguirá fluir com maior agilidade sem sobrecarregar os demais. 
  
 
3.4 DEFINIR MÉTODOS PARA CONTROLAR ENTRADAS E SAÍDAS DE 
PESSOAS NO CAMPING, PISCINAS E CHALÉS 
 

A entrada de pessoas na empresa Mata Nativa é feita da maneira mais 
simples possível, o cliente entra pela portaria e pode utilizar dos serviços prestados 
pela empresa, se quiser utilizar a piscina ele deverá adquirir a entrada do espaço na 
lanchonete, já para o chalé é feito através de reservas por telefone. Sem ter um 
controle de demanda diária, quanto de desconto foi concedido no dia, não existe 
prestação de contas diárias exata de quanto entrou de dinheiro no caixa. Slack 
(2008, p. 35) “define que todas as partes do negócio gerenciam os processos de 
modo que todo tem uma função de operações e precisam entender o gerenciamento 
de operações.” 

O fluxo de pessoas na empresa não é bem definido, elas entram no local e 
se sentem perdidas, principalmente se a pessoa não conhece o estabelecimento, 
não sabe para onde ir e como funciona a prestação de serviço do local.  

O desenvolvimento de um fluxograma de pessoas se faz crucial para que 
assim possa ser estabelecido o melhor formato de movimentação e layout das 
pessoas dentro da empresa, além de seguir um passo a passo para estabelecimento 
de serviços perante alguns colaboradores, principalmente direcionado no caso da 
recepcionista. Como comenta Fernandes apud Ivanqui (1997) que em todo o 
desenvolvimento de layout organizacional uma preocupação básica deve estar 
sempre sendo buscada, trata-se de tornar mais eficiente o fluxo de trabalho quer 
seja ele dos colaboradores, materiais ou clientes.  No apêndice 5 há o layout da 
organização, sugere-se que o mesmo seja adaptado e esteja visível na mesma para 
os clientes que a adentrarem. 

Tendo em vista a importância desse mapeamento de pessoas, segue o 
apêndice 6 o proposto pelos pesquisadores para a empresa, que seguirá o seguinte 
formato: 
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Cadastrar cliente: quando o cliente chegar será realizado o cadastro na portaria. A 
recepcionista deverá coletar os principais dados como nome, CPF, endereço, 
contato telefônico para que o cadastro seja efetuado, através do sistema.  
Abrir comanda: a recepcionista deverá coletar o valor da entrada do 
estabelecimento e colocar a fita de identificação no braço cliente vinculando-o ao 
código da comanda, registrando no sistema a operação. 

Com base no mapeamento proposto, o cliente poderá analisar o layout 
(apêndice 5) e escolher as opções disponíveis, sendo: 
Usar quiosque: quando o cliente optar por usar o quiosque o mesmo deverá se 
deslocar até ele, onde encontrará um espaço coberto com churrasqueira, mesas e 
bancos. Há possibilidade que o cliente entre em contato anteriormente reservando o 
quiosque. 
Usar churrasqueira e mesas: caso escolha utilizar as churrasqueiras que estão 
disponíveis no espaço, o mesmo deverá se deslocar até a de sua preferência onde 
encontrará próximo da mesma mesas e bancos a sua disposição, sendo este sem 
coberto. 
Adquirir itens da lanchonete: o cliente adquire itens de consumo na lanchonete, 
qual será recebido pelo atendente que fará a venda das mercadorias. O atendente 
deve realizar a venda passando a mercadoria na comanda, registrando em sistema 
a saída do estoque. O pagamento deve ser feito no ato. O cliente ainda tem 
disponível um espaço com mesas e cadeiras qual pode se acomodar.  
Cadastrar cliente para uso do chalé: o gerente administrativo-financeiro ou 
atendente fará um cadastro com os dados pessoais, endereço, contato telefônico e 
e-mail no sistema de pelo menos um dos clientes que irão usufruir do espaço. O 
pagamento deve ser feito no ato. Há possibilidade que o cliente entre em contato 
anteriormente reservando o chalé. 
Usar chalé: o cliente deve pegar a chave do chalé na lanchonete e se deslocar até 
o mesmo, qual tem disponível no espaço para utilização camas, banheiro, geladeira, 
pia, armário, itens de cozinha, mesa e cadeiras. Ao finalizar o uso o cliente deve 
informar na lanchonete sua saída, onde o auxiliar de serviço gerais deve conferir 
como está o chalé. Se houver algum prejuízo para a empresa está deve ser 
ressarcida. Se estiver tudo certo o cliente está liberado. 
Comprar créditos: se o cliente opta por utilizar um dos esportes disponíveis, o 
mesmo deve, na lanchonete, comprar o acesso para qual deseja. O atendente 
realizará a venda registrando na comanda sua opção. No caso do boliche o gerente 
administrativo-financeiro ou atendente deve reservar um horário, em sistema, para 
utilização da pista. O cliente pode aguardar seu horário usufruindo das demais 
opções do camping. O pagamento deve ser realizado no ato. 
Usar boliche: o cliente deve se descolocar até a pista no horário reservado, junto do 
atendente, que irá liberar a pista e auxiliar nos procedimentos iniciais necessários 
para utilização do espaço. Assim, poderá utilizar a pista até o vencimento do horário 
reservado. 
Usar sinuca/pebolim: com a ficha de sinuca ou pebolim, o cliente deverá se dirigir 
até uma das mesas disponíveis e jogar. Caso todas estejam ocupadas, tem que se 
esperar uma mesa vagar, podendo usufruir aas demais opções que o camping 
oferece. 
Usar cama elástica: quando o cliente pagar por uma quantidade de minutos poderá 
se dirigir até a cama elástica e usa-la pelo tempo comprado. Caso esteja ocupada, 
deverá esperar sua vez, podendo utilizar as demais opções do camping, ou se for de 
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ambos os interessados, poderão compartilhar o espaço, desde que não ultrapasse o 
máximo de peso permitido. 
Comprar acesso a piscina: o cliente que deseja utilizar as piscinas deve comprar o 
acesso na lanchonete, com o gerente administrativo-financeiro ou atendente, que 
deverá passar a compra na comanda, registrando em sistema. O pagamento deve 
ser realizado no ato. 
Usar piscina: o cliente deverá ir até a área das piscinas e fazer a leitura da 
comanda no equipamento, para que o auxiliar de serviços gerais possa liberar a sua 
entrada, desde que tenha comprado o acesso. Pode-se então utilizar as piscinas, 
tobogãs e cadeiras. Não se pode consumir comidas e/ou bebidas neste espaço.  
Usar campo de suíço: o cliente tem acesso livre a este espaço, podendo reservar 
um horário com o atendente ou gerente administrativo-financeiro, qual registrará em 
sistema, para que o mesmo esteja livre no tempo desejado. Caso esteja ocupado, 
deverá esperar sua vez, podendo utilizar as demais opções do camping, ou se for de 
ambos os interessados, poderão compartilhar o espaço, até o próximo período 
reservado. 
Finalizar comanda: quando o cliente desejar sair do estabelecimento o mesmo 
deve dirigir-se até a portaria para a recepcionista efetuar a baixa da comanda, assim 
podendo liberar a saída. 
 
 
3.5 SUGERIR MELHORIAS QUE VISEM APRIMORAR A GESTÃO EMPRESARIAL  
 
3.5.1 Construir quiosques na área de piscinas 
 
 Na empresa estudada os produtos para vendas ficam todos alocados na 
lanchonete, o cliente que estiver utilizando da área de piscinas deve sair do local se 
deslocar até a lanchonete para a compra do produto, muitas vezes por conta desse 
deslocamento o cliente acaba desistindo da compra do produto. Por possuir um 
espaço já dentro das piscinas ficará mais fácil à venda de produtos como de 
bebidas, lanches e boias, assim, o cliente teria um maior conforto e além de poder 
utilizar da estratégia de marketing onde o posicionamento do produto aos olhos dos 
clientes incentiva a compra dos mesmos, se classificando assim como compra 
compulsiva, afirma Karsaklian (2009, p.311) “a compra compulsiva ocasional é 
representada por uma compra realizada num momento em que o consumidor 
percebe algo que lhe interessa profundamente”. Sendo assim somente pela 
exposição do produto dentro da área da piscina o cliente ira acabar adquirindo o 
produto por compunção, mesmo se ele não necessite do produto no momento.  
 A sugestão de implementação de cobertos de palhas nos quiosques dentro 
da área de piscinas, seria para que melhorasse a aparecia do local, dando para os 
clientes um clima mais harmonioso, além de proporcionar um ambiente mais rústico 
dando uma harmonização juntamente com as plantas que já se possui no local, a 
manutenção desse tipo de material se dá a cada três anos, e por ser um material de 
custo barato, o custo benéfico é alto. Sugere-se assim uma contratação de um 
atendente para cuidar das vendas que será efetuada no local. 
 
3.5.2 Investir em publicidade e propaganda 
 

Para a contribuição da gestão da empresa se faz necessária à publicidade 
da mesma para Santanna (1998, p. 75) “a palavra publicidade significa 
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genericamente divulgar, tornar público, e propaganda compreende a ideia de 
programar e incluir uma ideia uma crença na mente alheia.” Com uma melhora na 
área de propaganda, no qual não é explorado por sua totalidade atualmente, 
proporcionará novos clientes, tendo em vista que para próxima temporada a 
empresa espera um aumento em sua demanda, pois a mesma realizou a aquisição 
de um novo tobogã, o administrador espera uma melhora na economia geral 
prevendo assim que seu investimento em poucas temporadas se pague. A 
publicidade e propaganda viriam de encontro aos objetivos atuais. 
 
3.5.3 Utilizar cupons cédulas 
 

Uma ferramenta para a captação de novos clientes que trará benefícios à 
empresa seria a utilização de cupons cédulas Kotler (2006, p. 258) “cupons cédulas 
que conferem ao portador o direito a um desconto declarado na compra de um 
produto específico são enviadas pelo correio embutidas ou anexados em outros 
produtos ou inseridas em anúncios de revistas e e-mail.” Deixar em pontos 
estratégicos para ganhar uma determinada região que não faz o uso dos serviços 
disponíveis na empresa, enviando algumas cédulas por e-mail fomentando a 
divulgação da mesma. 
 
3.5.4 Utilizar programas de fidelidade 
 

Kotler (2006, p. 258) “diz que programas de fidelidade são programas que 
oferecem recompensas relacionadas à frequência e a intensidade na compra de 
produtos e serviços da empresa.” A utilização desta ferramenta proporciona a 
empresa uma forma para estreitar o relacionamento com o cliente, oferecendo um 
diferencial ou incentivo para que retornassem com maior frequência ao local. Neste 
mesmo raciocínio a utilização de pacotes de descontos que ainda para Kotler (2006) 
oferece ao consumidor desconto sobre o preço regular de um produto, pode ser 
utilizada fora de temporada onde ocorrem os vales sazonais.  
 
3.5.5 Criar colônia de férias 
 
 Muitas vezes por falta de espaços de lazer as crianças ficam com tempo 
ocioso nas férias e perdem um pouco do espírito de diversão ao ar livre, pensando 
em todo esse aspecto e com o espaço amplo que a empresa Mata Nativa possui, 
surge à ideia de um desenvolvimento de colônia de férias. Através de monitores 
terceirizados para a execução do trabalho será determinando uma data para que as 
crianças, através de inscrições, possam participar de toda uma programação, que 
será desde uma caça ao tesouro até gincanas que podem ser realizadas com 
premiações. Com um desenvolvimento de um programa diversificado tende a 
contribuir na divulgação do estabelecimento, além de poder se tornar mais atrativo 
principalmente aos pais por se tratar de um serviço muito diferenciado para a região. 
Isso afirma Slack (2008, p. 44) “pode aumentar receita aumentando a satisfação do 
cliente pela qualidade, serviço e inovação. É mais provável que os clientes 
existentes sejam mantidos e os novos sejam atraídos para produtos e serviços se 
eles forem projetados sem erro e adequadamente”.  
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3.5.6 Realizar campeonatos de vôlei/futebol/boliche 
 
 Slack (2008, p. 64) comenta que “mudar o que você faz ou como você faz a 
habilidade de variar ou adaptar as atividades da operação para enfrentar 
circunstancias inesperadas ou dar tratamento individual aos clientes ou introduzir 
novos produtos ou serviços.” Por possuir um amplo espaço para a construção de 
uma quadra de vôlei e já possuir a estrutura para de um campo de futebol e pistas 
de boliche, a sugestão é de estimular as pessoas para a realização de esporte, ou 
seja, através de campeonatos onde as pessoas podem formar seus times ou até 
mesmo individualmente, onde induz as pessoas para a prática esportiva, mas 
também ajudando na divulgação do estabelecimento e demonstrando a ampla 
diversidade de serviços prestados no local. Por parte do sócio os campeonatos de 
boliche já vêm acontecendo, mas não aberto ao público como é o objetivo, sendo 
necessária a realização de inscrições para a participação da determinada 
modalidade  
 
3.5.7 Firmar parcerias com empresas de fotografia  
 

 A empresa Mata Nativa possui um amplo espaço de área verde onde 
proporciona magníficas paisagens. Por se tratar de uma empresa que presta serviço 
de camping e piscinas, o seu principal pico de demanda se encontra entre os meses 
de outubro e março por conta do clima nos outros meses de abril e setembro a 
empresa passa grande parte do seu tempo fechada, salvo alguns períodos onde 
acontecem as manutenções do local para a temporada. Nesse sentindo SLACK 
(2008, p. 47) comenta que “os recursos podem ser gerados num nível que seja 
totalmente capaz de atender à demanda. Todas as atividades podem ser planejadas 
com antecedência. Ao contrário, quando a demanda for variável ou imprevisível, os 
recursos terão de ser ajustados com o passar do tempo”. 
 Por isso se faz de grande interesse a utilização de um formato de evento no 
local enquanto a temporada estiver fechada, ou seja, nos meses entre abril e 
setembro, que a demanda de clientes é nula, a empresa Mata Nativa, pode 
estabelecer parcerias com empresas de fotografias para a realização de ensaios 
fotográficos, para formaturas, festas infantis, casamentos e eventos relacionados do 
tipo, assim o local estará operado e sendo divulgado por conta das fotos, além de 
poder receber e movimentar caixa no período fora de temporada.  
 
3.5.8 Analisar DRE mensalmente 
  
 O Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) “fornece um resumo 
financeiro dos resultados operacionais da empresa durante um período específico. O 
mais comum é a demonstração do resultado do exercício cobrindo um período de 
um ano que termina em uma data específica” (GITMAN, 2001, p.165). A avaliação 
do DRE torna possível orientar sobre as opções de investimentos que a empresa 
deverá seguir além, do mais se faz necessário o acompanhamento dos resultados 
obtidos no período para que esse investimento venha a ocorrer. Na empresa Mata 
Nativa esse acompanhamento não vem acontecendo, nem mesmo é realizada 
periodicamente a atualização do balanço patrimonial e o acompanhamento de 
balancetes, a única prestação que o sócio acompanha é o lucro recebido ao final da 
temporada.  
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 Esse formato deve ser otimizado, pois não se tem um determinado controle 
do que está acontecendo economicamente e até mesmo para a realização dos 
investimentos, não se mede o tempo de retorno que cada nova aquisição terá para 
dar lucratividade à empresa.  

Como o próprio Lucion apud Gitman (1997, p. 599) cita que “planejamento 
de lucros está na elaboração de demonstrações projetadas; a demonstração do 
resultado e o balanço patrimonial. A elaboração dos mesmos exige uma fusão 
cuidadosa de inúmeros procedimentos que levem em conta as receitas, custos e 
despesas, obrigações”. 
 Sugere-se a empresa um acompanhamento mensal de tudo o que está 
presente no na DRE, para que assim possa avaliar a saúde econômica da empresa 
e ao mesmo tempo, poder proporcionar melhores resultados no período, pois 
consegue avaliar com antecedência se algo está seguindo fora do planejado no 
início da temporada.  
 
3.5.9 Alterar logotipo da empresa  
 

Para um relacionamento afetivo com os clientes e consumidores é preciso 
criar um vínculo com os mesmos, sendo como história, lembrança gerando 
confiança e ganhos para a organização. Como comenta Zoom apud Strunk (2001, p. 
34.) “a logomarca é definida como sendo o nome da empresa só que em caráter de 
imagem.” Para Zoom apud Sander apud Frascara (2002) usuários dos produtos, 
interfaces, sistemas e espaços estão descobrindo seu enorme grau de influência no 
processo de criação e através dessa influência estão começando a receber o que 
querem, quando querem e como querem. 

Os logotipos devem estar associados a fácil visualização dos clientes, e fácil 
memorização para a partir do momento que o cliente visualizar a imagem já 
relacionar com a empresa. O logotipo deve ser flexível para poder ser utilizado em 
várias circunstâncias pela empresa, conseguindo alcançar esses objetivos, as 
determinações mínimas que se pede na formulação do logotipo está completa. No 
apêndice 7.1 encontrasse o logotipo utilizado atualmente pela empresa.  

Percebe-se que a apresentação não fica coerente, para gerar identificação 
perante seus clientes, o intuito do logotipo é possuir essa identificação, em qualquer 
lugar que o cliente esteja. Mas como observações realizadas na empresa e com os 
clientes, isso não se vê acontecendo, por isso surge à ideia da modificação para que 
a empresa possa ter maior visibilidade perante o mercado. 

A sugestão proposta está no apêndice 7.2, utilizando como base para nova 
formulação a teoria das cores, que possui grande expressão perante a visualização 
do logotipo. 

Tem-se no novo logotipo a colocação de uma barraca para a representação 
do camping, o sol para representar a estação do ano onde a empresa possui maior 
atuação, que é a primavera e o verão, as árvores para a representação da natureza 
presente no local e a cor azul na barraca e nas letras para a representação das 
piscinas e o rio que são atrativos do recanto. Freitas apud Farina, Perez e Bastos 
(2006), afirmam que muitas teorias têm procurado explicar a visão da cor, mas uma 
bastante relevante é a teoria de Young Helmholtz. Ela diz que existem no olho 
humano três tipos de células (cones) receptoras, um tipo para cada uma das cores-
luz primárias, podendo elencar o porquê da utilização das cores nessa simbologia.  

Portanto, com o logotipo modificado a empresa poderá estabelecer uma 
nova visão perante seus clientes e futuros clientes, a empresa passará a ter um 
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novo posicionamento perante o mercado, podendo transcrever uma imagem 
diferente para seus concorrentes, e conseguir se posicionar perante o mercado e 
abraçar uma maior fatia de consumidores. 
 
3.5.10 Utilizar uniformes  
 
 Como observado através das visitas na empresa, os colaboradores não 
utilizam identificação como crachás ou uniformes, assim muitas vezes acontecem de 
os clientes estarem precisando de alguma ajuda ou informação e não sabe 
identificar quem é um colaborador e quem é cliente dentro da empresa. Para 
Karsaklian (2009, p. 47) “pode definir percepção como um processo dinâmico pelo 
qual aquele que percebe atribui um significado a materiais brutos oriundas do meio 
ambiente.” Sendo assim, a percepção que o cliente tem perante o colaborador é de 
suma importância.  

Recomenda-se a utilização de uniformes por todos os colaboradores 
independentemente do nível estratégico que ele ocupa. Será feita a aquisição de 
camisetas conforme o apêndice 8. Essas foram desenvolvidas na cor laranja para 
conseguir obter um melhor destaque, ou seja, assim os clientes poderão identificar 
de longe quem é colaborador do estabelecimento. Na parte da frente da camisa, no 
lado esquerdo próximo da gola ficará escrito o nome do colaborador em preto, para 
que assim possa ter um melhor contraste, logo a baixo o logo da empresa e na parte 
das costas estará escrito o nome da empresa em letras de impacto, também escrito 
na cor preta para conseguir melhor destaque.  
 
3.5.11 Qualificar os colaboradores 
  

Apesar de todo tempo de serviço que cada um possui e a confiabilidade que 
tem perante os sócios, a maioria dos colaboradores, não possui níveis alto de 
escolarização, ou seja, a maioria não possui nem ensino fundamental completo, o 
estudo não é somente essencial para as empresas, mas também para a vida das 
pessoas. Para Manfredi apud Kuenzer (1985, p. 114) "treinamento básico, 
conhecimento ou formação escolares necessários para o exercício da função; esse 
conhecimento ou formação podem ter sido adquiridos ou por instrução formal ou por 
treinamento preliminar em trabalhos de menor grau, ou pela combinação desses 
meios".  

Com isso surge à sugestão de auxílio e incentivo aos colaboradores para 
que possam voltar a estudar e aprimorar sua capacidade de conhecimento, 
começando pela Educação de Jovens e Adultos – EJA, esse programa dará uma 
base de conhecimento para os colaboradores, principalmente para aqueles que não 
possuem sua conclusão do colegial. Além de treinamentos de atendimento com o 
cliente, níveis básicos de informática para melhor adesão do sistema proposto e 
mesmo o treinamento para operação dele. Assim, o retorno para a empresa será 
alto perante o desenvolvimento dos novos trabalhos e o sócio administrador, poderia 
manter sua equipe de colaboradores, sem precisar haver desligamento de ninguém. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O principal objetivo do artigo foi desenvolver métodos e ferramentas para 
melhorar a gestão da empresa Lanchonete Recanto Mata Nativa. Foram cinco 
objetivos específicos e todos foram atingidos em sua totalidade, dando possibilidade 
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real para que a empresa tenha uma visão holística de suas atividades e auxiliando 
as tomadas de decisão. Com as soluções recomendadas estima-se uma grande 
melhora nos processos gerencias como um todo, obtendo assim a resposta do 
problema de pesquisa do artigo – como melhorar a gestão da empresa Lanchonete 
Recanto Mata Nativa? As ferramentas e métodos propostos foram de suma 
importância para que a organização possa crescer estruturalmente de maneira 
sustentável e promissora, além de que os principais resultados do artigo geram para 
os negócios uma maior agregação de valor pelo seu serviço prestado.   

Como já explanadas no artigo os métodos de controle de pessoas, utilização 
de programas de fidelidade, campeonatos, colônia de férias, parcerias com 
empresas de fotografia, programas de fidelidade, cupom cédula, melhoria da 
publicidade e propaganda, qualificação dos colaboradores, serão de grande 
importância para que a empresa possa ser melhorada e aperfeiçoada. Junto das 
ferramentas como o organograma hierárquico, fluxograma de pessoas e processos, 
descrição de cargos, análise mensal da DRE, o desenvolvimento de um novo 
logotipo, os uniformes, servirá como base para que a empresa possa concluir suas 
metas e objetivos com mais facilidade e melhores rendimentos, além de poder ser 
tudo gerenciado como proposto através do sistema Mogo. Esses métodos e 
ferramentas foram sugeridos para melhorar os pontos fracos da empresa e 
conseguir alinhar os esforços de toda a organização para que consigam obter uma 
melhoria contínua.  

Portanto, aplicando as ações propostas, a otimização da gestão será 
atingida, assim auxiliando para as demais etapas e processos da empresa para que 
possa aprimorar seu desenvolvimento, permitindo um melhor controle interno da 
mesma. 

Para os envolvidos o projeto obteve uma gama de oportunidade, os 
acadêmicos cabem à prática do conhecimento administrativo, que permitiu identificar 
problemas e oportunidades exercitando a diagnose situacional e a tomada de 
decisão. Para a instituição o presente artigo cumpre o determinado no regulamento 
de estágio que é o papel de complementar a aprendizagem teórica e promover a 
interação escola-empresa comunidade, integrando o saber acadêmico a prática 
profissional. 

Para estudos futuros sugere-se o desenvolvimento de um plano de 
marketing, o detalhamento dos controles econômico-financeiros, bem como a 
realização de um planejamento estratégico. 
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APÊNDICE  
 
ENTREVISTA  
 
Título do Cargo:  
Superior Imediato:  
Subordinado(s) Direto(s):  
 
1 TRABALHO 
1.1 Responsabilidades 
Diárias 
Semanais 
Mensais 
Eventuais 
        
1.2 Erros Prováveis: 
        
1.3 Recursos Utilizados (Máquinas, Equipamentos, Softwares, ETC) 
        
1.4 Condições Críticas de Trabalho: 
()Sentado   ()Em Pé ()Ruído    ()Temperatura     ()Odores       ()Iluminação  
()Esforço Visual  ()Contato com Clientes    ()Pressão     ()Esforço Mental 
 ()_______________ 
 
2 COMPETÊNCIAS 
 
2.1 Escolaridade necessária para executar o cargo 

MÍNIMA DESEJADA 

  

 
2.2 Que conhecimentos, treinamentos ou cursos são necessários para realização de 
suas tarefas? 
 
3. Você se sente sobrecarregado em sua atividade? Se sim, por quê? 
 
4. Qual a autonomia do seu cargo (descontos, brindes, entradas grátis)? 
 
5. Em caso de fita rompida qual o procedimento a ser seguido 
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ORGANOGRAMA  
 

SÓCIOS 
PROPRIETÁRIOS

GERENTE 
ADMINISTRATIVO – 

FINANCEIRO

AUXILAR DE 
SERVIÇOS GERAIS

ASSESSOR DE 
RELAÇÕES 
PÚBLICAS

RECEPCIONISTAATENDENTE

 
Organograma 1. Fonte: dados da pesquisa  

 

1. DESCRIÇÃO DE CARGOS  
 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

Título do Cargo: Sócios Proprietários 

Superior Imediato: Não possui  

Subordinados (s) Diretos: Gerente Administrativo – Financeiro 

 

1.0 TRABALHO 

1.1 Responsabilidades 

Diárias 

Conduzir a elaboração e execução dos planos estratégicos e operacionais, 
visando a assegurar o seu desenvolvimento, crescimento e continuidade 

 

Semanais 

Coordenar as negociações para aquisições, parcerias, associações, etc. com 
outras empresas, visando ao crescimento e consolidação dos negócios 

 

Mensais 

Definir as políticas e objetivos específicos de cada área 

Coordenar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva 

Acompanhar dos investimentos (DRE, Balanço Patrimonial) 
 

Eventuais 

Definir bonificações 

Acompanhar projetos 

Aprovar projetos 

Aprovar contratações 

Aprovar demissões  
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1.2 Erros Prováveis: 

Contratação de mão de obra de forma não satisfatória. 

Avaliação de projetos equivocadas. 

Demissões desnecessárias. 

Métodos de bonificação ineficientes. 

 

1.3 Recursos Utilizados (Máquinas, Equipamentos, Softwares, ETC) 

Softwares de gestão 

Computador pessoal. 

Carro para deslocamento. 

 

1.4 Condições Críticas de Trabalho: 

(x ) Sentado   () Em Pé () Ruído    () Temperatura     () Odores       () 
Iluminação  

(x) Esforço Visual  () Contato com Clientes    (x) Pressão     (x) Esforço Mental 

()_______________ 

 

2.0 COMPETÊNCIAS 

2.1 Escolaridades necessárias para executar o cargo 

MÍNIMA DESEJADA 

Ensino médio completo Superior em administração 

 

2.2 Que conhecimentos, treinamentos ou cursos são necessários para 
realização de suas tarefas? 

Treinamento em liderança. 

Treinamento em recrutar, selecionar e contratar. 

Treinamento em ferramentas de avaliação de desempenho. 

Treinamento em investimento x retorno. 

Treinamento em controle de finanças. 

Conhecimento sobre maquineta de cartão. 

Conhecimento sobre o programa gerencial 

 

3. Autonomia do cargo 

Total. 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

Título do Cargo: Gerente Administrativo – Financeiro 

Superior Imediato: Sócios Proprietários  

Subordinados (s) Diretos: Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar administrativo, 
Recepcionista, Assessor de relações públicas. 

 

1.0 TRABALHO 

1.1 Responsabilidades 

Diárias 

Fechamento de caixa (lançamentos de entradas e saídas) 

Controle de estoque (lançamentos de entradas e saídas) 

Receber as reservas dos chalés e quiosques (Realizar cadastro) 
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Atendimento telefônico 

Atentar para as necessidades de cada departamento 

Retirada de alimentos e bebidas do estoque 

Utilizar a camiseta do uniforme 

 

Semanais 

Controle de contas a pagar e a receber  

Controle de pedidos de mercadoria para consumo e venda 

Conduzir relacionamento operacional com bancos  

Receber a requisição de compra do atendente através de e-mail 

Irá verificar o estoque disponível com a previsão da demanda e fluxo de caixa 

Aprovar ou recusar solicitação de compra 

Orçar o pedido de compra 

Avaliar no mínimo três propostas para compra 

Aprovar proposta de compra (custo benefício, o valor em caixa, o fornecedor e se 
a mercadoria chegará ao prazo) 

Realizar cadastro de fornecedores 

Emitir ordem de compra 

Lançar da nota de entrada 

 

Mensais 

Fechamento mensal de contas a pagar e a receber 

Relatório expondo os resultados obtidos no mês  

Previsão do que será comprado no mês 

Analisar previsões de demanda  

Faturar notas fiscais 

Desenvolver e Implantar normas e procedimentos nas áreas Administrativa / 
Financeira 

Identificar oportunidades, avaliar a viabilidade e fazer recomendações sobre 
novos investimentos ou desenvolvimento de novos negócios. 

 

Eventuais 

Elaboração de orçamentos de compra  

Projetos para novos investimentos 

Recrutar e selecionar colaboradores 

Desligar colaboradores  

Definir preço dos produtos 

Analisar as estratégias e preços da concorrência  

Selecionar e recrutar temporários e terceirizados 

Controlar o departamento jurídico da empresa 

 

1.2 Erros Prováveis: 

Produtos recebidos de forma não coerente com o pedido 

Realizar projeções de demanda de forma errada. 

Definição de preços estabelecidos de forma incorreta. 

Faturamento lançado de forma incorreta. 

Recrutamento e seleção de colaboradores de forma insatisfatória. 

Realizar o fechamento mensal de contas a pagar e a receber em 
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desconformidade. 

 
 

1.3 Recursos Utilizados (Máquinas, Equipamentos, Softwares, ETC) 

Computador 

Software de gestão 

Software do boliche 

 

1.4 Condições Críticas de Trabalho: 

( )Sentado   (x)Em Pé ()Ruído    ()Temperatura     ()Odores       ()Iluminação  

()Esforço Visual  (x)Contato com Clientes    ()Pressão     (x)Esforço Mental 

()_______________ 

 

2.0 COMPETÊNCIAS 

2.1 Escolaridades necessárias para executar o cargo 

MÍNIMA DESEJADA 

Graduação em administração  Pós-graduação em gestão empresarial  

 

2.2 Que conhecimentos, treinamentos ou cursos são necessários para 
realização de suas tarefas? 

Gestão de materiais . 

Treinamento em recrutar, selecionar e contratar mão de obra. 

Conhecimento de forma geral do programa de Software Mogo. 

Conhecimento em ferramentas para previsão de demandas. 

Conhecimento na operacionalização do sistema de boliche 

Conhecimento básico em leis trabalhistas. 

Conhecimento em ferramentas de precificação de produtos. 

Treinamento em avaliação de resultados. 

Treinamento em atendimento ao cliente. 

Gestão de materiais . 

Treinamento em recrutar, selecionar e contratar mão de obra. 

 

3. Autonomia do cargo 

Fechamento de caixa (lançamento de entradas e saídas), controle de estoque 
(lançamento de entradas e saídas), receber as reservas dos chalés e 
quiosques(cadastramento), atendimento telefônico, atentar para as necessidades 
de cada departamento, retirada de alimentos e bebidas de estoque, controle de 
contas a pagar e a receber, controle de pedidos de mercadoria para consumo e 
venda, conduzir relacionamento operacional com entidades bancárias, receber a 
requisição de compra do atendente através de e-mail, verificação de estoque 
disponível com previsão de demanda e fluxo de caixa, aprovar ou recusar 
solicitação de compra, orçar o pedido de compra, avaliar propostas de compra, 
aprovar propostas de compra, realizar cadastro de fornecedores, emitir ordem de 
compra, lançar notas de entrada, fechamento mensal de contas a pagar e a 
receber, relatórios expondo os resultados obtidos no mês, previsão de compras 
mensais, análise de previsões de demanda, faturar notas fiscais, desenvolver e 
implantar normas e procedimentos administrativa/ financeira, identificar 
oportunidades, avaliar a viabilidade e fazer recomendações sobre novos 
investimentos ou desenvolvimentos de novos negócios, elaboração de 
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orçamentos de compras, projetos para novos investimentos, recrutar e selecionar 
colaboradores, desligar colaboradores, definir preço de produtos, analisar as 
estratégias e preços da concorrência, selecionar e recrutar colaboradores 
temporários e terceirizados, controlar o departamento jurídico da empresa. 
 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

Título do Cargo: Assessor de relações públicas 

Superior Imediato: Gerente Administrativo – Financeiro 

Subordinados (s) Diretos: Não possui 

 

1.0 TRABALHO 

1.1 Responsabilidades 

Diárias 

Gestão do site da empresa  

Manter relacionamento com os clientes  

Identificar e caracterizar os públicos que frequentam a empresa  

Coletar sugestões solicitações e queixas 

Suporte necessário ao cliente 

Atendimento telefônico 

Cuidar do programa Fidelidade.  

Utilizar a camiseta do uniforme 

 

Semanais 

Elaborar de planos estratégicos de comercialização, marketing e comunicação 

Promover condições de segurança, saúde, preservação ambiental  

Organizar e realizar atos culturais 

Organizar e realizar atos sociais  

Organizar distribuição dos cupom cédulas  

 

Mensais 

Analisar resultados de publicidade e propaganda 

Programar propaganda ambiente externo da empresa  

Elaborar pesquisa de satisfação do cliente interno e externo  

Analisar e interpreta os dados das pesquisas 

Criar, redigir, produz e distribuir informações específicas do seu setor, tanto para 
a imprensa, como para outros públicos específicos 

Supervisionar o arquivo público da empresa 
 

Eventuais 

Programar eventos  

Fornecer pareceres, apresentar alternativas e recomenda atividades à decisão da 
Direção sobre: estratégia e políticas de Relações Públicas; políticas de 
propaganda institucional, política de mecenato (doações), motivação dos recursos 
humanos e política de responsabilidade social 

Representar a empresa nos atos públicos  

Agendar eventos 

Supervisionar a criação e a produção de folhetos, cartazes, quadros de avisos, 
mostras, audiovisuais, filmes, relatórios e outras peças 



33 

 

Dirigir o cerimonial  

Redigir discursos, mensagem e e-mails 

Organizar colônia de férias  

Estabelecer parcerias com empresas de fotografia  

Organizar jogos vôlei/futebol/boliche 

Acompanhar modificações e a utilização do logotipo 

 

1.2 Erros Prováveis: 

Estimar demanda errada 

Tabular de forma equivocada pesquisas 

Não realizar manutenções constantes no site da empresa 

Realizar a identificação de clientes de forma errada. 

Passar informações incorretas por meio telefônico 

Elaborar os planos estratégicos de comercialização, marketing e comunicação de 
forma incorreta. 

Analisar de forma incorreta os resultados de publicidade e propaganda. 

Agendar eventos com conflitos em agenda. 

Não realizar o resultado de forma correta da elaboração de satisfação dos 
clientes internos e externos. 

 

1.3 Recursos Utilizados (Máquinas, Equipamentos, Softwares, ETC) 

Computador 

Internet 

Aparelho telefônico 

 

1.4 Condições Críticas de Trabalho: 

( ) Sentado   (x) Em Pé () Ruído    () Temperatura     () Odores       () 
Iluminação  

(X) Esforço Visual  (x) Contato com Clientes    () Pressão     (x) Esforço Mental 

()_______________ 

 

2.0 COMPETÊNCIAS 

2.1 Escolaridades necessárias para executar o cargo 

MÍNIMA DESEJADA 

Ensino médio completo  Bacharel em publicidade e propaganda 

 

2.2 Que conhecimentos, treinamentos ou cursos são necessários para 
realização de suas tarefas? 

Conhecimento em desenvolvimento de mídias  

Conhecimento em organização de eventos. 

Conhecimento em realização e análise de satisfação de cliente. 

Treinamento com comunicação direta ao cliente. 

Conhecimento em ferramentas de análise de público-alvo. 

 

3. Autonomia do cargo 

Não se aplica 
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DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

Título do Cargo: Auxiliar de serviços gerais 

Superior Imediato: Gerente Administrativo – Financeiro 

Subordinados (s) Diretos: Não possui 

 

1.0 TRABALHO 

1.1 Responsabilidades 

Diárias 

Limpeza do local  

Recolher o lixo (Separar os materiais recicláveis para descarte) 

Cuidar das ovelhas  

Limpeza do ambiente das piscinas  

Controle de quem esta entrando e saindo das piscinas (liberar entrada) 

Atendimento ao cliente das piscinas em primeira estância  

Cuidar da horta  

Reabastecer os banheiros com papel higiênico, papel toalhas e sabonetes 

Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 

instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho 

Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu 

superior 

Conferir os chalés após a estadia do cliente 

Utilizar a camiseta do uniforme 

 

Semanais 

Limpeza da água da piscina  

Limpeza e manutenção das pistas de boliche 

Cortar a grama 

Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes de sua área de 
atuação 

 

Mensais 

Manutenções  

 

Eventuais 

Ajuda em eventos  

Assar carne  

Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos 

 

1.3 Recursos Utilizados (Máquinas, Equipamentos, Softwares, ETC) 

Computar 

Software de gestão 

Produtos de limpeza do camping e da piscina  

 

1.4 Condições Críticas de Trabalho: 

()Sentado   (x)Em Pé ()Ruído    (x)Temperatura     ()Odores       ()Iluminação  

()Esforço Visual  (x)Contato com Clientes    ()Pressão     ()Esforço Mental 
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()_______________ 

 

2.0 COMPETÊNCIAS 

2.1 Escolaridades necessárias para executar o cargo 

MÍNIMA DESEJADA 

Ensino Fundamental  Ensino médio completo  

 

2.2 Que conhecimentos, treinamentos ou cursos são necessários para 
realização de suas tarefas? 

Treinamento de primeiros socorros – NR7 

Treinamento para a qualidade da água  

 

3. Autonomia do cargo 

Não se aplica 
 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

Título do Cargo: Atendente 

Superior Imediato: Gerente Administrativo – Financeiro 

Subordinados (s) Diretos: Não possui 

 

1.0 TRABALHO 

1.1 Responsabilidades 

Diárias 

Venda de comidas e bebidas  

Reposição das gôndolas 

Reposição de bebida nos freezer  

Fechamento de estoque das entradas e saída de bebidas/ alimentos (emissão de 

relatório) 

Fechamento de comanda  

Venda de fichas para sinuca e pebolim  

Prezar pela limpeza e higiene do local de trabalho 

Venda de fichas para piscina 

Cozimento dos alimentos (salgados e porções) 

Manuseio de chapa e panela quente com óleo 

Suporte necessário ao cliente 

Atendimento telefônico 

Liberação das horas de boliche  

Fechamento das horas do boliche 

Fazer reserva de quiosques 

Dar baixa no estoque das mercadorias consumidas ou vendidas 

Entregará a mercadoria para o cliente  

Receber pela compra do cliente (alimento, bebidas, piscina, chalé e quiosques) 

Entregar chave do chalé  

Reservar horário do campo  

Fechamento de caixa 
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Retirada de alimentos e bebidas do estoque 

Utilizar a camiseta do uniforme 

 

Semanais 

Conferencia da mercadoria de consumo e venda  

Organização do estoque de mercadorias de consumo e venda (PEPS) 

Controle do vencimento dos produtos  

Solicitar mercadoria quando estiver próximo do seu ponto de pedido 

Fazer a conferência dos produtos que chegaram (nota fiscal, ordem de compra, 
contagem de produtos) 

Armazenar os novos produtos no estoque (PEPS) 

 

Eventuais 

Inventário de estoque 

Prevenção para manutenção dos equipamentos  

 

1.2 Erros Prováveis: 

Marcar errado na comanda  

Entregar errado o pedido do cliente 

Queimaduras, cortes, pancadas e escorregões 

Fazer a contagem dos pedidos de forma incorreta 

 

1.3 Recursos Utilizados (Máquinas, Equipamentos, Softwares, ETC) 

Computador  

Software de gestão  

Internet 

Equipamento de cozinhas 

 

1.4 Condições Críticas de Trabalho: 

()Sentado   (x)Em Pé ()Ruído    (x)Temperatura     ()Odores       ()Iluminação  

()Esforço Visual  (x)Contato com Clientes    (x)Pressão     (x)Esforço Mental 

()_______________ 

 
 

2.0 COMPETÊNCIAS 

2.1 Escolaridades necessárias para executar o cargo 

MÍNIMA DESEJADA 

Ensino médio completo  Curso técnico em administração 

 

2.2 Que conhecimentos, treinamentos ou cursos são necessários para 
realização de suas tarefas? 

Curso de atendimento ao cliente 

Noções básicas de computação 

Conhecimento sobre controladoria de estoque  

Curso técnico em cozinheira 

 

3. Autonomia do cargo 
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Não se aplica 

 

DESCRIÇÃO DE CARGO 

 

Título do Cargo: Recepcionista 

Superior Imediato: Gerente Administrativo – Financeiro 

Subordinados (s) Diretos: Não possui 

 

1.0  TRABALHO 

1.1 Responsabilidades 

Diárias 

Abertura de comanda  

Fechamento de comanda 

Fechamento das entradas e saídas 

Cuidar para que nem uma pessoa saia sem efetuar o pagamento 

Serviços de apoio aos clientes, hóspedes, ou visitantes  

Atendimento telefônico 

Colocar as fitas no braço do clientes 

Realizar cadastro do cliente  

Coletar o valor da entrada 

Dar baixa na comanda  

Utilizar a camiseta do uniforme 

 

1.2 Erros Prováveis: 

Rompimento de fita  

Marcação errada na comanda  

 

1.3 Recursos Utilizados (Máquinas, Equipamentos, Softwares, ETC) 

Computador 

Software de gestão 

 

1.4 Condições Críticas de Trabalho: 

(x)Sentado   ()Em Pé ()Ruído    ()Temperatura     ()Odores       ()Iluminação  

()Esforço Visual  (x)Contato com Clientes    (x)Pressão     (x)Esforço Mental 

()_______________ 

 

2.0 COMPETÊNCIAS 

2.1 Escolaridades necessárias para executar o cargo 

MÍNIMA DESEJADA 

Ensino médio completo  Ensino médio Completo 

 

2.2 Que conhecimentos, treinamentos ou cursos são necessários para 
realização de suas tarefas? 

Curso de atendimento ao cliente 

Noções básicas de computação 

 

3. Autonomia do cargo 

Não se aplica 
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2. FLUXOFRAMA DOS MATERIAIS 
 

INÍCIO

CONFERIR 
RELATÓRIO DE 

ESTOQUE

EMITIR 
RELATÓRIO DE 

ESTOQUE

VAI 
COMPRAR?

REQUISITAR 
COMPRA

RECEBER 
REQUISIÇÃO DE 

COMPRA

APROVOU A 
REQUISIÇÃO?

ORÇAR 
COMPRAS

FORNECEDOR 
POSSUI 

CADASTRO?

CADASTRAR 
FORNECEDOR

EMITIR PEDIDO 
DE COMPRA

CONFERIR 
RECEBIMENTO

LANÇAR NF
ARMAZENAR 
MATERIAIS

RETIRAR DO 
ESTOQUE

ENTREGAR 
MERCADORIA

REALIZAR 
FECHAMENTO

FIM

S S

N

N

S

N

 
Fluxograma dos processos. Fonte: dados da pesquisa. 
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3. LAYOUT  
 

 
Layout da empresa. Fonte: dados da pesquisa. 
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4. FLUXOGRAMA DE PESSOAS 
 

INÍCIO

CADASTRAR 
CLIENTE

ABRIR 
COMANDA

VAI PARA 
QUIOSQUE?

BAIXAR 
COMANDA

VAI PARA 
CHURRASQU

EIRA?

VAI PARA 
LANCHONET

E?

ADQUIRIR 
ITENS DA 

LANCHONETE

USAR PISCINA

COMPRAR 
ACESSO À 
PISCINA

CADASTRAR 
CLIENTE PARA 
USO DO CHALÉ

VAI ALUGAR 
CHALÉ?

VAI PARA 
PISCINA?

USAR CAMPO 
DE SUIÇO

USAR CHALÉ 1

1

VAI JOGAR 
BOLICHE?

VAI JOGAR 
SINUCA/
PEBOLIM

COMPRAR 
CRÉDITOS

N

USAR CAMA 
ELÁSTICA

N

N N N
N

SS

S

USAR SINUCA/ 
PEBOLIM

USAR BOLICHE

S

S

USAR 
CHURRASQUEIR

A E MESAS

USAR 
QUIOSQUE

1

VAI JOGAR? N

S

N

1

2

2

FIM

S S
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Fluxograma dos processos. Fonte: dados da pesquisa.  
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5. LOGOTIPO 
 
7.1 ATUAL 
 

 
Logotipo atual. Dados: fontes da pesquisa 

 
7.2 PROPOSTO 
 

 
Logotipo proposto. Dados: fontes da pesquisa 

 
 
6. UNIFORME 
 

 
Camiseta uniforme.  
Fonte: dados da pesquisa 
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CRIAÇÃO DE NOVO PRODUTO PARA COBRIR A SAZONALIDADE: ESTUDO DE CASO 
NA SORVETERIA D’ITALI 

 

 

Gabriel Artico Vieira dos Santos5 
Gabriel Stadnik Frantiscki6 

Vinícius Vendrusculo7 
Ronaldo Biber8 

 
 
RESUMO: Este trabalho apresenta uma análise de viabilidade para desenvolvimento 
de um produto para cobrir a sazonalidade de vendas da empresa Sorveteria D’ITALI. 
Um questionário aplicado com os clientes da sorveteria D’ITALI demonstrou 
resultados relevantes para a gestão. Dentre eles, a maioria do público que frequenta 
a empresa nos finais de semana, são mulheres, de até 30 anos, que levam seus 
filhos para degustarem os sorvetes. No inverno os clientes disseram que não visitam 
a sorveteria por dois motivos: o frio e a ausência de algum produto para o período. 
Por isso, questionou-se o público sobre qual produto deveria ser criado. O resultado 
é curioso.  
 
Palavras-chave: Marketing. Sazonalidade. Faturamento. Sorveteria.  
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O consumo de sorvetes na nossa cultura sofre grandes picos de demanda 
graças as nossas instabilidades no setor climático, onde no verão é muito alta e no 
inverno acaba caindo demais, para isso precisa-se ter um bom plano de ação e 
planejamento para superar esse período de sazonalidade.  

Hoje, vivemos em um mercado muito competitivo, além de problemas como o 
de sazonalidade, por exemplo, as empresas têm forte concorrência nos setores da 
distribuição, e muitos dos concorrentes para se sobressair, buscam um diferencial 
competitivo. Surge ai, a ideia da criação de um novo produto, para ser vendido na 
alta da sazonalidade para suprir assim falta de faturamento que a empresa tem no 
período de inverno. 

Portanto, foi realizado um questionário com os clientes empresa D’ITALI, que 
fez um levantamento apresentando sugestões para que a empresa consiga ter um 
novo produto em seu mix, para oferecer e atender as necessidades de seus clientes 
no período de inverno.  

Para conseguirmos realizar todas as pesquisas contamos com a colaboração 
de clientes do estabelecimento e dos proprietários, para que pudessem ajudar nos 
fornecendo dados, esclarecendo dúvidas e ouvindo nossas sugestões de melhoria.  

                                                           
5 Acadêmico do 8° período do curso de Administração – FADEP. gabrielartico@gmail.com  
6
 Acadêmico do 8° período do curso de Administração – FADEP. gabrielstadnik013@hotmail.com 

7
 Acadêmico do 8° período do curso de Administração – FADEP. vinicius.vendrusculo@gmail.com 

8
 Professor, Mestre, do curso de Administração – FADEP. ronaldo@fadep,br  
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Na realização deste estudo, buscamos nos apoiar no referencial teórico de 
diversos autores, mas os que mais nos influenciaram foram Amaral (2016) e Degen 
(1989), os assuntos abordados pelos dois autores são basicamente 
criação/desenvolvimento de novos produtos e sazonalidade, respectivamente. Isso 
vai de encontro ao que encontramos dentro da sorveteria D’ITALI, nos dando assim, 
um norte, para seguir a diante com as ideias do que buscar para sanar o problema 
da empresa. 

 Esse artigo está dividido em dez partes ao todo sendo: A sazonalidade e 
criação de novo produto: que contara sobre o período da sazonalidade e como que 
se da à criação de um novo produto. Processo de desenvolvimento de novos 
produtos: neste tópico se dará os processos para a criação de um novo produto. 
Características do desenvolvimento de produtos: falara da tomada de decisão que 
esta por trás do desenvolvimento do produto. Vantagem competitiva: explanara 
sobre como se ter a vantagem competitiva e um diferencial para a sua empresa. 
Financeiro: Como organizar o financeiro de sua empresa para que se tenha um bom 
desenvolvimento de um novo produto e para a saúde da empresa. Metodologia da 
pesquisa: este tópico falara sobre como foi desenvolvida a pesquisa com os clientes 
da sorveteria D’ITALI. Análise dos restados: mostrara quais foram os resultados 
obtidos com a pesquisa realizada com os clientes da sorveteria e, por fim, a 
conclusão: Conclusão do trabalho cientifico. 
 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 SAZONALIDADE E CRIAÇÃO DE NOVO PRODUTO 
 

 Hoje vivemos praticamente em uma guerra comercial, todos querendo vender 
seus produtos, e se sobressair da concorrência, cada esquina, cada canto um tipo 
de propaganda diferente; mas a concorrência não é o único problema em alguns 
tipos de negócios. A sazonalidade é algo vivido por diversas empresas, que acabam 
tendo que tomar atitudes variadas para suprirem e/ou reduzirem a necessidade de 
demanda que encontram neste período. 
 Para Degen (1989) A maioria dos negócios tem algum tipo de sazonalidade 
nas suas vendas e lucros. Alguns negócios com sazonalidade bem-definida são 
sorveterias, fabricas de gelo, choperias, confecções de maios, hotéis de praia etc. 
Nos casos em que a sazonalidade for mais acentuada, o empreendedor precisa 
fazer algum tipo de ajuste no seu negócio para reduzir seus efeitos.  
 Então, para as organizações conseguirem suprir este período, elas podem 
acabar inovando, e assim, iniciando o processo de criação de um novo produto ou 
serviço.  Para que uma empresa desenvolva novos produtos ela dependera de uma 
série de fatores que implicarão direta e indiretamente nesse novo projeto.  
 Devido ao produto ser um item inovador e recente no mercado irá demorar 
um tempo para que ele venha a cair no gosto de seus consumidores. Por isso se dá 
grande importância para o projeto de desenvolvimento e pesquisas junto com os 
clientes para a criação de um novo produto e que o mesmo venha a dar 
lucratividade para a organização. 
 Segundo Amaral (2006) de modo geral, desenvolver produtos consiste em um 
conjunto de atividades por meio das quais se busca, a partir de necessidades do 
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mercado e das possibilidades e restrições tecnológicas, e considerando as 
estratégias competitivas e de produtos da empresa. 
 Para a criação de um novo produto além de serem realizadas pesquisas com 
clientes para poder entender a necessidade dos mesmos e estar ouvindo as 
sugestões de melhoria, é muito importante que após o lançamento desse novo 
produto no mercado se faça um acompanhamento para que se for necessário 
realizar mudanças de melhoria, sejam feitas em tempo hábil para que não venha a 
interferir e passar uma imagem de ruim passando assim a diminuir tempo de ciclo de 
vida do mesmo. 
 O processo de desenvolvimento tem sido cada vez mais crítico devido as 
mudanças que ocorrem diariamente no mercado do mundo todo, a competitividade e 
os grandes avanços tecnológicos que tornam deste um processo cuidadoso e de 
muita pesquisa para que não se crie algo que já existe e assim venha ser investido 
um dinheiro de forma desnecessária. 
 Sendo assim o processo de desenvolvimento é a forma com que a empresa 
pode criar novos produtos de maneira competitiva e que venha atender os 
interesses dos clientes de maneira mais rápida e acompanhando as mudanças do 
mercado e de quebra, curando o período de sazonalidade. 
 Segundo Amaral (2006) o processo de desenvolvimento de produtos situa-se 
na interface entre a empresa e o mercado cabendo a ele identificar e até mesmo 
antecipar as necessidades do mercado e propor soluções por meio de projetos de 
produtos e serviços relacionados que atendam tais necessidades. 
 Quando falamos em processo de criação para a empresa, logo vem em 
mente, algo que seja novo no mercado, e que ainda não exista, mas não é isso 
necessariamente, a inclusão de um produto já existente em seu mix, também pode 
ser considerada inovação. Para Longenecker (1997) existem três tipos de negócios. 
Tipo A, fornecer aos clientes um produto existente não-disponível em seu mercado. 
Tipo B, fornecer aos clientes um novo produto. Tipo C, fornecer aos clientes um 
produto aprimorado. 
 A consequência de um produto bem elaborado e um projeto bem aplicado, é 
uma boa lucratividade, tendo em vista que o que atrai o mesmo é inovação, trabalho 
com qualidade e bem feito. Mas devemos ter cuidado, pois a lucratividade também 
atrai a concorrência, por isso o gestor deve possuir boas barreiras de entradas que 
sejam capazes de proteger seu negócio. 
 De acordo com Degen (1989) A boa lucratividade de um negócio é 
normalmente, consequência da inovação, da diferenciação e de barreiras à sua 
entrada, impostas pelo empreendedor para atrair consumidores e manter a 
concorrência a distância. É por isto que um negócio de sucesso tem lucratividade 
superior à média de negócios semelhantes. 
 Além disso, com maior lucratividade o gestor terá capital necessário para 
financiar seu próprio negócio, assim, abrindo um leque de oportunidades que a 
empresa terá para o futuro. 
 Degen (1989) fala que historicamente todos os negócios bem-sucedidos 
foram os que tiveram lucratividade acima da média de negócios semelhantes. Foi 
essa lucratividade que permitiu financiar o crescimento e a diversificação desses 
negócios. A lucratividade de 8% ao ano, por exemplo, permite dobrar o capital do 
empreendedor em 9 anos; já uma lucratividade de 26% permite dobrar o capital em 
3 anos. 
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2.2 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS  

O desenvolvimento de novos produtos é fundamental para uma empresa que 
tem o objetivo de se manter em um mercado competitivo como é o caso do que que 
vivemos no Brasil onde muitas empresas optam pela adaptação ou melhoria de um 
produto já existente no mercado pois, assim acaba não gerando altos custos para a 
empresa e se torna o processo melhorias ou desenvolvimento de produtos viável.  

Segundo Amaral (2006), em alguns segmentos do mercado como o de 
automóveis, equipamentos eletrônicos os novos produtos são desenvolvidos e 
projetados quase exclusivamente nos países desenvolvidos onde normalmente 
estão localizados os centros de desenvolvimentos das corporações multinacionais e 
onde o mercado tem maior poder aquisitivo.  

Após ser realizado o lançamento destes produtos eles são distribuídos aos 
demais países quais serão realizados testes e adaptação para a determinada região 
a qual vai ser realizada a comercialização do produto para ir de encontro com a 
necessidade dos consumidores.  

No Brasil quando uma empresa pretende desenvolver um novo produto ela 
primeiro consolida a sua competência para depois adaptar os projetos que já se 
consolidaram no mercado mundial. 

Para que isso seja realizado é importante que se tenha um gestor de 
desenvolvimento de produtos capacitado dentro da organização onde poderá 
organizar e utilizar das boas práticas para o estrutura desse negócio. Onde são 
várias setores que estão envolvidos como consumidores e tecnologia uma das 
principais responsáveis pelas mudança e inovações do mercado. 

 
 
2.3 CARACTERISTICAS DO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS  

 

São várias situações de tomadas de decisão que estão por trás de um 
desenvolvimento de um novo produto abaixo será detalhada cada uma das 
características. As decisões importantes são tomadas no início do processo quando 
as incertezas são ainda maiores;  

Está muito propenso a erros quando não se tem uma certeza de que algo irá 
dar certo ou não se tem um dado importante e correto para se tomar a decisão por 
não ser uma atividade de rotina da empresa pois, não se desenvolvem produtos 
novos todos os dias.  

Quando se toma decisão em qualquer área que seja é muito difícil contornar 
se vir a dar errado pois já foi realizado um esforço para alcançar um objetivo. Por 
exemplo: depois de mandar fazer as embalagens do produto não poderá se fazer o 
cancelamento se o trabalho já foi realizado.  

Para Amaral (2016) o lançamento de um novo produto no mercado para a 
maioria das empresas não é uma atividade de rotina o resultado de um esforço eu 
pode durar um tempo significativo e envolver quase todos os setores funcionais da 
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empresa com implicações nas vendas futuras e consequentemente na sobrevivência 
da empresa. Uma característica organizacional muito especifica da atividade de 
desenvolvimento e que cada projeto pode apresentar problemas, dificuldades e 
históricos muito particulares. Ou seja, a atividade de desenvolvimento não é uma 
atividade rotineira como acontece nos processo financeiros ou de produção.  

Por mais que a empresa procure tomar as decisões e acertar as definições no 
início do desenvolvimento sempre vão ocorrer mudanças no projeto no decorrer. 
Isso implica em custos pois uma vez que a decisão já foi tomada fica difícil de se 
voltar atrás onde impacta no custos da modificação e não poderá ser invalidada.  

Para que o desenvolvimento de um produto ocorra de modo correto, deve-se 
garantir que as incertezas sejam minimizadas por meio da qualidade de informações 
coletadas e que se tenha um controle das decisões tomadas. 

 
 
2.4 VANTAGEM COMPETITIVA 
 

Em um mercado onde o consumidor e muito mais informado, a concorrência 
sempre está atenta aos movimentos e estratégias dos demais e a busca por 
produtos melhores, acabam por gerar no profissional de Marketing e toda a sua 
equipe a busca pela diferenciação. 

 Diferenciar pode representar muito mais do que apenas ofertar um produto ou 
serviço diferente, parte do início de todo o processo, desde a elaboração do plano 
de Marketing, das estratégias a serem utilizadas e do público-alvo desejado, mas 
sempre deve-se buscar ser diferente em um mercado onde todos os produtos, cada 
vez mais, estão praticamente iguais. 

Diante deste cenário encontrasse a vantagem competitiva que é a vantagem 
que a empresa tem diante aos seus concorrentes, ou seja, o seu ponto forte o que a 
diferencia das demais empresas que atuam no mesmo ramo que o seu isso faz com 
que o cliente diante de várias opções seja fiel a determinada marca ou serviço.  

Para Porter (1947) Uma empresa diferencia-se da concorrência, quando 
oferece alguma coisa singular valiosa para os compradores além de simplesmente 
oferecer um preço baixo. A diferenciação permite que a empresa peça um preço-
prêmio, venda um maior volume do seu produto e por determinado preço ou obtenha 
benefícios equivalentes, como uma maior lealdade do comprador durante quedas 
cíclicas ou períodos sazonais. 

Essa vantagem pode estar ligada a diversos fatores tais como preço, 
qualidade, prazo no espaço que a empresa se encontra no mercado enfim fatores 
que influenciam diretamente nas escolhas de seus clientes. Para que isto aconteça é 
importante que se exista um planejamento e um controle dos objetivos que a 
empresa já atingiu e de quais ela pretende a atingir para então fazer uma análise do 
que é possível realizar e do que é impossível de se realizar no momento que a 
empresa está passando. Também é fundamental entender o qual a expectativa dos 
clientes diante do produto ou serviço que é oferecido e quais dessas expectativas 
poderão ser atendidas com perfeição.  
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Outro item que é fundamental para que os objetivos traçados sejam alcançados e 
deem o resultado esperado é acreditar no projeto e que ele trará os resultados, pois 
muitas vezes as empresas fazem o planejamento e não dão credibilidade e a suas 
ideias e acabam deixando morrer o poderia ser uma conquista de novos resultados, 
clientes e mercado.  

 Em alguns livros, podemos encontrar materiais que nos mostram que existem 
duas opções gerais para ganhar vantagem em um mercado, Vantagem de custo que 
é basicamente o gestor enxugar seus custos, se tornando o mais baixo do mercado, 
aumentando assim o faturamento. E a vantagem de marketing, que é a 
diferenciação de um produto e/ou serviço. 
 Longenecker (1997) nos conta que a estratégia da vantagem de custo exige 
que o empreendedor se torne o produtor de custo mais baixo dentro do mercado. As 
fontes desta vantagem são variadas e podem variar de mão-de-obra de baixo custo 
à eficiência nas operações. A segunda opção de estratégia para conquistar 
vantagem competitiva é alcançar uma vantagem de marketing. Isso reque esforços 
que diferenciem o produto ou serviço do empreendedor. Uma empresa que é capaz 
de criar e sustentar uma diferenciação terá um desempenho de sucesso no 
mercado. 
 A principal vantagem para as empresas na criação de um novo produto é a 
diferenciação, algo inovador, que chame o cliente para dentro de sua empresa. A 
diferenciação proporciona ao empreendedor maior volume de vendas, e a parceria 
do cliente, mantendo assim um bom faturamento. 
 

2.5 FINANCEIRO 

A área financeira pode ser considerada uma das mais importantes dentro da 
organização, pois é ela quem administra o dinheiro, investimentos, além disso 
realiza trabalhos financeiros mais complexos, como taxas de câmbio, alteração de 
juros, dentre outras. 

 De acordo com Gitman (1997) Finanças pode ser definida como “a arte e a 
ciência de administrar fundos. Praticamente, todos os indivíduos e organizações 
obtêm receitas ou levantam fundos, gastam ou investem.  

Para uma organização investir em um novo negócio, deve-se primeiramente 
ter total controle financeiro, pois é ele quem dará um norte, dizendo se a empresa 
terá ou não condições de realizar as operações de criação de um novo produto. 

 O setor contábil é responsável por diversas ferramentas de controle, tem 
como objetivo, coletar, registrar, analisar e relatar em termos financeiros o que está 
acontecendo na empresa. Uma ferramenta essencial é o balanço patrimonial, é ela 
que faz a demonstração da posição financeira em que a empresa se encontra, 
demonstra ativos, obrigações, e patrimônio. 

 Para Almeida (1998) Uma das finalidades principais da contabilidade é 
fornecer informações necessárias para a preparação da demonstração da posição 
financeira de uma empresa em determinada data. Esta demonstração chama 
balanço, mostra os ativos, as obrigações e o patrimônio líquido. 
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 Ter o controle do fluxo de caixa, é saber exatamente quanto entra e quanto 
sai de dinheiro dentro da organização, ou seja, é o controle do dia-a-dia das receitas 
e despesas. 

Para Hoji (2014) O fluxo de caixa é um esquema que representa as entradas 
e saídas de caixa ao longo do tempo. Em um fluxo de caixa, deve existir pelo menos 
uma saída e pelo menos uma entrada (ou vice-versa). 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa de marketing exerce em três tipos de campos, o campo descritivo 
o diagnóstico e o prognostico; a função descritiva inclui a coleta dos fatos, a função 
diagnostica é no qual os dados são explicados e por último a prognóstica é como 
podemos tirar as vantagens das oportunidades das amostras que recolhemos dos 
entrevistados. 

A pesquisa é também muito usada para conhecer a satisfação do cliente, 
dentro dessas respostas fica muito mais viável para a empresa saber o nível de 
satisfação do seu cliente, como ele pode acrescentar com um novo produto no seu 
layout de vendas sabendo exatamente o que o seu cliente deseja consumir se 
tornado assim um investimento bem mais seguro e lucrativo. 

Hoje dentro do mundo da pesquisa, está se usando cada vez mais a pesquisa 
online, como citou o Gordon Black, presidente da Harris Black “Toda a pesquisa está 
migrando para a internet”. 

A pesquisa empresarial, está se fazendo por necessário cada vez mais 
velocidade e a pesquisa online chegou para suprir essa demanda, pela rápida leitura 
e pela facilidade de se responder, com ela aos relatórios se tornam imediatamente 
acessíveis aos gerentes e a quem mais interessar na empresa, podem também 
incorpora uma apresentação multimídia com gráficos, textos, comentários por áudio 
e etc. 

A grande vantagem da pesquisa online para quem vai aplicá-la é a rapidez 
com que um questionário pode ser criado e distribuído aos entrevistados e com que 
os dados podem ser levantados, graças à eliminação da impressão e com a entrada 
de dados é possível se ter o resultado em mãos em algumas horas após a 
preparação do questionário, os dados são obtidos de forma eletrônica, de modo que 
o software já organiza o número de entrevistados e suas respostas, com gráficos ou 
tabelas, fazendo assim se ganhar bastante tempo para aplicar as respostas obtidas. 

Um segundo motivo para se considerar os levantamentos pela internet é seu 
custo. Com custo com impressão, remessa, a entrada e saída de dados e o 
entrevistador são eliminados, gerando assim uma grande economia para a empresa 
que irá aplicar essa pesquisa. 

Apesar das vantagens dos levantamentos pela internet, existem ainda muitos 
empecilhos de se fazer uma pesquisa online, o maior problema é o fato de que os 
usuários da internet não representa a população com um todo, entretanto, isso está 
mudando rapidamente, com quase 45% da população brasileira usando a internet 
em casa, no trabalho e na escola e em outros locais. 
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As amostras da internet são classificadas como, Irrestrita, com triagem ou 
com recrutamento, a amostra de triagem se ajustam mediante da falta de 
representatividade dos entrevistados auto selecionados, impondo cotas com base 
em algumas características desejadas da amostra, geralmente essas características 
são demográficas, como sexo, renda ou região geográfica, ou critérios relacionados 
a produtos, como comportamento de compra anterior, responsabilidade do cargo e 
atual uso do produto. 

Um questionário online, foi aplicado do dia 22 de outubro de 2017 as 11 
horas, até 23 de outubro de 2017, totalizando assim 24 horas de pesquisa. Com 
isso, obtivemos um total de 216 respostas neste curto espaço de tempo, um número 
bem relevante para levantamento de informações, e muito satisfatório na visão do 
grupo. O questionário que era destinado a clientes da sorveteria, foi postado na 
página do Facebook da empresa, tendo assim acesso não somente de clientes da 
cidade de Pato Branco - PR, mas também de cidades vizinhas. 

 Uma das questões do questionário aplicado, era para saber aonde os clientes 
da sorveteria D’ITALI moram, assim, tendo dados suficientes para fazer um 
mapeamento, informação que será muito útil, para ações de marketing futuras por 
exemplo. 

 

Figura 01: Mapeamento da localização geográfica da residência dos clientes.. 
Fonte: Google Maps 

 

A intenção da equipe de acadêmicos era avaliar o tipo de público que a 
empresa está alcançando, qual o poder aquisitivo os clientes que frequentam a 
sorveteria possui, a real satisfação do cliente com a mercadoria consumida, por que 
o cliente vai até o estabelecimento, e ter conhecimento dos gostos e opiniões dos 
clientes sobre um novo produto para o período de inverno. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Como é possível verificar o resultado da pesquisa que foi aplicada, e também 
resumir o por que a questão foi aplicada, e a sua importância e relevância para o 
seguimento do projeto de implantação de um novo produto para o período de 
sazonalidade da sorveteria. 

 

Gráfico 01 – Idade. 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

 Em sua grande maioria, os clientes que responderam o questionário, são 
adultos de 19 a 29 anos. Visitando a empresa, percebemos que existem muitas 
crianças que frequentam o estabelecimento, podemos então, notar que esse índice 
de 76,30¨% sãos os pais levando os filhos para a sorveteria. 

 

Gráfico 02 – Sexo. 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

 A segunda pergunta da pesquisa aplicada, é saber qual o sexo que mais 
frequenta a sorveteria, tendo como resposta 85% mulheres, e apenas 15% homens. 
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Gráfico 03 – Dias da semana você frequenta a sorveteria. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A terceira pergunta aplicada, foi para saber em qual dia da semana os 
clientes da sorveteria D’ITALI mais visitavam o estabelecimento, notando-se assim 
que os dias de pico são sábado e domingo, com 65,6% e 76,4% respectivamente, 
com isso, podemos concluir que o índice de faturamento e de necessidade de 
estoque do produto comercializado hoje aumenta consideravelmente no final de 
semana. 

 

 

Gráfico 04 – Renda Familiar. 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

 A quarta pergunta aplicada foi para conhecimento do poder aquisitivo do 
cliente, a maior média é entre 2 a 3 e 4 a 5 salários mínimos com 35,8% e 23,3% 
respectivamente. Como a intenção do grupo é indicar a criação de um novo produto, 
essa questão é de extrema importância, pois nos dá um norte no sentido de o 
produto ser mais simples ou mais sofisticado. 
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Gráfico 05 – Frequência você vai a sorveteria no inverno. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A quinta pergunta, foi feita com a intenção de saber com que frequência o 
cliente visitava a sorveteria no período de inverno, e notamos que o problema da 
sazonalidade se dá muito claro no gráfico, ele nos mostra que 36,40% dos clientes 
vão muito pouco e outros 36,80% vão pouco na sorveteria durante o inverno. 

 

Gráfico 06 – Como ficou conhecendo a sorveteria D'ITALI. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A sexta pergunta, foi aplicada com o intuito de saber como as pessoas 
conhecem a sorveteria D’ITALI, e o resultado foi já o esperado, com 50,80% por 
indicações de amigos, ou seja, o marketing boca a boca ainda é o mais forte, fato 
muito bom, pois os sorvetes possuem qualidade e a propaganda é boa e gratuita, 
outro ponto que chama atenção é as redes sociais com 38,80%, a página no 
Facebook da empresa por exemplo, vem fazendo promoções, e assim conseguindo 
mais seguidores e curtidas a cada dia. 
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Gráfico 07 – Localização da residência do cliente. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A sétima pergunta do questionário, era para saber a localização da residência 
dos clientes, podemos notar que a maioria (35%) mora na região onde a sorveteria 
se encontra, que é a zona norte da cidade de Pato Branco, seguido por clientes do 
Centro de Pato Branco, com 27,10%, um ponto que surpreende, é que 13,30% são 
clientes de outras cidades. 

 

 

Gráfico 08 – Motivo que o leva a frequentar a sorveteria D'ITALI 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A oitava pergunta, foi aplicada com o intuito de sabe o por que o cliente vai 
até a sorveteria, e 82,50% das pessoas responderam pelo sabor, isso afirma a 
qualidade dos produtos que a marca D’ITALI nos traz. Outro pronto com bastante 
votos foi o preço, com 52,20%, tendo em vista, que a sorveteria pratica preços 
competitivos, para variados tipos de público. 
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Gráfico 09 – Motivo de o sorvete ser pouco consumido no inverno. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A nona pergunta, se dá, para saber a opinião do cliente, do por que o sorvete 
é pouco consumido no inverno, gerando assim, um período de sazonalidade para a 
sorveteria, com 50,80% muito frio foi o que mais recebeu votos, seguido por 
acharem que é uma questão cultural com 39,60%. 

 

 

Gráfico 10 – Sugestão produto para o período de inverno 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A décima pergunta, é levada como a mais importante do questionário, ela 
pede qual seria um novo produto a ser colocado no período de inverno na sorveteria, 
com esses números, podemos saber o gosto do cliente, e como o atrair para a 
sorveteria no período sazonal. O resultado obtido com maior votação foram bebidas 
quentes e crepe, com 74,60% e 57,10% respectivamente. 

 

6,30% 

50,80% 

39,60% 

3,20% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Não combina Muito frio Cultura Outros

42,90% 

57,10% 

43,80% 44,60% 

74,60% 

4,40% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Churros Crepe Lanches Porções Bebidas quentes Outros



56 
 

 
 

 

Gráfico 11 – O produto para o inverno o faria ir à sorveteria. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A decima primeira e última questão, foi aplicada com uma relação a decima, 
para saber se o cliente realmente iria a sorveteria no período de inverno para 
consumir o produto que ele mesmo indicou. A resposta sim teve a maior votação 
com 88,30% e talvez com 11,70% a resposta não ficou com 0%. 

No decorrer deste projeto que se percebeu que a sorveteria D’ITALI tem uma 
grande aceitação de mercado, pois é uma empresa que já está a mais quinze anos 
em atividade, e já tem seus clientes na grande maioria fidelizados. Podemos analisar 
que com todas as dificuldades que se tem de manter um negócio nos dias hoje a 
empresa ainda se mantém estável, e tem perspectiva de crescimento para os 
próximos anos. Após analisar o dia-a-dia, os processos, e como as áreas de RH, 
marketing, produção, e finanças funcionam na sorveteria D’ITALI, encontrou-se a 
maior problemática da sorveteria, que é a sazonalidade no período de inverno. 

Tendo em vista o que foi observado dentro desse um ano e acompanhando 
os processos, chegamos a conclusão que a sorveteria D’ITALI, deve iniciar a 
utilização de planilhas ou um sistema básico, para seu controle financeiro, assim, 
podem saber exatamente as despesas e receitas, dando então, uma noção de 
quanto a empresa dispõe para novos investimentos. 

A principal indicação que o grupo faz, é a criação de um ou mais novos 
produtos, isso dependerá do tanto que a empresa terá para investir. Com base nas 
pesquisas que foram aplicadas aos clientes da sorveteria D’ITALI, adquirimos 
informações que serão essenciais para a empresa quando iniciar o processo de 
criação desse produto. 

Para isso, realizamos uma pesquisa com 240 clientes da sorveteria, que foi 
publicado via Facebook da mesma, ficou aberta no período de um dia, com esses 
dados, podemos ter uma base do que deve-se ser criado, e diversas outras 
informações para estratégias empresariais. 

Sabemos que o público que visita a sorveteria, é um público jovem, média de 
19 a 29 anos, geralmente, pais que levam os filhos pequenos a tomarem sorvete. 
Também as porcentagens mais significantes de dias que os clientes visitam a 
empresa são os fins de semana (sábado e domingo), isso nos dá uma noção de 
quanto manter em estoques durante os dias da semana. Outro ponto importante foi 
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saber a renda mensal desses clientes, assim, pode nos facilitar na decisão de qual 
produto criar, se deve ser um mais gourmet ou algo mais simples.  

Apesar de quase 80% dizerem que não vão a sorveteria no inverno por ser 
uma questão cultural ou por ser muito frio, 88% dizem que iriam a sorveteria no 
período de inverno se a mesma tivesse produtos diferenciados, como churros, 
crepes e/ou bebidas quentes, que foram os mais votados na pesquisa. Sabemos 
também que a maioria dos clientes continuam indo a sorveteria por basicamente três 
motivos, que são, preço, sabor e atendimento, podemos levar isso como um 
diferencial, e sempre tentar manter o mesmo patamar. Além disso, buscamos saber 
aonde residem os clientes, para então saber aonde investir em marketing, o 
resultado de maior expressão foi zona norte e centro de Pato Branco. 

Tendo em vista que todas as sorveterias da cidade passam pelo mesmo 
problema no período de inverno, podemos encarar a criação desse novo produto 
como um diferencial e uma vantagem competitiva. Com isso a empresa perceberá 
mudanças em diversas áreas, como - por exemplo - no financeiro com o aumento do 
faturamento, ou até mesmo no RH, que poderá até mesmo manter os colaboradores 
para o período de inverno, diminuindo assim a porcentagem do turnover. 
Para se realizar as atividades que sugerimos para a sorveteria D’ itali juntamente 
com seus gestores a elaboração de um plano de ação o qual vai ser fundamental 
para que as etapas de implantação de um novo produto a ser comercializado no 
inverno e que possam ter resultados positivos.  

O plano de ação é importante para que a empresa possa nortear as principais 
ações para atender os seus objetivos. É nesse momento que as responsabilidades 
são estabelecidas e os prazos acompanhados para que o retorno planejado possa 
ser sistematicamente alcançado. 

 
Figura 02: Plano de Ação. 
Fonte: Elaboração Própria 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O desenvolvimento do presente estudo, possibilitou analisarmos o dia-a-dia e 
os processos da sorveteria D’ITALI, além disso, teve-se a oportunidade de realizar a 
aplicação de um questionários com os clientes da mesma, isso tudo, contribuiu com 
a iniciação, desenvolvimento e conclusão do projeto. 

 O questionário aplicado via rede social da organização, foi de fundamental 
importância para o projeto, pois com base nele, é que se foi chegado a resultados 
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cruciais, como por exemplo, poder aquisitivo do cliente, que impacta diretamente na 
escolha de qual produto implantar, ou até mesmo nas sugestões de produtos que as 
pessoas que frequentam o ambiente da sorveteira gostaria de degustar. 

Foi observado que a D’ITALI tem como seu gargalo a sazonalidade, graças a 
cultura de sua região em abster de consumir produtos gelados no inverno, como a 
cidade de Pato Branco, sofre com uma grande oscilação de temperatura muitas das 
vezes a D’ITALI sofre com uma grande queda de vendas nesse período, por meio da 
pesquisa realizada, obteve-se dados de imensa importância, como, que o seus 
clientes sim frequentariam a sorveteira de a mesma fornecesse bebidas quentes ou 
derivados e também se obteve diversas ideias sob novos produtos a se adicionar ao 
seu mix de vendas, deixando assim a empresa muito confiante que  este problema 
de sazonalidade logo será solucionado  

 O material apresentado é baseado em diversos autores, que nos falam de 
sazonalidade, criação de novos produtos, e diferencial competitivo entre outros. 
Muitos dados do questionário aplicado confirmam os conceitos apresentados. 

Por fim, a equipe agrade-se muito os gestores da empresa D’ITALI, que 
colaboraram sempre que acionada, com as mais variadas informações, no âmbito de 
processos, vendas e de mais ajuda essencial para a realização deste artigo, e 
agrade-se também seu Mestre Orientador Ronaldo Bieber por sempre esclarecer as 
dúvidas e nos direcionar para o caminho correto de conclusão deste trabalho 
cientifico.  
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Elaboração de um Plano de Cargos e Salários para a Ampernet, unidade de 
Pato Branco-PR. 
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Resumo: O presente estudo de caso teve como objetivo elaborar um modelo de 
Plano de Cargos e Salários (PCS) formal à empresa Ampernet Telecom, unidade de 
Pato Branco- PR. Para alcançar determinado objetivo, necessitou-se aprofundar-se 
em objetivos específicos, sendo eles: Analisar os planos de cargos e salários 
elaborados e implementados em outras organizações, conhecer a estrutura dos 
cargos e os benefícios praticados pelas empresas estudadas, alinhar o Plano de 
Cargos e Salários de acordo com a realidade da região, propor cursos/treinamentos 
para os colaboradores da empresa, desenvolver um plano de cargo e salários para 
empresa Ampernet. A metodologia utilizada foi à análise qualitativa, as pesquisas 
utilizadas foram de natureza descritiva, documental e bibliográfica; utilizou-se de 
questionários e entrevista; as pesquisas realizadas foram feitas em campo, fez-se 
uso de dados primários e secundários. A amostra do estudo de caso é a filial da 
empresa Ampernet Telecom, localizada no centro de Pato Branco, no Sudoeste do 
Paraná, a mesma possui sua matriz em Ampére- PR. Trabalha com serviço de 
internet via rádio, via fibra óptica e telefonia, possui atualmente 26 funcionários na 
unidade e está atuando no mercado patobranquense deste de 2007. O referencial 
teórico desta pesquisa teve como base autores como Gil (2002), Chiavenato (2010) 
e Pécora (2015), dentre outros. No diagnóstico junto à empresa identificou-se o 
problema da falta de um Plano de Cargos e Salários (PCS) formal, para solução 
sugeriu-se, portanto, a elaboração de um modelo de PCS, este estando de acordo 
com a realidade da região e buscando um equilíbrio interno e externo à organização. 
Para elaboração da solução e suas etapas foi utilizado como base o benchmarking, 
a pesquisa bibliográfica e a pesquisa salarial. Para pesquisa e sugestão de média 
salarial, buscou-se sites diversos e de confiança e o sindicato da região. De modo 
geral, este estudo visa-se melhorar os resultados da organização. 

Palavras-chave: Recursos Humanos. Descrição de Cargos. Salários. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Com o passar dos anos, desde a Revolução Industrial, percebe-se que as 
pessoas começaram a serem vistas como investimentos e não mais como custos 
para as empresas, e algumas ações voltadas para os colaboradores começaram a 
serem elaborados. Em busca de melhores resultados e desenvolvimento, 
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destacando-se assim, no mercado de negócios, que por sua vez, está cada vez mais 
competitivo. 

A área de Recursos Humanos torna-se responsável em recrutar, selecionar 
e desenvolver os talentos das organizações, e, para tanto, necessitam conhecer 
quais as exigências dos cargos e contratar pessoas certas para os cargos certos. O 
que torna-se um grande desafio, pois cada pessoa possui características, 
conhecimentos, habilidades e atitudes diferentes, sendo necessário muito cuidado 
na hora da contratação para não ter problemas futuros. 

A transparência dentro das organizações torna-se um ponto fundamental 
para o crescimento das mesmas, transmitindo segurança e motivação a todos os 
envolvidos, dessa forma as organizações buscam ferramentas para auxiliar nesse 
aspecto e dar base às tomadas de decisões, principalmente, na área de Recursos 
Humanos. 

Portanto, diante desse cenário, na Ampernet Telecom aborda-se a 
problemática que pode ser entendida como “... uma dificuldade teórica ou prática, no 
conhecimento de alguma coisa de real importância, para a qual se deve encontrar 
uma solução”. (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 143). Surgindo a seguinte questão: 
Como elaborar um Plano de Cargos e Salários para a filial da empresa Ampernet 
Telecom, localizada na cidade de Pato Branco- PR?  

Para a resolução dessa questão, aborda-se como Objetivo Geral, elaborar 
um Plano de Cargos e Salários para a filial da empresa Ampernet Telecom, 
localizada na cidade de Pato Branco – PR. Sendo que o mesmo se desdobra em 
quatro objetivos específicos, são eles: Analisar os planos de cargos e salários 
elaborados e implementados em outras organizações, conhecer a estrutura dos 
cargos e os benefícios praticados pelas empresas estudadas, alinhar o Plano de 
Cargos e Salários de acordo com a realidade da região, propor cursos/treinamentos 
para os colaboradores da empresa, desenvolver um plano de cargo e salários para 
empresa Ampernet. 

Diante deste contexto, justifica-se a importância da elaboração do presente 
artigo com foco no tema de Cargos e Salários na empresa Ampernet Telecom, filial 
de Pato Branco - PR, pois pessoas são tão fundamentais quanto os elementos 
tecnológicos para o desenvolvimento das organizações.  

Este trabalho contribuirá com informações relevantes para empresas de 
telecomunicações e como referência para futuros estudos acadêmicos. Assim, 
empresas que pertencem ao mesmo setor poderão ter conhecimento de como 
trabalhar esse tema e quais serão os benefícios obtidos através da ação de 
implantar um Plano de Cargos e Salários. Servirá também para ampliação do 
conhecimento na área de Administração. 

Do ponto de vista prático, para Ampernet Telecom, o presente trabalho 
torna-se importante, pois a empresa atualmente não conta com um Plano de Cargos 
e Salários formal, sendo assim, necessário definir as funções de cada colaborador 
para que possa melhorar o desempenho de suas funções e para o gerente medir 
com mais precisão o desenvolvimento de cada colaborador.  

O Plano de Cargos e Salários quando aplicado nas empresas procura 
beneficiar tantos os colaboradores, através do pagamento de salários coerentes com 
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as funções que desempenham, quanto para as empresas, as quais podem estruturar 
a sua política salarial, organizando também os seus cargos e funções.  

Além de estabelecer remuneração condizente, busca-se um equilíbrio 
interno e externo na estrutura dos cargos e salários, gerar motivação dos 
colaboradores e fazer com que a empresa se destaque como uma organização que 
valoriza os seus recursos humanos. 

No decorrer deste artigo, será apresentada a introdução e o resumo do 
estudo elaborado, metodologia utilizada para o desenvolvimento, apresentados os 
dados obtidos com o diagnóstico na empresa Ampernet Telecom, filial Pato Branco- 
PR, dados gerais e o histórico da mesma, assim, abordara-se a problemática a ser 
trabalhada, a solução sugerida para resolvê-la, os benefícios, vantagens e 
desvantagens em adota-la, além de exemplos de outras organizações que adotaram 
essa solução.  

Será exposta a base teórica do estudo de caso, apresentando a visão de 
autores renomados em Administração sobre esse tema, como Chiavenato (2004), 
Gil (2012), Dessler (1999), dentre outros. Dando dessa forma, sustentação científica 
para o desenvolvimento deste artigo e por fim as considerações finais em relação ao 
tema abordado. 

 

2 METODOLOGIA ADOTADA 
 

De acordo com Barros e Lehfeld (2000), a metodologia consiste em estudar 
e avaliar vários métodos disponíveis, identificando assim as limitações da sua 
utilização, ou seja, a metodologia corresponde a um conjunto de métodos a serem 
utilizados para que deste modo seja alcançado o conhecimento. 

Para embasar este artigo, as pesquisas utilizadas foram de natureza: 
explicativa, descritiva, documental, bibliográfica e de levantamento.  

A pesquisa descritiva para Cervo e Bervian (1996), procura descobrir com 
precisão qual frequência um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com os 
outros, quais são as suas características e a sua natureza. Procura perceber as 
diversas situações e relações que ocorrem na vida social e demais aspectos do 
comportamento humano. 

De acordo com Gil (2002), pesquisa documental é muito idêntica com a 
pesquisa bibliográfica, a diferença das mesmas está na natureza das fontes. A 
pesquisa bibliográfica se utiliza das contribuições dos autores sobre determinado 
assunto, já a pesquisa documental utiliza-se dos materiais que não receberam ainda 
um tratamento minucioso.  

A pesquisa bibliográfica para Cervo e Bervian (1996, p 48), “... busca 
conhecer e analisar as contribuições culturais ou cientificas do passado existente 
sobre um determinado assunto, tema ou problema”, ou seja, procura explicar um 
problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos.  
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Este artigo é um estudo de caso que de acordo com Gil (2002, p. 54), “... 
consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetivos, de maneira que 
permita seu amplo e detalhado conhecimento”.  Seus resultados são apresentados 
em aberto, na condição de hipótese e não de conclusão. 

Para a elaboração do mesmo foi utilizado entrevista pessoal com o gerente 
geral da unidade e posteriormente o envio questionários aos colaboradores, com 
seis perguntas abertas, enviadas através de e-mail aos colaboradores de cada cargo 
da Ampernet Telecom, filial Pato Branco-PR. De acordo com Barros e Lehfeld 
(2000), entrevista é uma técnica que permite uma conversa entre o entrevistado e o 
entrevistador. A mesma pode ser estruturada: quando possuem as questões 
previamente formuladas; ou não estruturadas: quando o entrevistador busca 
conseguir dados que possam ser utilizados em análise qualitativa. 

Quanto ao questionário, de acordo com Cervo e Bervian (1996), refere-se a 
um meio de conseguir respostas através das questões que o próprio informante 
preenche. O mesmo contém um conjunto de perguntas, todas ligadas com o 
problema central, com perguntas abertas e fechadas. 

Este artigo é de natureza qualitativa que de acordo com Collis e Hussey 
(2005), dados qualitativos são plenos de significado, pois captam a riqueza de 
detalhes e nuances dos fenômenos sendo estudados, além disso, a ênfase é na 
qualidade e na profundidade dos dados, os dados utilizados são subjetivos. A 
proposta qualitativa foca os significados, enfatizando aspectos subjetivos, e não a 
mensuração, de fenômenos sociais. 

As pesquisas realizadas foram feitas em campo, de acordo com Collis e 
Hussey (2005), a pesquisa em campo refere-se a uma localização natural, ou seja, 
em contraposição a uma artificial, o pesquisador costuma não tentar controlar 
nenhum aspecto do fenômeno. Também, destaca Fachin (2005), que pesquisa de 
campo é observação no contexto em que é identificado o fato social (problema), que 
passa a ser estudado ou entrevistas com indivíduos, para captar informações da 
realidade. 

O universo da pesquisa deste estudo de caso são todas as empresas 
prestadoras de serviços de telecomunicações no sudoeste do Paraná, mas a mostra 
escolhida para estudo é a filial de Pato Branco-PR, da empresa Ampernet Telecom. 

Quanto ao universo ou população define-se também ser “... conjunto sobre 
cujos atributos vão incidir a investigação, e por isso, se transformaram em fontes de 
informação.” (FACHIN, 2005, p. 115). Quando o universo ou população é muito 
grande, necessita-se, para ser mais fácil de controlar, extrair uma amostra 
representativa, assim, como foi feito em relação à Ampernet Telecom, aonde retirou-
se uma amostra, sendo ela unidade de Pato Branco- PR. 

De acordo com Filho e Santos (1998), amostra pode ser entendida como 
uma parcela do universo ou população de elementos que o compõe e que deve 
conter as características do universo ou população para representá-la.  

Para elaboração do artigo, utilizou-se da análise de conteúdo, para dar 
embasamento à pesquisa. 
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De acordo com Collis e Hussey (2005), análise de conteúdo pode ser 
entendida como um método formal para analisarem-se dados qualitativos, é uma 
maneira de converter de forma sistêmica texto em variáveis numéricas para a 
análise quantitativa de dados. Um documento pode ser analisado, além de outras 
formas de comunicação como, áudio ou vídeo. O material analisado é qualificado em 
várias unidades de código que em geral são pré-construídas pelo pesquisador.  

Também de acordo com os autores Collis e Hussey (2005), a duas fontes 
principais para coleta de dados, são: dados primários, que são aqueles coletados na 
fonte, por meio de perguntas, observações e experimentos. E dados secundários, 
aqueles dados que já existem, como livros, documentos, filmes etc. Ambas foram 
utilizadas para o desenvolvimento deste artigo, obtiveram-se os dados através de 
perguntas, questionários, observações, documentos e materiais já existentes na 
empresa. 

 

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
O objeto de estudo deste artigo é a filial de Pato Branco- PR da empresa 

Ampernet Telecom, sua razão social é Ampernet Telecom Ltda - ME, com CNPJ: 
04.596.419/0002-90, sua abertura se deu em 31 de março de 2007. Os sócios 
fundadores são Thiago Luchini e Carlos Baioco. Está localizada no endereço, Rua 
Jaciretã, 98, Loja Térrea 03, Edif. Los Angeles Centro, Pato Branco- PR, CEP: 
85504-440 Brasil. Quanto sua natureza jurídica é uma Sociedade Empresária 
Limitada. Sua atividade econômica principal é serem provedores de acesso às redes 
de comunicações, sendo seu CNAE 6190601, trabalham com prestação de serviços 
de internet e telefonia. Atualmente seus principais concorrentes são: OI, GVT E 
COPEL.  

De acordo com Ampernet (2017), a mesma nasceu no ano de 2001 em 
Ampére, no sudoeste do Paraná, com a visão empreendedora de dois sócios, 
Thiago Luquini e Carlos Baioco. O objetivo da empresa era incluir a região no mundo 
digital. Até essa época, o investimento na região era muito menor do que o 
necessário. A Ampernet é criada então, com o objetivo de agilizar o processo de 
implantação de internet de qualidade no sudoeste.  

 No início, o único tipo de conexão disponível era a discada. E as 
dificuldades eram enormes. A conexão não atendia plenamente a demanda 
crescente da região. A Ampernet passou então a atuar com a implantação de novas 
tecnologias.  

Em princípio, a grande inovação chegou com a internet via rádio. Depois 
disso, a evolução é uma rotina na empresa. São muitos quilômetros de cabos, torres 
de diversos tamanhos e toneladas de equipamentos, tudo isso, para levar o sinal a 
25 cidades da região.  

Investimentos em equipamentos, busca por soluções, novas tecnologias e 
tudo o que for necessário para atender com qualidade todos os clientes, visando 
sempre à satisfação máxima. 
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A Ampernet mantém um centro de atendimento qualificado, que oferece 
suporte eficiente, rápido e próximo. A empresa conta atualmente com 103 
funcionários. Está dividida em 26 unidades, e uma delas é a unidade de Pato Branco 
– PR.  

Em 2007 a Ampernet entrou no mercado na cidade de Pato Branco, devido a 
uma possível tendência onde a cidade estava iniciando na área tecnológica, na 
época existia apenas a internet via rádio 2.4, em 2010 teve a migração para a 
internet via rádio 5.8 e em 2013 teve o início da internet fibra óptica.  

A empresa vislumbrou uma grande oportunidade em estabelecer uma de 
suas unidades na cidade. Hoje, localizada no endereço Rua Jaciretã, 98, Loja Térrea 
03, Edif. Los Angeles Centro, Pato Branco PR. Está sob a gerência do gerente geral 
Fernando Sette, um dos responsáveis pelo crescimento e expansão da Ampernet 
em Pato Branco.  

Atualmente a Ampernet abrange 70% da cidade com internet e telefonia fixa 
em fibra óptica, seu quadro de funcionários é composto por 26 funcionários na 
unidade de Pato Branco. 

De acordo com a hierarquia apresentada no organograma da Ampernet, é 
possível identificar que no centro está a alta gestão, logo depois estão os setores 
Marketing, Recursos Humanos, Financeiro, Comercial, Faturamento, Engenharia, 
Estoque, estes setores estão centralizados na matriz em Ampére. Logo abaixo, 
estão as filiais, cada qual com seu gerente. Cada filial possui os setores de 
Manutenção, Instalação e Suporte, cada setor desses possui um gerente e seus 
técnicos. As unidades desenvolvem algumas funções básicas dos setores da matriz, 
e possuem estoque de matérias-primas, usadas para desenvolvimento da prestação 
de serviço. (Figura 01). 

 

 
 
FIGURA 01- Organograma da empresa Ampernet 
Fonte: Dados de pesquisa realizada junto à empresa em fevereiro de 2017. 
 



65 
 

 
 

Em visita à empresa Ampernet Telecom, no primeiro semestre do ano de 
2017, principalmente, no mês de abril, realizou-se um levantamento dos pontos 
fortes e dos pontos fracos da mesma, ou seja, ocorreu um aprofundamento na 
realidade e contexto da organização. 

Levantaram-se pontos importantes em todas as áreas da empresa, 
Marketing, Produção, Financeiro e Recursos Humanos (RH), sendo está última, a 
área que mais se destacou. 

O processo burocrático da contratação é realizado na matriz em Ampére, 
que possui uma responsável que se divide entre o RH e o financeiro, bem como 
mais duas auxiliares, e pelo escritório contábil terceirizado, que cuidam da parte de 
documentação. A matriz também possui uma empresa terceirizada, especializada 
em recursos humanos para o processo de recrutamento, que conta com psicólogas 
para análise de perfis e vagas.  

Mas para cada unidade, o gerente geral, é o responsável pela decisão final 
de quem contratar, mas antes disso, abre-se uma vaga e divulga-se internamente, 
analisa-se se há algum colaborador que se encaixa para a vaga, caso contrário, 
divulga-se nos meios de comunicação como jornais e redes sociais. 

Há análise posteriormente, dos currículos, deixados pessoalmente na 
empresa e também que chegam através de e-mail. O gerente encaminha esses 
currículos, e a descrição de vagas para empresa terceirizada em Ampére, eles 
analisam e indicam quais currículos estão mais aptos para a vaga. Normalmente 
selecionam três, esses três são chamados a uma entrevista com o gerente da 
unidade, e assim, é selecionada a pessoa que melhor se encaixar na vaga ofertada.  

Não há um setor especifico de RH nas unidades (filiais), porém na matriz há 
uma pessoa responsável e a mesma auxilia no setor financeiro, mas fazem uso da 
terceirização para o processo de recrutamento e parte documental (contabilidade). 

A empresa não possui descrição de cargo e salários, é passado de forma 
informal e verbal, as competências e habilidades necessárias para subir de cargo.  
Possuem um controle de rotatividade na unidade, o qual não é alto. 

O funcionário ao entrar na empresa, passa por um treinamento inicial, que 
envolve a apresentação da empresa, o que é a Ampernet e como funciona de forma 
geral. Depois, o treinamento é o acompanhamento com quem já trabalha na área em 
que o funcionário irá atuar, até aprender o processo. 

Quanto à remuneração, acreditam estar adequados ao mercado, pois 
buscam basearem-se nos salários das categorias e os aumentos salariais no 
sindicato do comércio local.  

Quando o colaborador termina uma graduação ou se especializa, há um 
aumento na remuneração, mas a porcentagem de aumento parte da percepção do 
gestor, que analisa também o comportamento profissional do colaborador.  

Como pontos fortes, destaca-se o clima organizacional bom, a equipe 
envolvida e abertura a sugestões. Como pontos fracos na área de Recursos 
Humanos enfoca-se o RH separado da empresa, pois a parte da documentação é na 
contabilidade e ocorre a demora na transferência de informações; ausência de um 
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colaborador para cuidar do setor de RH interno na empresa; falta de treinamentos 
focados para cada setor; possui uma dependência de informações da unidade com a 
matriz e falta de definição do plano de cargos e salários formal. 

Para resolução da principal problemática diagnosticada, propõem-se a 
elaboração de um Plano de Cargos e Salários formal, para a filial da Ampernet 
Telecom de Pato Branco- PR. Sendo assim, busca-se a base teórica para 
abordagem da solução proposta. 

Para manter-se o equilíbrio interno na organização, utilizam-se algumas 
técnicas, métodos e processos: 

A avaliação de cargos e trabalhos é o processo através do qual se aplicam 
critérios de comparação dos cargos para se conseguir uma valoração 
relativa interna dos salários dos diversos cargos. A classificação de cargos 
é o processo de comparar o valor relativo dos cargos, a fim de colocá-los 
em uma hierarquia de classes que podem ser utilizadas como base para a 
estrutura de salários. (CHIAVENATO, 2010, p. 289). 

Assim, é possível através desse processo a definição de uma estrutura 
através da comparação entre cargos, fixando salários relativos, de uma forma 
integrada e coesa, busca destacar a natureza e o conteúdo dos cargos e não 
características das pessoas que os ocupam.  

A empresa Unimed, de acordo com Unimed (2017) é o maior sistema 
cooperativista de trabalho médico do mundo e também a maior rede de assistência 
médica do Brasil, presente em 84% do território nacional. É composto 
por 348 cooperativas médicas, que prestam assistência para mais de 18 milhões de 
beneficiários em todo País, detém 29% do mercado nacional de planos de saúde. 

O Plano de carreira utilizado pela empresa Unimed, conforme anexo 01, 
apresenta claramente as funções de cada cargo, as responsabilidades, a autonomia 
e complexidade, o nível de escolaridade, tempo experiência, conhecimentos, 
treinamentos e habilidades necessárias, para que se possa estar crescendo dentro 
da mesma. Tornando desse modo a fácil compreensão para todos. Aumentando 
assim também a motivação dos colaboradores. 

Motivação é a força que estimula as pessoas a agir. No passado, 
acreditava-se que essa força era determinada principalmente pela ação de 
outras pessoas, como pais, professores ou chefes. Hoje, sabe-se que a 
motivação tem sempre origem numa necessidade. Assim, cada um de nós 
dispõe de motivações próprias geradas por necessidades distintas e não se 
pode, a rigor, afirmar que uma pessoa seja capaz de motivar outra. (GIL, 
2012, p. 202).  

Segundo a definição de Gil (2012), para motivar as pessoas pode-se 
valoriza-las, reconhecer os avanços, encorajar iniciativas, oferecer incentivos, 
enriquecer as funções, delegar autoridades, fazer avaliações, promover mudanças. 
Motivar não é tarefa fácil, pois cada indivíduo possui personalidade distinta. Mas, é 
necessária para trazer melhores resultados a organização. 

Segundo Pécora (2015), o plano de cargos e salários tem como objetivo o 
equilíbrio interno da empresa, levando em conta os deveres e responsabilidades de 
cada funcionário, deste modo valorizando o trabalho com a promoção e adequação 
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salarial. Pode-se considerar que a avaliação de cargos e salários é conjunto 
sistemático de procedimentos usados para medir e avaliar o valor e a importância 
dos cargos e tem por finalidade estabelecer diferenciais de salários, de maneira que 
correspondam, o mais próximo possível, ao valor do trabalho. A premissa 
fundamental na avaliação de cargos e salários é o próprio cargo, com as 
qualificações, responsabilidades, deveres e esforços exigidos, dentre outras 
condições necessárias. Deve ser de conhecimento de todos na organização. 

De acordo com o autor Marras (2000), um programa de Cargos e Salários é 
um instrumento de fundamental importância para administração. Destaca que a 
descrição de cargos pode-se entender como um processo de sintetização de 
informações que são prospectadas anteriormente a análise de funções, assim, 
padroniza o registro de dados, permitindo rápido acesso a cada um dos cargos da 
empresa. Registra as tarefas dos cargos e requisitos exigidos pelo mesmo. 

Assim, com o Plano fica mais fácil identificar, quais tarefas pertencem a cada 
cargo, bem como, quais os requisitos que se deve ter para ocupar cada cargo, seja 
escolaridade, experiência, habilidade técnica, etc. 

De acordo com Gil (2012), os programas tradicionais de remuneração de 
cargos começaram a ser substituídos por novas estruturas, estratégias e progressos 
de trabalho. Muitas organizações começaram a preocupar-se em buscar soluções 
de remuneração mais compatíveis com a nova ênfase em valores como serviço ao 
cliente, qualidade, trabalho em equipe, satisfação e produtividade.  

Busca-se tornar políticas salariais mais coerentes com princípios da 
administração moderna, baseando-se em: remuneração por conhecimentos e 
habilidades, remuneração por competências, remuneração variável em 
desempenho, remuneração baseada em equipes, participação dos empregados na 
formulação da política salarial, criação de carreiras técnicas e troca de salários por 
benefícios.  

Como exemplo, de organizações que buscam políticas salariais mais 
coerentes com essa administração moderna pode-se destacar o Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, de acordo com CREAS 
SP (2015), a sua estrutura de cargos e salários foi construída com foco no nível de 
formação educacional mínimo e complexidade das atividades, sendo: 

a) Nível Médio: envolvem várias atividades, atividades de fiscalização, 
operacionais, de suporte administrativo, ou propriamente ligado às rotinas 
administrativas de baixa e média complexidade que ocorrem em todo o CREAS-SP. 

b) Nível Superior: envolve atividades mais complexas, relacionadas a 
atividades administrativas do Conselho, que necessitam de tratamento analítico dos 
assuntos envolvidos. 

Quanto à aplicação das tabelas salariais, o salário de admissão para todos 
os funcionários de carreira se dá no primeiro degrau da faixa prevista para o espaço 
profissional, conforme tabela salarial específica vigente para cargos de carreira. A 
remuneração para os ocupantes de Cargos em Comissão e Função de Confiança 
segue os valores da tabela salarial para Cargos de Gestão. Conforme anexo 02. 

De acordo com Dessler (1999) a descrição de cargo deve descrever o 
trabalho da função de modo que as atribuições necessárias para assumir tal cargo 
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sejam claras e de fácil compreensão, para que os colaboradores estejam cientes do 
que se deve fazer para assumir determinado cargo, ou seja, quanto mais simples e 
clara a descrição dos cargos, mais fácil se torna a compreensão do mesmo, deste 
modo fazendo com que os funcionários busquem sempre estar se aperfeiçoando e 
se qualificando, para que assim atinjam cargos melhores e com uma remuneração 
maior. 

Assim, segundo a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (2008) 
percebendo a importância de fazer uso do Plano de Cargos e Salários, criaram o 
PCS em 2008, sendo sua última atualização realizada em novembro de 2014, os 
princípios que fundamentaram sua elaboração e implementação foram: adequação a 
realidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ETC) e a sua visão de 
futuro; acompanhamento, avaliação e atualização permanentes; perspectiva de 
crescimento na carreira; estruturação de plano de desenvolvimento do empregado; e 
manutenção de sistema de avaliação de desempenho. As mudanças de cargos 
podem ocorrer por qualificação ou pode ser por promoção horizontal: no qual 
ocorrerá a alteração funcional ou salarial do colaborador; ou promoção vertical: 
tendo um aumento de salário e de função, que será por mérito ou por tempo na 
empresa, conforme anexo 03. 

De acordo com Rocha (2014), a implementação de um Plano de Cargos e 
Salários em qualquer tipo de empresa traz muitos benefícios, uma vez que a mesma 
diminui o risco de ações trabalhistas, os colaboradores se sentem mais motivados, 
deste modo criando e valorizando os seus talentos. Mas para que se obtenham 
esses e outros benefícios à mesma deve ter uma comunicação muito clara e 
transparente, para que deste modo todos os funcionários saibam o devem fazer para 
alcançar um cargo e uma remuneração melhor. 

 Assim, de acordo com os autores pode-se destacar alguns problemas 
causados pela falta de um Plano formal de Cargos e Salários: 

a) Falta de esclarecimento da classificação e necessidades dos cargos; 
b) Pode ocorrer acumulo de funções em um cargo, que pertenceria a 

outro; 
c) Difícil identificação da hierarquia; 
d) Favorecimento da famosa “rádio pião” na empresa, quando alguém é 

promovido e não entendem o real motivo, prejudicando o clima organizacional; 
e) Problemas de ações na justiça, em razão de pedidos de equiparações 

salariais; 
f) Desmotivação dos colaboradores, por não conseguirem visualizar e 

traçar um Plano de Carreira dentro da empresa; 
g) Perda de talentos, que saem em busca de uma organização que 

possibilite crescer e demonstre o que deve ser feito para se alcançar o crescimento 
vertical e/ou horizontal; 

h) Falta de apoio na contratação. 
Outro exemplo de empresa que teve a percepção da importância do PCS 

para o desenvolvimento da organização foi a Eletrobrás, de acordo com Eletrobrás 
(2008), antes da formalização geral do Plano de Cargos e Salários, válido para todas 
as unidades, as empresas do Sistema Eletrobrás tinham políticas de Gestão de 
Pessoas (GP) independentes entre si. Cada uma desenvolvia e implementava seus 
próprios planos de cargos e salários, treinamento, benefícios e saúde, entre outros, 
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resultando em tratamentos diferenciados entre os empregados do conjunto de 
empresas. A proposta de unificação dos itens relacionados ao Plano de Carreira e 
Remuneração do Sistema Eletrobrás, envolvendo a definição das estruturas de 
cargos, carreiras e remuneração, foi parte de um trabalho maior de revisão das 
políticas, diretrizes e práticas ligadas à Gestão de Pessoas das empresas do 
Sistema, conforme anexo 04. 

De acordo com Eletrobrás (2008), os objetivos da implantação foram reduzir 
as distorções existentes entre as empresas por meio da consonância das Políticas e 
Diretrizes referentes a Cargos, Carreira e Remuneração em todo o Sistema 
Eletrobrás; eliminar lacunas entre as competências requeridas pelos processos de 
trabalho e as competências dos empregados e viabilizar a alocação dos 
profissionais de maneira mais adequada e efetiva, utilizando o cruzamento das duas 
informações; estabelecer diretrizes integradas para as ações de Gestão de Pessoas 
em todo o Sistema; facilitar a Integração e a Interação das Áreas de Gestão de 
Pessoas do Sistema. 

Em relação às desvantagens da implantação para Eletrobrás pode-se 
considerar a exigência de grande número de colaboradores e tempo para 
elaboração e implantação, por se tratar de várias unidades e certa resistência à 
mudança. 

Em relação à descrição de cargos Gil (2012), destaca que pode ser 
entendido como um ponto de partida para tratar a maioria dos problemas no campo 
dos Recursos Humanos, algumas de suas funções são: 

a) Determinar o perfil do ocupante para definição dos procedimentos para 
seleção de pessoal; 

b) Fornecer dados necessários para levantamento de conteúdo dos 
programas de treinamentos de pessoal; 

c) Fornecer dados acerca de padrões de desempenho, tanto para o 
supervisor quanto para o empregado; 

d) Fornecimento de subsídios para avaliar cargos e determinar faixas 
salariais; 

e) Determinar linhas de autoridade e responsabilidade na organização; 
f) Fornecer subsídios para implementar sistemas de avaliação de mérito. 
O Plano de Cargos e Salários traz benefícios para todas as empresas, 

independente do seu tamanho ou ramo em que atua, pois traz pontos positivos 
como, motivar colaboradores a buscarem cursos continuamente ou até mesmo a 
graduação, pós-graduação e outras especializações, almejando alcançarem cargos 
maiores; diminui os riscos de ações trabalhistas, pois a empresa descreve bem 
todas as suas funções e o que se deve fazer para conseguir alcançar um novo 
cargo. Deste modo tem uma política interna bem transparente e clara. 

Para elaboração do Plano de Cargos e Salários (PCS) para Ampernet 
Telecom, unidade de pato Branco- PR utilizou-se de uma pesquisa interna, 
direcionada através do gerente geral para os demais cargos, através de e-mail, a 
qual tinha como intenção identificar qual a escolaridade dos colaboradores, quais os 
cargos e funções desenvolvidas em cada cargo; se já tinham experiência antes nos 
cargos e qual o tempo na empresa; se estão buscando especialização para o seu 
desenvolvimento profissional e se percebem a clareza da hierarquia na empresa.  
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Através das respostas obtidas pelos questionários e conversa direta com o 
Gerente Geral, foi possível dar início a elaboração do PCS, com conhecimento da 
atual situação da empresa, analisando os atuais cargos.  Portanto, as fontes que 
embasaram a elaboração da solução foram os questionários internos, a pesquisa 
bibliográfica, o Benchmarking em outras empresas e a pesquisa salaria, em 
sindicato e conhecidos sites de busca de empregos. 

O PCS sugerido está dividido em 14 etapas, conforme o apêndice 01, sendo 
elas: Cargo, Descrição de Papel, Responsabilidades, Formação Mínima, Tempo de 
Experiência, Conhecimentos / Habilidades, Treinamento Interno/Externo, 
Treinamentos (Competência, Habilidade, Atitude), Comparação em relação às 
alterações, Sindi Comércio, Sindicato (SINTINORP - 01º de julho de 2015 a 30 de 
junho de 2017), Catho e Sine. E por fim, a Média Salarial. 

A primeira etapa é a definição dos cargos, que foram estabelecidos 
analisando-se os questionários e a entrevista com o Gerente Geral. Sendo assim 
possível, desenvolver o PCS com bases n os cargos existentes, são eles: 
Atendente, Assistente Comercial, Gerente Geral, Gerente de TI, Suporte Nível 1, 
Suporte Nível 2, Suporte Externo, Suporte de Infraestrutura, Suporte de Telefonia, 
Instaladores, Estoquista e Zeladora. 

 A segunda etapa é a Descrição de Papel do cargo, representa o papel de 
cada cargo na organização, ou seja, qual a função geral de cada cargo. Esta etapa 
também foi elaborada através da análise dos questionários e entrevista com o 
gerente geral. Além, da descrição de papel dos cargos no CATHO (2017) e Sine 
(2017), que também auxiliaram para ampliar a visão do papel de cada cargo e 
serviram para compor o Plano. Como exemplo, pode-se destacar a Descrição de 
Papel do cargo Suporte Externo, o qual deve gerenciar toda rede, assim como 
ampliação de rede; o cargo Zeladora, seu papel é ser responsável pela manutenção 
do local com foco em mantê-lo limpo. 

A terceira etapa é das Responsabilidades, esta etapa foi elaborada através 
da análise dos questionários e entrevista com o gerente geral.  Além da pesquisa 
nos sites que também favoreceram para ampliar a visão em relação às 
responsabilidades, dos cargos em questão. Assim, foi possível elencar as 
responsabilidades, por exemplo, do cargo de estoquista, o qual deve realizar 
pedidos de equipamentos para a matriz, fazer o controle da saída de equipamentos 
para cada técnico, fazer o envio de equipamentos para outras unidades quando 
necessário, controlar os equipamentos de EPI's, monitorar a situação dos veículos, 
controlar avarias e perdas, organizar estoques, realizar balanços e inventários. 

Também se destaca o cargo de Gerente de TI, que possui as 
responsabilidades de realizar pesquisas constantes para manter-se informado sobre 
novas tecnologias, propondo novas aplicações da informática, que tragam benefícios 
ao andamento dos negócios; desenvolver orçamentos, providenciar a aquisição, 
gerenciar o desenvolvimento, manutenção e implantação de equipamentos, 
responder pelo planejamento e desempenho da área de informática da empresa, 
coordenando a equipe de trabalho. 

 A quarta etapa trata-se da Formação Mínima, está elaborada observando-
se os questionários respondidos pelos atuais colaboradores, juntamente, com 
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análise das necessidades de cada cargo destacadas pelo gerente geral. Para isso, o 
gerente destacou questões técnicas e de conhecimentos exigidos para cada cargo, 
bem como questões de mercado, o qual está em mudança constate e exigindo cada 
vez mais das empresas e consequentemente as empresas de seus colaboradores. 
Pode-se destacar o cargo de Suporte de Infraestrutura, que necessita de formação 
em Ensino Superior em Sistema de Informação, Engenharia da Computação, Redes 
de Computadores ou afins, por tratar-se de um cargo que exige conhecimentos 
específicos da área de TI, projetos etc. A formação é necessária e essencial. 

A quinta etapa é Tempo de Experiência, com base nos questionários e 
também analisando as exigências de cada cargo da empresa, através de entrevista 
com o Gerente Geral, percebe-se a necessidade em alguns cargos, de profissionais 
que já possuam certa experiência, para que o trabalho seja realizado com mais 
eficiência e diminua-se o erro no processo. Pois, alguns cargos exigem 
conhecimentos mais técnicos, como por exemplo, Gerente de TI, este precisa ter 
conhecimentos avançados nessa área, saber trabalhar com equipes, e experiência o 
ajudará a desenvolver o trabalho mais facilmente, portanto, buscam-se profissionais 
com um ano de experiência em gestão de TI. 

A sexta etapa é Conhecimentos e Habilidades, nesta etapa define-se quais 
os conhecimentos e habilidades necessárias para cada cargo, foi desenvolvida 
analisando as funções de cada cargo, quais as responsabilidades e a descrição de 
papel, anteriormente citados, também utilizou-se os questionários e pesquisa nos 
sites de pesquisa salarial, além do apontamento das necessidades do Gerente Geral 
análise de Benchmarking. 

CARGOS TR-01 TR-02 TR-03 TR-04 TR-05 TR-06 TR-07 TR-08 
NR10 
NR35 

Atendente X X  X      

Assistente Comercial X X  X  X    

Gerente Geral X X   X X  X  

Suporte Nível 01 X X  X X X    

Suporte Nível 02 X X  X X X   
 

Gerente de TI X X     X X  

Suporte Externo X X       X 

Suporte de Infraestrutura X X  X X X   
 

Suporte de Telefonia X X X X     
 

Instaladores X X X X X    X 

Estoquista X X        

Zeladora X         

TABELA 01- Treinamentos Internos/Externos 
Fonte: Dados de pesquisa realizada junto à empresa em agosto de 2017. 

 

Percebe-se que em alguns cargos os conhecimentos e habilidades se 
repetem, pelo fato de ser essencial, na maioria dos cargos, por exemplo, a boa 
comunicação, presente em cargos administrativos, como de Gerente Geral, e nos 
cargos operacionais, como dos Instaladores, pois de certa forma todos se 
comunicam de alguma maneira com os clientes, além de trabalharem em equipe, e a 
boa comunicação é algo indispensável para a convivência e realização das tarefas. 
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A sétima etapa trata-se dos Treinamentos, que são a capacitação e a 
formação de mão de obra, qualificada e desenvolvida pelas próprias empresas, 
visando suprir as suas necessidades. A Ampernet Telecom possui alguns 
treinamentos internos e outros externos, que são os seguintes: TR-01 que é a 
apresentação da empresa como um todo, que são repassados para todos os 
funcionários no momento da contratação dos mesmos; TR-02 é a apresentação dos 
processos da Ampernet.  

TR-03 são as normas de Instalação e Manutenção, no qual os colaboradores 
dos setores de Suporte de Telefonia e os Instaladores devem seguir, para que saia 
tudo conforme solicitado pelos clientes e para que não ocorra nenhum tipo de 
acidente de trabalho.  

TR-04 são os Princípios de Atendimento, que são repassados aos 
funcionários dos setores de atendimento, comercial, suporte nível I e nível II, suporte 
de infraestrutura, telefonia e instaladores, que são os funcionários desses setores 
que mais estão em contato com os clientes da empresa.  

TR-05 Apresentação da Ferramenta Iclass e TR-06 Apresentação da 
Ferramenta ISP Integrator, são ferramentas que são especificas para os setores do 
Gerente Geral, suporte interno nível I e II, suporte de infraestrutura e de instalação, 
que por meio dessas ferramentas são abertas e fechadas às ordens de serviço e o 
gerente da unidade pode verificar em qual parte da cidade os funcionários estão, 
para que caso surja uma nova ordem de serviço próximo aonde os técnicos, estes já 
se dirigem para o local, não sendo necessário o deslocamento de outra equipe. 

TR-07 é a Gerência das Operações, esse treinamento é repassado para 
Gerente de TI no qual estará gerenciando todas as operações de instalação e 
manutenção. TR-08 é a Gerência de Serviços, no qual é repassado esse 
treinamento para o setor do Gerente Geral da unidade e do Gerente de TI, no qual 
estarão gerenciando os serviços de internet e telefonia.  

A NR10 (eletricidade) e a NR35 (altura) a empresa todo ano disponibiliza 
esses cursos para os setores de suporte externo e instalação, que são esses 
funcionários que estão mais vulneráveis a sofrerem acidentes de trabalho, deste 
modo estão seguindo as normas da Anatel e prevenindo acidentes. 

A oitava etapa são os Treinamentos, que para aumentar as Competências, 
as Habilidades e as Atitudes (CHA), trata-se de uma junção entre a aptidão de 
cumprir alguma tarefa ou função, mais o saber fazer e a vontade de fazer. Por esses 
motivos foram sugeridos alguns treinamentos e montada uma tabela, conforme 
apêndice 02, na qual encontra-se os valores de cada treinamento, o valor para 
locomoção dos funcionários e o local que está disponível esses cursos, sendo que a 
grande maioria dos mesmos são virtuais, gerando assim um custo menor para a 
empresa. Com esses treinamentos os funcionários estarão desenvolvendo mais as 
suas competências, habilidades e atitudes de acordo com cada função que cada um 
exerce. Como por exemplo, para o cargo de gerente foi sugerido os cursos de 
Gestão de Pessoas nas organizações, o de Liderança de Equipes e o Oratória. 

A nona etapa são as comparações em relação às alterações foram feitas 
com base nas informações que a empresa repassou os questionários aplicados, e 
as descrições de cada função, com esses dados pode-se perceber que deveriam ser 
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feitas algumas alterações, como por exemplo, o cargo de Suporte de Infraestrutura 
antes da elaboração do Plano de Cargos e Salários era exigido ter ensino médio 
completo, mas em função do cargo ser mais técnico, sugeriu-se que se tenha no 
mínimo um curso técnico ou uma Graduação nas áreas de TI. 

Outro exemplo que pode ser citado é referente à função de Suporte de 
Telefonia no qual não existia uma descrição específica deste cargo, portanto com 
base benchmarking, pesquisa de mercado, foi elaborada a descrição e a média 
salarial, bem como treinamentos indicados para melhorar a eficiência nas tarefas. 
Em relação à experiência por envolver parte técnica especifica em telefonia, indica-
se contratar pessoas com experiência. E a formação mínima indica-se Ensino Médio 
Técnico Completo na parte de tecnologia da informação ou cursando Ensino 
Superior nas áreas de Tecnologia. 

A décima e a décima primeira etapa são o Sindi Comércio e o SINE, pois 
estas fontes são as que mais representam a realidade da região. Lembrando que o 
Sindi Comércio serviu como base para as funções mais básicas, como atendente, 
assistente comercial, estoquista e zeladora, não foram utilizados para os demais 
cargos da empresa, pois essas funções são especificas da área de TI, não sendo 
possível comparar com a as demais fontes e não sendo utilizada para fazer a média 
salarial.  

A décima segunda etapa é o Catho que foi utilizado por se tratar de uma 
plataforma digital, que funciona como um classificado online e gratuito, podendo ter 
acesso aos salários, às descrições e as funções que desejar e em qualquer lugar do 
Brasil. 

A décima terceira etapa é SINTINORP que é o Sindicato dos Trabalhadores 
nas Empresas e Cursos de Informática, Consultoria em Sistemas de Informática, 
Desenvolvimento de Programas de Informática, Atividades de Bancos de Dados 
(Provedores de Acesso), Manutenção, Reparação e Venda de Máquinas de 
Escritórios e Equipamentos de Informática, e Outras Atividades de Informática não 
especificadas do Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste do Paraná, pois esta fonte 
representa exatamente o que as empresas da região estão remunerando os seus 
funcionários e quais benefícios estão sendo oferecidos. 

E a décima quarta etapa é a Média Salarial, foi elaborada através das fontes 
pesquisadas, SINE, Catho e convenção SINTINORP. Representando a média dos 
salários de cada cargo pago na região do sudoeste do Paraná.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este estudo de caso teve como área principal a Gestão de Recursos 

Humanos (RH), que vem se tornando cada vez mais importante para as empresas 
modernas, independentemente do tamanho da sua equipe de colaboradores. 

Através das entrevistas e questionários aplicados aos colaboradores, 
percebeu-se que a Ampernet Telecom não possuía um Plano de Cargos e Salários 
(PCS) formal, sendo que o mesmo é fundamental para a Gestão de RH, onde estão 
estabelecidos os cargos, as atribuições, deveres, responsabilidades de cada cargo e 
estabelece os níveis salariais.  
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Com objetivo de resolver está problemática, buscou-se entender quais os 
cargos presentes na organização através de entrevistas e questionários aos 
colaboradores, buscou-se então realizar a pesquisa bibliográfica, o Bechmarketing, a 
pesquisa salarial em fontes confiáveis para que o modelo resultasse no melhor 
possível para organização, adequando-o com a realidade da região e a realidade 
interna da empresa. 

Devendo-se sempre manter um equilíbrio interno, buscando uma harmonia 
entre os cargos e salários internos, e um equilíbrio externo, mantendo um padrão em 
relação aos cargos e salários praticados pelas demais empresas, o Plano de cargos 
e Salário desenvolvido, visa trazer benefícios para empresa, dentre eles, a clareza 
para os colaboradores, que percebem como crescer verticalmente ou 
horizontalmente na organização, conseguem analisar quais qualificações, 
habilidades, competências precisarão ter para alcançar o crescimento. 

O modelo de PCS elaborado para a mesma dará um norte para a sua 
Gestão de RH, principalmente, na hora da seleção dos colaboradores, pois se sabe 
quais são as necessidades e exigências de cada cargo, pois conta com o 
detalhamento de 14 etapas, assim, é possível selecionar a pessoa certa para o 
cargo certo. Possibilitando ao funcionário vir a se desenvolver melhor dentro da 
organização, tanto no lado profissional como pessoal, estando cada vez mais 
motivado e qualificado.  

A empresa adotando o PCS formal consegue reter seus talentos, evita 
problemas judiciais, evita problemas com o clima organizacional, facilita a 
comunicação com todos na organização, motiva seus colaboradores a buscarem 
capacitações e influência positivamente nos resultados da organização. 

Por fim, espera-se que o PCS desenvolvido para a Ampernet Telecom, 
possa ser implementado, deste modo garantindo a competitividade e o diferencial 
frente aos demais concorrentes, poderá contar com uma equipe mais motivada e 
comprometida com a mesma e ser reconhecida como uma empresa que valoriza 
seus colaboradores, passando uma boa imagem à sociedade. 

Este trabalho e seus resultados aplicam-se exclusivamente a empresa 
analisada durante o período do estudo. Pesquisas em outros momentos e outras 
realidades podem ter resultados diferentes. 
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APÊNDICE 01 

 

Modelo do Plano de Cargos e Salários desenvolvido para empresa Ampernet Telecom, unidade Pato Branco- PR. 
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APÊNDICE 02 

 

Tabela Treinamentos Sugeridos 

 

 

Fonte: Tabela desenvolvida pelas acadêmicas, dados de pesquisa realizada em setembro de 2017. 
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ANEXO 01 

 

Segmento do Modelo de Plano de Cargos e Salários Unimed 

 

 

       

Fonte: 
http://unimed.coop.br/portalunimed/flipbook/florianopolis/revisao_pccs/files/assets/common/downloads/publ
ication.pdf. Acesso em: 05/08/2017 às 9h47min. 
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ANEXO 02 

 

Segmento do Modelo de Plano de Cargos e Salários Correios 

 

 

Fonte: https://www.correios.com.br/sobre-correios/recursos-humanos/plano-de-cargos-carreiras-e-

salarios-pccs-2008. Acesso em: 20/08/2017 às 9h45min. 
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ANEXO 03 

 

Segmento do Modelo de Planos de Cargos e Salários CREA SP. 

 

 

Fonte: http://www.creasp.org.br/arquivos/plenaria/marco2015/17_-
_ANEXO_DA%20PAUTA_COMPLEMENTAR_MARCO_2015.pdf. CREA SP: 2015. Acesso em: 
25.08.2017 às 14h20min. 
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ANEXO 04 

 

Segmento do Modelo de Planos de Cargos e Salários Eletrobrás 

 
Fonte: 
http://www.eln.gov.br/opencms/export/sites/eletronorte/empregados/carreiras/arquivos/PCRVersao_Fi
nal.pdf. Publicado em: agosto de 2008. Acesso em: 24.08.2017 às 20h00.  

 


