
ANALISANDO A ÁREA
DE GESTÃO DE
PESSOAS DA SUA
EMPRESA!



Neste conteúdo, você obterá dicas
e estratégias de como, quando e o
que fazer para valorizar e
desenvolver o maior ativo que sua
organização tem: as pessoas.
Dessa forma, os resultados da sua
empresa serão potencializados,
agregando ainda mais valor.

Este E-book é destinado a
empreendedores e pesquisadores
de Gestão de Pessoas (ou
Recursos Humanos). Aqui você
terá conhecimento dos pontos
cruciais de uma boa gestão. Dessa
forma, poderá aproveitar a maior
produtividade possível de seus
colaboradores e terá insumos para
aprimorar a área no seu negócio.

A quem está
destinado este
E-book?
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Estruturação Comercial
Marketing Estratégico
Gestão Financeira
Gestão de Pessoas
Pesquisa de Mercado
Precificação

Para exercer nosso trabalho,
contamos com o auxílio de
professores orientadores e
empresas parceiras, como a
Ambev. Dessa forma, com uma
equipe multidisciplinar, nosso
foco é desenvolver soluções
inovadoras e personalizadas
para desenvolver empresas e
pessoas.

Nossa empresa é formada por
graduandos da Universidade
Federal de Santa Catarina.

Quem é a
Ação Júnior?

Há mais de 30 anos atuando
em todo o Brasil, somos uma
empresa de consultoria que
oferece soluções nas áreas de:
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Os cursos englobados são
Administração; Economia;
Ciências Contábeis; Relações
Internacionais.
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Este é um material interativo, e
nele você vai encontrar links
para outros conteúdos, botões
clicáveis, além de toda a parte
textual.

Aproveite o E-book!

Vamos iniciar?
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  O maior ativo de qualquer
empresa são as pessoas. 

Sendo assim, é necessário saber
selecionar profissionais
analisando-os por diversos
aspectos, não só técnicos, mas
também comportamentais. E
uma vez dentro da empresa,
saber alocar cada um no cargo
que mais o desenvolverá,
criando um ambiente de
trabalho estimulante que
maximize os resultados.

Esse já é um conceito
entendido pelo mercado. Dito
isso, não basta contratar
profissionais apenas por
características descritas em um
currículo, pois apenas as
competências técnicas não são
suficientes. 

INTRODUÇÃO
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Foi-se o tempo em que gerenciar pessoas
era sinônimo de dar ordens. 

Neste e-book, iremos lhe ensinar algumas
estratégias, de maneira dinâmica  e
integrada, para que você tenha
embasamento na hora de se conectar
com seus colaboradores e tomar as
decisões que potencializem os resultados
da sua empresa. O conteúdo está
segmentado conforme os tópicos abaixo:

Manual de
Cargos

Plano de

     

Salários

Cargos

e

Pesquisa     
Climade

Avaliação

de
Desempenho
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O manual de cargos nada mais é do que um documento onde são
destrinchados todos os cargos atuais e com pretensão de existência
em um futuro próximo. Para cada cargo é descrito seu nível
hierárquico, cada uma de suas funções e os pré-requisitos técnicos e
comportamentais necessários para ocupá-lo.

Por serem as pessoas as
verdadeiras responsáveis pelo
planejamento e execução dos
processos nas organizações,
não se pode correr o risco de
que uma contratação seja
ineficiente - pois além de ter
seu custo por si só, também
gera a perda de lucro que uma
pessoa eficiente poderia gerar
no lugar.

O primeiro passo que se dever
dar na área de Gestão de
Pessoas de qualquer empresa é
saber contratar funcionários
alinhados. 

Manual de
Cargos

Importância
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E para que você escolha os melhores ativos
da sua empresa, os colaboradores que nela

trabalham precisam:

Serem capazes de executar
todas as funções de seu
cargo;

Saberem a quem recorrer
em caso de alguma dúvida
ou demanda;

Estar cientes de todas as suas
responsabilidades;
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Ou seja, todos dentro da
empresa devem saber quais
tarefas são de sua
responsabilidade. Quando isso
não acontece, é natural que o
colaborador se sinta
sobrecarregado com funções
que não correspondem a ele e,
por isso, é preciso alinhar muito
bem as tarefas e
responsabilidades de cada
colaborador.  

Além do Manual de Cargos
trazer assertividade em caso
de dúvidas pontuais - pois a
equipe consegue se direcionar
diretamente para quem pode
solucioná-las - traz muito mais
segurança para o colaborador
exercer as suas funções com
mais tranquilidade. Para que
haja essa fluidez no ambiente
de trabalho, um Manual de
Cargos é o primeiro passo.
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Para elaborá-lo, em primeiro
lugar, deve-se construir o
Organograma da empresa.
Dessa forma, todos os cargos
(já existentes ou com
previsão de contratação em
um futuro próximo) são
divididos e mapeados com
suas respectivas áreas de
responsabilidade e de 
 subordinação. 

A partir dessas tarefas e
responsabilidades, deve-se
listar também, em ordem de
prioridade,  as competências
técnicas que o colaborador
precisa dominar, que precisa
ter conhecimento e que
precisa ter noção para poder
executar bem a lista de
responsabilidades.

Tendo em mãos todos os
cargos, a próxima etapa é
listar, em ordem de
prioridade, todas as tarefas e
responsabilidades
executadas pelo ocupante do
cargo.

Confira

Em seguida, são também
listadas as competências
comportamentais 
 fundamentais para que a
função seja desempenhada
com excelência.

Como fazer
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Passo a Passo

Construir o
Organograma

Listar as 
Atividades 

do Cargo

Listar as
Competências

Técnicas

Listar as
Competências de
Comportamento

1

2

3
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É um documento em que é destrinchado, para cada cargo, em seus
respectivos níveis hierárquicos já estabelecidos no organograma,
um piso e um teto salarial, além dos pré-requisitos necessários para
que haja progressão de cargos dentro da empresa.

Plano de Cargos
e Salários
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Importância

Bem como contratar
funcionários alinhados, manter
e desenvolver seus melhores
talentos é uma das
características essenciais para
empresas que desejam crescer
e se destacar no mercado. 

Afinal, um ambiente em que o
colaborador se sinta valorizado,
e tenha espaço para se
desenvolver em conjunto com
a empresa, tende a torná-lo um
colaborador mais produtivo e
menos propenso a migrar para
a concorrência.



"Uma vez encontrada a pessoa
certa para o cargo, é dever
recompensá-la da forma mais
justa e proporcionar uma
carreira promissora"
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E não só para o funcionário,
mas para toda a empresa em
si, é ideal que haja um Plano de
Cargos e Salários. Pois, dessa
forma, os gastos com
colaboradores, promoções,
contratações e demissões
podem ser feitas de maneira
mais organizada e embasada,
auxiliando, também, no
planejamento orçamentário.

Dentre as características mais
valorizadas pelo trabalhador
brasileiro, a possibilidade de
progressão na carreira ganha
destaque. 
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https://www.glassdoor.com.br/blog/conheca-7-qualidades-mais-valorizados-pelos-funcionarios-brasileiros/


Piso salarial de acordo com a lei;
Média salarial do mercado de trabalho;
Valores salariais já pagos pela empresa;
Teto salarial de acordo com a lei;
Conhecimentos necessários para a progressão de cargos;
Tempo de empresa para progressão de cargos;
Demais requisitos considerados essenciais pela empresa
para que haja a progressão de cargos e salários.

O ideal para a construção de um Plano de Cargos e Salários é que,
além de um Organograma bem definido, já tenha sido elaborado o
Manual de Cargos. A partir daí, alguns dos principais fatores a serem
levados em consideração para embasar este documento são:

Como fazer

Após o estudo desses dados, o resultado
final é compilado em um documento que
inclui todos os cargos com seus
respectivos pisos e tetos salariais, além
dos pré-requisitos para que se progrida
para tal cargo.
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A pesquisa de clima é uma ferramenta poderosa, que possibilita
visualizar o panorama das percepções dos colaboradores sobre a
empresa,  de forma a analisar sua satisfação e motivação para poder
identificar possíveis problemas e, assim, criar uma estratégia de RH
mais eficaz.

Uma boa analogia é entender o
resultado da pesquisa de clima
como um raio-X, a qual escaneia
o que está acontecendo por
dentro da empresa, descobre
pontos que em sua maioria não
seriam levantados em reuniões,
ou trazidos à tona de forma
geral.

Pesquisa de
Clima
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Além disso, a pesquisa é uma
importante ferramenta de
embasamento para decisões
estratégicas, e que também
levem ao aprimoramento  e
desenvolvimento do time. É
um recurso que deve ser
aplicado regularmente, pois
permite que sejam captadas as
percepções da equipe ainda
que em um cenário de
constantes mudanças.

Com a sensibilização da
equipe, também deve-se
ressaltar o fato de que, como
qualquer diagnóstico, a
Pesquisa só será eficiente em
seus resultados se todos
forem honestos - do
contrário, os problemas não
serão solucionados pois serão
sequer mencionados.

Ela é importante, pois, ao ser
feita de forma anônima,
permite ter um resultado
transparente de toda a
organização. 

Importância Como fazer

O primeiro passo para aplicar
uma pesquisa de clima é
apresentá-la com seus
objetivos e benefícios a todos
os colaboradores. 

Deve-se esclarecer à equipe
que a Pesquisa será utilizada
para diagnóstico e
aprimoramento da empresa,
nunca para retaliação de
funcionários peça diretoria. 
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Assim, algumas sugestões de
temas que podem ser
abordados são:   

Após a sensibilização dos
funcionários, já pode-se partir
para a pesquisa em si, que
conta com duas características
principais:

19

O anonimato (é a maior
garantia de quer haverá
sinceridade);

Prezar pela objetividade
(perguntas objetivas
tendem a ter respostas
mais padronizadas e de
soluções identificáveis).

Definidas as perguntas acerca
destes ou outros temas, o
recomendado é utilizar índices
que podem ser metrificados,
como escalas de 1-4. Assim,
pode-se mensurar as respostas
obtidas, e definir um índice de
sucesso previamente.

ambiente físico 
comunicação interna
trabalho em equipe
política de benefícios
segurança do emprego 
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E quando
devemos
utilizar?

Não há uma norma que defina o período ideal para a utilização da
Pesquisa de Clima. Porém o consenso é que ela deve ser feita com
uma periodicidade regular, de modo que os resultados possam ser
comparados - e as ações tomadas a partir da Pesquisa anterior
possam ser analisadas se obtiveram sucesso ou não. 

Algumas empresas fazem Pesquisas de Clima mensalmente. Outras
a cada bimestre ou trimestre, mas o ideal é que nunca se deixe
passar um intervalo de tempo maior que um semestre entre uma
pesquisa e outra, para maior precisão nos resultados.



Os resultados obtidos em uma pesquisa de clima não podem ser
simplesmente vistos em uma reunião e deixados de lado. Eles
devem ser cuidadosamente analisados, identificando as causas de
cada métrica ali presente para reforçar as ações positivas e embasar
as decisões para alterar as negativas.

As percepções coletadas também devem ser levadas em
consideração, e como resultado final, veremos uma empresa
preocupada com seus colaboradores e tomando decisões
embasadas para que o ambiente seja mais agradável e produtivo
para todos.

O período pós-pesquisa também é de extrema importância, pois é
nele que os resultados serão analisados e as ações serão tomadas.

E os
resultados?
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A Avaliação de Desempenho é uma ferramenta utilizada pela área
de Recursos Humanos para avaliar a performance de um
colaborador e de áreas da empresa, obtendo também uma visão
macro da organização. Chiavenato, consultor admnistrativo
brasileiro define o processo como:

Uma apreciação sistemática do
desempenho de cada pessoa em
função das atividades que ela
desempenha, das metas e
resultados a serem alcançados e do
seu potencial de desenvolvimento.

Avaliação de
Desempenho
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A partir da avaliação de desempenho, é possível avaliar os
colaboradores sobre suas competências técnicas e
comportamentais. Essa análise consegue também relacionar se
esses aspectos estão de acordo com a cultura da empresa. Essa
metodologia também ajuda a entender qual o desempenho do
funcionário e se está correspondendo ao que é esperado
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Com esses dados, a empresa
consegue traçar um plano
estratégico que atenda tantos
as necessidades da
organização como também do
colaborador. Esse plano deve
conter, por exemplo,
treinamentos, bonificação,
promoções, mas por outro lado
também, as diretrizes do seu
desligamento.

De forma geral, a Avaliação de Desempenho consegue passar
feedbacks sobre resultados na empresa, avaliar a produtividade no
trabalho, identificar talentos e, acima de tudo, reconhecer os
colaboradores que estão desempenhando bem. Esse último ponto é
essencial pois o reconhecimento aumenta ainda mais a
identificação dos colaboradores perante a empresa.

Importância



Os benefícios de uma boa
Avaliação de Desempenho são
inúmeros! Dentre eles podemos
citar:

24

Fundamentar decisões;

Promover transparência;

Nortear o desenvolvimernto;

Possibilitar atuação estratégica;



Assim, deve-se montar uma
série de perguntas que
consideram as
responsabilidades da função,
as metas do setor, as
características culturais da
empresa e o próprio potencial
de cada um. Essas perguntas
devem ser respondidas pelo
colaborador ou também por
outros integrantes da empresa.

A Avaliação deve ser feita com
base nos acordos que foram
estabelecidos previamente
com os profissionais, em
relação ao desempenho no
início do período considerado
para avaliação
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Como fazer
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Indicadores

HABILIDADES CULTURA

CRITÉRIO TÉCNICO
Habilidades designadas
para o cargo em questão
para saber se o
colaborador consegue
desempenhar suas funções

Serve para saber se
colaborador está alinhado
com os valores da empresa,
mas também para a
formação da liderança

Nessas perguntas são utilizadas alguns indicadores que mensuram
o desempenho. A ideia de usá-los é que quando temos o
desempenho mensurado, o colaborador é reconhecido de forma
mais embasada, sendo possível o reconhecimento em forma de
bonificação uma estratégia da empresa mais assertiva.

CRITÉRIO COMPORTAMENTAL
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Tipos de Avaliação
de Desempenho

1:1 Avaliação 360

Avaliação por
Competências KPI’S

Essa avaliação de desempenho
é feita a partir de uma conversa
entre o líder e seu liderado. Ela
é feita em um ambiente
seguro e privado entre os dois,
para que tenha um fluxo de
informações maior e que
problemas e riscos sejam
facilmente detectados

É uma avaliação em que todos
os integrantes da empresa ou
de uma área participam.  É
considerada uma abordagem
mais completa que as outras
pois é caracterizado por uma
troca de opinões ao mesmo
tempo, de modo a ter uma
análise mais fundamentada

Esse tipo de avaliação consiste
em colocar as habilidades do
colaborador, tanto técnicas
como comportamentais, em
prova, a fim de observar como
está o seu nível de acordo com
o cargo e sua contribuição para
a empresa

Key Performance Indicator, 
 também conhecido como
Indicador-Chave de
Desempenho, serve como um
indicador de resultado que o
colaborador deve alcançar



A avaliação de desempenho
sempre deve ser direcionada
para o futuro. Ou seja, deve
embasar as ações e estratégias
de desenvolvimento das
competências humanas
dentro da organização. Assim,
é uma excelente ferramenta de
se melhorar a qualidade de
vida nas organizações, por
meio do aumento da
produtividade e 
 reconhecimento do esforço.

Geralmente é utilizada
periodicamente, em um
período de tempo definido pela
empresa. Porém, é importante
ressaltar que ela deve ser
realizada de acordo com as
necessidades da organização,
para que seja possível
examinar a evolução do
colaborador em análise

Quando fazer
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Aproveitou a leitura?

Este foi um e-book desenvolvido pela Ação Júnior, e
contém os pontos fundamentais para uma boa Gestão
de Pessoas em qualquer organização. Fez sentido para
você?

Quer aplicar o conteúdo,
mas ainda não sabe
adequá-lo às necessidades
específicas da sua
empresa? Não hesite em
entrar em contato conosco!

QUERO COLOCAR A
TEORIA EM PRÁTICA

Este e-book foi desenvolvido pela
Equipe de Marketing da Ação Júnior. Se
você possui alguma dúvida ou
sugestão, entre em contato conosco
pelo e-mail marketing@acaojr.com.br.
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