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O QUE O EMPREENDEDOR QUER SABER

1. Como definir o perfil do colaborador adequado para 
minha empresa?

O perfil do colaborador deve ser estruturado a partir da definição das capacidades 
técnicas. Responda às seguintes perguntas: Qual a escolaridade mínima? Qual 
a formação e/ou cursos profissionalizantes que os candidatos devem possuir? 
Quais são as experiências anteriores necessárias?

Considerar as questões comportamentais para cada função também é importante. 
Para um vendedor, as características comportamentais que devem ser observadas 
são diferentes das características de um encarregado financeiro. Para o perfil do 
vendedor, exige-se comunicação, persuasão, bom relacionamento, credibilidade, 
entre outras. Algumas das características citadas para o perfil do vendedor não 
são necessárias e até mesmo indesejáveis para uma pessoa da área financeira. 
Para esta função, é necessária uma pessoa mais detalhista, com boa capacidade 
de concentração e de extrema confiança.

Fazendo um levantamento dos pontos citados, você poderá determinar o perfil do 
profissional desejado.
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2. Como definir as atribuições 
de cada pessoa na equipe? 

Inicie elaborando um organograma com os 
respectivos cargos e funções. Mesmo que você 
esteja iniciando e necessite acumular diversas 
funções, defina a estrutura necessária para 
quando a empresa estiver consolidada. Após 
definidos os cargos e as funções, relacione as 
respectivas atribuições de cada pessoa. Isso 
irá auxiliá-lo na definição do perfil ideal do 
candidato. Além disso, servirá também como 
um guia para os recém-contratados.

3. Como fazer organograma de uma empresa? 

O organograma é um diagrama que representa a estrutura de uma empresa e 
mostra como estão dispostas as funções, a hierarquia e as relações entre os 
funcionários e a direção.

Um organograma pode ser bastante útil dentro de uma organização, pois facilita 
as decisões relacionadas com a gestão e comunicação entre os departamentos 
ou membros.
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Em um organograma, todas as pessoas estão dispostas em níveis hierárquicos, ou 
seja, quanto mais alto o nível, maior será o poder de decisão dentro da empresa. 
A ligação hierárquica entre os membros de uma empresa é representada por 
linhas verticais, linhas laterais e caixas que representam os membros. A figura a 
seguir poderá ajudá-lo a perceber como fazer um organograma.

Figura 1 – Exemplo de diagrama organizacional de uma pequena empresa de 
software.

Nesse exemplo, é bastante clara a relação entre os vários níveis. Os sócios/
diretores surgem no topo e, no nível abaixo, surgem os coordenadores 
administrativos, comerciais e operacionais. Neste nível, a hierarquia é idêntica 
e todos eles respondem diretamente aos sócios/diretores. No nível mais baixo, 
surgem os subordinados e os coordenadores.

Sócios/Diretores

Coordenador
Comercial

Coordenador
Administrativo

Coordenador
Operacional

Vendedores Programadores
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4. Onde buscar candidatos?

Existe a possibilidade de divulgar vagas e buscar candidatos de várias formas, 
desde junto a entidades (como o SINE, no qual você pode divulgar a sua vaga 
de emprego gratuitamente), passando por anúncio em classificados de jornais 
ou sites especializados, até uma busca em redes sociais voltadas à carreira 
e ao mercado de trabalho. A sugestão é que você conheça e avalie os meios 
disponíveis, assim, você identificará a que melhor atende à sua necessidade. 
No entanto, é importante destacar que o uso da internet para oferta e procura 
de vagas de emprego é cada vez maior e mais eficaz. Ao fazer o anúncio, não 
se esqueça de incluir as informações necessárias, como ramo da empresa, 
necessidades da vaga, experiência e forma de contato.

5. Como selecionar um bom candidato? 

Primeiro, é importante você ter clareza sobre o que espera desse novo funcionário 
e quais suas atribuições. A partir disso, identifique os conhecimentos técnicos, 
as habilidades e as atitudes necessárias para o bom desempenho da função. 
Pergunte: Os candidatos precisam ter que tipo de experiência? Quantos anos 
devem ter trabalhado no setor? Qual a faixa salarial que sua empresa pode 
pagar? Essa remuneração está adequada à média de mercado? Qual a formação 
mínima necessária? Em quais empresas seria o ideal ele já ter trabalhado?

O próximo passo é a análise do currículo. Faça um cruzamento dos critérios 
que você estabeleceu inicialmente com o que cada um dos candidatos tem a 
oferecer. Para os currículos selecionados, prepare-se bem para a entrevista. 
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6. Como faço uma entrevista de emprego?

A entrevista de emprego é um meio de identificar se o candidato à vaga se 
enquadra nas suas necessidades, se atende às suas expectativas e se você 
atende às expectativas dele, por isso, antes de tudo, é necessário entender bem 
qual a sua necessidade.

Para uma boa entrevista de emprego, é necessário que você conheça as rotinas, 
tarefas e atribuições que essa nova pessoa irá executar e também que tenha pre-
viamente definido o perfil que deseja contratar, ou seja, quais os conhecimentos, 
as habilidades e as atitudes necessárias ou desejáveis nesse novo colaborador. 
Isso lhe permitirá responder a estas três perguntas: O que ele deve saber? Em 
que ele deve ser bom? E qual o jeito que ele deve ter? Defina o que quer saber e 
quais perguntas fará, as rotinas, atividades e atribuições da função, o perfil que 
atenderá melhor a essa necessidade, a remuneração oferecida e se será oferta-
do algum outro benefício além daqueles obrigatórios definidos na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) ou pelo acordo coletivo da categoria. Assim, você terá 
um processo mais uniforme, que permitirá a comparação entre os candidatos. 

Faça uma pesquisa prévia para saber o valor da remuneração que o mercado 
está pagando para esse tipo de profissional. Uma das maneiras de conseguir 
essa informação é junto ao sindicato da categoria. Mais adiante, você encontra-
rá diversas orientações sobre como saber a remuneração média para a função 
ofertada.
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Antes de iniciar a entrevista, leia atentamente o 
currículo do entrevistado e construa um roteiro de 
perguntas. Cuide para que suas perguntas não se-
jam diretivas, ou seja, que deem pistas da resposta 
esperada. Inicie com uma conversa informal para 
quebrar o gelo e deixar o candidato à vontade, mas 
cuidado para não deixar claro suas expectativas para 
que ele possa se mostrar mais integralmente. Faça 
perguntas abertas que oportunizem ao candidato 
falar e evite perguntas cuja resposta seja apenas 
um sim ou não. Lembre-se de que você não precisa 
vender sua empresa para o candidato, pelo menos, 
não no início do processo, pois é ele que está sendo 
avaliado. Por isso, deixe para falar sobre a função 
que ele irá exercer, a empresa, a remuneração e os 
benefícios mais para o fim da entrevista.

A seguir, estão listadas algumas sugestões de perguntas para orientar sua 
entrevista. Além destas, inclua perguntas específicas para a função:

1. Fale sobre si. 
2. Quais são seus objetivos de curto prazo? E a longo prazo?
3. O que o levou a enviar o seu currículo a esta empresa?
4. O que procura em um emprego?
5. Você já trabalhou sob pressão e com prazos definidos? Qual foi a sua
    pior experiência?
6. Dê-nos um motivo para o escolhermos em vez dos outros candidatos. 
7. O que você faz no seu tempo livre?
8. Quais são as suas maiores qualidades?
9. Qual é o lado negativo dessas características que você tem como suas
    principais qualidades? Em que esses pontos fortes lhe atrapalham?
10. E pontos negativos/defeitos? Cite pelo menos três deles.
11. Que avaliação faz da sua última (ou atual) experiência profissional?
12. Até hoje, quais foram as experiências profissionais que lhe deram
      maior satisfação?
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7. Como saber se o salário está dentro 
da média de mercado?

Além desse site, existem outros que disponibilizam informações sobre faixas de 
salários por cargo, por porte de empresa e por região. Para encontrá-los, basta 
inserir no seu buscador preferido a pergunta: “Como saber qual é o salário de 
mercado?”.

O site Salário BR (www.salariobr.com.br) 
permite a consulta a diferentes carreiras, 
níveis hierárquicos e estados. 
Usando dados do Banco Nacional do 
Emprego (BNE), o site disponibiliza 
comparação salarial para diferentes níveis 
de carreira em centenas de profissões e, 
para pesquisas simples, o uso é gratuito.
A divisão por hierarquia do site é a seguinte: 
trainee, júnior, pleno, sênior e master. Os 
valores de cada categoria também são 
subdivididos entre empresas de pequeno, 
médio e grande portes.

8. Como posso definir o percentual de comissão?

Estude os percentuais pagos pelo mercado em que você atua. Provavelmente, já 
existe um padrão de referência. Se você pagar muito menos que esse padrão, 
pode ter dificuldades de contratar e, se pagar muito mais, pode tornar-se pouco 
competitivo. Se estiver atuando em um mercado no qual não há referência, defina 
o percentual de acordo com a expectativa de venda média mensal, remuneração 
média para a função e margem de lucro média do segmento. Além disso, é 
importante criar um bônus para o atingimento de metas.

Assim, você estimula que seu colaborador se esforce 
por resultado. Na dúvida, estabeleça um percentual mais 
conservador e vá aumentando à medida que as vendas 
forem superando suas expectativas. É sempre possível 
aumentar o percentual, diminuir não é permitido por lei. 
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9. Qual o custo real de um empregado?

Isso dependerá do ramo de atividade, do porte da sua empresa e dos benefícios 
oferecidos. Além disso, as empresas enquadradas no Simples Nacional possuem 
um custo menor pela inexistência de incidência do INSS sobre a folha de 
pagamento.
 
A seguir, será apresentado um exemplo de memória de cálculo de uma empresa 
enquadrada no Simples Nacional para que você possa adequar à sua realidade: 

Com base nesse exemplo, o percentual de encargos para empresas optantes pelo 
Simples Nacional é de 74,69% sobre a remuneração-base. Para as empresas 
não optantes pelo Simples Nacional, o percentual aproximado de encargos sobre 
a remuneração-base é de 100%.  

Remuneração mensal .................................................................. R$ 1.000,00
INSS s/ folha de pagamento (parte da empresa) ................................... R$ 0,00
FGTS (8%) ....................................................................................... R$ 80,00 
Vale transporte (2 passagens por dia - 22 dias mês - R$3,25 und.) ..... R$ 143,00
(-) Desconto do vale transporte (6%) .................................................. R$ 60,00
Vale refeição (R$17,00 dia - 22 dias) ............................................... R$ 374,00
1/12 Férias + 1/3 constitucional  ...................................................... R$ 111,11
1/12 13º Salário  .............................................................................. R$ 83,33
FGTS s/ Férias e 13º Salário  ............................................................. R$ 15,55

TOTAl  ....................................................................................... R$ 1.746,99
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10. Quanto custa um funcionário para o MEI?

Um funcionário custa 3% de Previdência e 8% de FGTS incidentes sobre o 
salário-mínimo por mês. O empregado contribui com 8% do seu salário para a 
Previdência. Vale lembrar que todos os demais direitos trabalhistas do empregado 
devem ser respeitados, como, por exemplo, férias, 13° salário, vale-transporte e 
outros benefícios concedidos. 

11. Qual a duração da jornada de trabalho?

12. Qual o prazo que o empregador tem para devolver 
ao empregado a carteira de trabalho que tomou para 
anotações?

O empregador tem o prazo, improrrogável, de 48 horas para fazer anotações 
necessárias e devolver a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Esse 
prazo começa a ser contado a partir do momento da entrega da carteira, que 
deve ser devolvida mediante recibo do empregado.

A duração normal do trabalho, para 
os empregados em qualquer atividade 
privada, não excederá 8 horas diárias 
e 44 horas semanais, desde que não 
seja fixado expressamente outro limite 
inferior em acordo ou convenção coletiva 
de trabalho. Consulte sempre o sindicato 
da categoria para certificar-se de que o 
acordo ou a convenção coletiva de trabalho 
não estabeleceu um limite inferior de 
jornada de trabalho para a função que 
estiver contratando. Um exemplo são os 
operadores de telemarketing, cujo limite de 
trabalho diário é de 6 horas.

CARTEIRA

TRABALHO
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13. Qual o prazo que o empregador tem para efetuar o 
pagamento de salário ao empregado?

O pagamento em moeda corrente, mediante recibo, deverá ser feito até o quinto 
dia útil do período (mês, quinzena, semana) subsequente ao vencido. É permitido o 
pagamento por cheque ou depósito bancário a alfabetizados, desde que o horário 
do banco permita ao empregado movimentar a conta, devendo a empresa pagar 
as despesas de condução se o banco não estiver próximo. A movimentação da 
conta por meio de cartão magnético também é permitida.

14. Em que hipóteses o empregado pode deixar de 
comparecer ao serviço sem prejuízo do salário?

• Até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente,  
   descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua CTPS, viva sob sua   
   dependência econômica.
• Até 3 dias consecutivos, em virtude de casamento.
• Por 5 dias, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana.
• Por 1 dia, em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária
   de sangue devidamente comprovada. 
• Até 2 dias consecutivos ou não, para tirar o título de eleitor, nos termos
   da lei respectiva.
• No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar.
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15. Qual o prazo para pagamento da remuneração das 
férias e do abono solicitado?

O pagamento da remuneração das férias e do abono será efetuado até 2 dias 
antes do início do respectivo período.

17. Qual o prazo para pagamento das verbas oriundas 
da rescisão do contrato de trabalho?

De acordo com o parágrafo 6° do art. 477 da CLT, o pagamento das parcelas 
constantes do instrumento da rescisão ou do recibo de quitação deverá ser 
efetuado nos seguintes prazos: 

Após cada período de 12 meses de vigência 
do contrato de trabalho, o empregado terá di-
reito às férias, na seguinte proporção, confor-
me a CLT: “I – 30 dias corridos, quando não 
houver faltado ao serviço mais de 5 vezes; II 
– 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 
14 faltas; III – 18 dias corridos, quando hou-
ver tido de 15 a 23 faltas; IV – 12 dias corri-
dos, quando houver tido de 24 a 32 faltas”.

16. Quantas vezes o empregado pode faltar ao serviço 
sem perder o direito às férias?

• Nos dias em que estiver comprovadamente realizando prova de exame      
   vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior.
• Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver de comparecer a juízo.
• Nas faltas ou horas não trabalhadas do(a) empregado(a) que necessitar assistir   
    seus filhos menores de 14 anos em médicos, desde que o fato seja devidamente  
   comprovado posteriormente, por meio de atestado médico e, no máximo, três   
   vezes a cada 12 meses.
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• até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; 
• ou até o décimo dia, contado do dia da notificação referente à demissão, quando 
   da ausência do aviso-prévio, indenização ou dispensa de seu cumprimento.

18. O que fazer se o empregado demitido, compare-
cendo ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho para 
homologação da rescisão trabalhista, negar-se a re-
ceber as verbas devidas?

Nesse caso, é recomendável ingressar, no mesmo dia ou no subsequente, com 
ação de consignação em pagamento na Justiça do Trabalho, visando demonstrar 
a intenção de pagar o empregado.

19. Como proceder caso o empregado abandone o 
emprego?

No caso de abandono de emprego por mais de 30 dias, o empregador deverá 
notificar o empregado para que compareça ao local de trabalho. Se comparecer 
e não justificar, fica caracterizada a desídia (faltas reiteradas ao serviço), o que 
enseja a dispensa por justa causa. Caso não compareça, o abandono de emprego 
fica configurado. A notificação poderá ser feita pelo Correio com AR, telegrama 
ou pelo cartório de títulos e documentos. O aviso pela imprensa não tem grande 
valor perante a Justiça do Trabalho.

A contratação de estagiários não é regida pela CLT 
e não tem piso de remuneração preestabelecido. É 
regulamentada pela Lei de Estágio n° 11788/2008. 
É necessário que o estagiário esteja matriculado e 
frequentando o ensino médio ou superior, regular 
ou profissionalizante. A formalização dessas 
contratações é regulamentada exclusivamente 
pelo Termo de Compromisso de Estágio (Contrato 
de Estágio).

20. Como contratar um estagiário?
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Normalmente, as instituições de ensino ou empresas de intermediação de estágios 
possuem o modelo próprio de Contrato de Estágio. Conforme determinação legal, 
é obrigatório constar no corpo desse documento o número da Apólice Coletiva de 
Seguro de Acidentes Pessoais, que garante a indenização do estagiário em caso 
de acidente, bem como o nome da seguradora emitente da apólice. 

O contrato de estágio, impresso em três vias (quatro vias, quando há empresas de 
intermediação), deverá ser assinado por todos os envolvidos: pela empresa, pelo 
estudante e pela instituição de ensino do aluno (e pela empresa de intermediação, 
se for o caso). Uma vez gerado o documento, as vias – já assinadas pela parte 
contratante e pelo estudante contratado – serão levadas à escola pelo próprio 
estagiário. A instituição de ensino fica com uma dessas vias e devolve outras 
duas assinadas pela escola. Dessas, uma é da empresa e a outra é do estagiário. 
Caso seja intermediado pela empresa de estágio, esta também fica com uma via.

Sobre essas contratações, conforme determina 
a lei que as regulamenta, não incidem alguns 
dos principais encargos sociais previstos na 
CLT, como FGTS, INSS, 13°, aviso prévio, etc. 
 
As férias (recesso remunerado) de 30 dias a 
cada 12 meses de estágio ou o proporcional 
ao período estagiado se menos de 1 ano são 
obrigatórias, bem como a cessão do vale-
transporte.

A jornada de trabalho do estagiário, nos termos 
da legislação vigente, não poderá ultrapassar 
6 horas/dia e 30 horas semanais. 

O período de contratação, normalmente de 6 meses, pode ser rescindido a 
qualquer momento por meio de simples notificação, sem ônus para as partes. As 
renovações de contratos podem ocorrer por até 2 anos, enquanto o estudante 
frequentar aulas, de nível médio ou superior, regular ou profissionalizante.

O estagiário não 

entra na folha de 

pagamento, mas 

deverá assinar, 

mensalmente, o 

recibo de pagamento 

da bolsa-estágio. 
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Os demais benefícios concedidos a funcionários – por exclusiva deliberação 
da empresa – podem ser estendidos também aos seus estagiários sem 
caracterização de vínculo empregatício.
 
A legislação determina ainda que o estudante, no período de vigência do Termo 
de Compromisso de Estágio, deverá obrigatoriamente estar coberto por um 
seguro de acidentes pessoais.
 
A ausência do Termo de Compromisso de Estágio e/ou do seguro de acidentes 
pessoais caracterizará vínculo empregatício perante o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e sujeitará a empresa às sanções previstas na CLT.

21. Por que as pessoas vêm sendo apontadas como fator 
estratégico e de diferenciação para as empresas?

Porque as pessoas não podem ser copiadas, não por completo, como pode ser 
feito com a tecnologia. As atribuições e características pessoais são únicas, por 
isso, o capital humano é hoje o maior diferencial para as organizações.

22. Como ter funcionários comprometidos, altamente 
produtivos e sem vontade de trocar de emprego?

Um anseio comum aos empresários de qualquer porte e seguimento é o desejo 
que seus colaboradores sejam engajados como se fossem “os donos do negócio”.
 
O mais importante de tudo é oferecer um ambiente no qual isso seja possível. 
Embora ter colaboradores altamente produtivos e engajados seja o desejo da 
grande maioria dos gestores de empresas, muitos estruturam suas empresas 
e criam um ambiente que praticamente blinda essa possibilidade. Você pode 
ter excelentes profissionais, mas, se sua empresa não propicia um espaço que 
incentiva o engajamento, as novas ideias e a solução de problemas, nada de 
diferente acontecerá. Uma boa sugestão é que você comece eliminando todos os 
obstáculos que dificultem a vontade de ter, compartilhar e implantar novas ideias.
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Sugerimos que, antes de continuar a leitura da resposta 
desta pergunta, você faça uma lista de tarefas para colocar 
em prática nesse primeiro item. Essa é a base! Sem ela, o 
resto não se sustenta.

Outro ponto importante é contratar bem. Como disse Albert 
Einsten, “todo mundo é um gênio. Mas, se você julgar um 
peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele 
passará toda a sua vida acreditando ser estúpido”.

Uma vez selecionado um bom candidato e tendo um ambiente propício, 
proporcione momentos para você alinhar as suas expectativas com as entregas 
que o seu funcionário está fazendo. O colaborador precisa saber o que está 
fazendo bem e o que precisa melhorar. Prepare-se para que essa conversa seja 
assertiva e fale o que precisa ser dito de uma forma que motive, em vez de 
desmotivar. Uma conversa, quando bem feita, incentiva o desenvolvimento e evita 
a estagnação.

Além disso, esforce-se para oferecer uma remuneração atrativa que contemple 
salários e benefícios compatíveis com o profissional que você deseja. Para jogar bem 
esse jogo, é necessário que as regras, além de claras, sejam do tipo ganha-ganha.
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23. Quais fatores mais motivam e retêm os empregados?

Os estudos indicam que o que mais motiva e retêm os empregados são: 

• estar aprendendo – sentir que está crescendo profissionalmente;
• ter espaço para sugerir e ser ouvido;
• ter um bom ambiente;
• ter uma equipe integrada;
• sentir-se valorizado e importante;
• ter metas desafiadoras, mas não impossíveis. 

24. Como se identifica um líder?
Quais suas características?
Um exemplo simples para ilustrar a 
identificação dos líderes: se diversas 
pessoas forem colocadas em um bote com 
o objetivo de atravessar um rio, no final da 
travessia, será possível identificar o líder.

Foi aquele que organizou a bagunça de cada um querer remar para um lado. Se 
esse líder for retirado e a mesma experiência for repetida, aparecerá no grupo 
outro líder. Ou seja, segundo o escritor Max Gehringer, quando há um desafio 
concreto a ser superado, geralmente aparecerá uma liderança, que poderia ter 
ficado escondida, latente, esperando uma oportunidade para se manifestar. Esse 
exemplo nos remete à compreensão de que a liderança é mais do que perfil. Para 
que você possa ter líderes na sua empresa, é necessário criar um ambiente que 
proporcione oportunidades de liderança.

A liderança é a capacidade de influenciar e inspirar pessoas. Todos somos líderes 
em potencial porque sempre podemos influenciar ou inspirar alguém.
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Há pessoas que naturalmente apresentam características que favorecem a 
liderança, tais como: comprometimento, ética, honestidade, transparência, 
capacidade de comunicação, dedicação, empatia, força de vontade, 
encorajamento, otimismo, autocontrole, foco, determinação, perseverança, 
capacidade de ouvir a opinião dos outros, capacidade de trabalhar em 
grupo, capacidade de integrar pessoas e capacidade de desenvolver 
outras pessoas.

Dificilmente uma pessoa possui todas essas características ao mesmo tempo. 
Alguns especialistas dizem que somente percebemos que estávamos diante de 
uma liderança quando, depois de falarmos com ela, sentimos-nos melhor do que 
antes, porque a liderança é capaz de inspirar e provocar admiração. Entendemos 
que, se quisermos nos desenvolver como lideranças, devemos prestar atenção 
em nossas atitudes mais simples. 

25. Líderes são natos ou podem ser desenvolvidos?

Há muitos autores que dizem que líderes são natos, mas a maioria defende 
que lideranças podem ser desenvolvidas com o tempo. Muitos estudiosos 
estiveram preocupados em entender o que os líderes tinham em comum. Os 
estudos realizados avaliaram as características de centenas de lideranças e 
perceberam que não é possível definir um perfil padrão. O que existem são traços 
de personalidade que facilitam a liderança. Muitas pessoas são comunicativas, 
otimistas e determinadas por natureza. Há pessoas que não têm essas qualidades, 
mas possuem outras que compensam, como ética, bondade, força de vontade, 
capacidade de trabalhar e motivar uma equipe. Uma coisa é certa: uma pessoa 
comunicativa e otimista, mas egoísta e antiética não tem futuro como líder.
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26. Como transformar chefes em líderes?

Não podemos transformar chefes em líderes se não houver forte determinação 
dessas chefias em mudar seu comportamento. Não há uma máquina de 
transformação. É algo que deve partir da pessoa. Podemos capacitar e 
conscientizar os chefes de que sua conduta não é a mais adequada porque 
não ajuda a construir um bom clima organizacional. Cada chefe deve fazer uma 
reflexão sobre sua conduta. Um chefe normalmente exerce poder por meio de 
hierarquia e da força. Uma liderança é capaz de influenciar por meio de uma 
causa, de um propósito em comum. Uma liderança sabe integrar pessoas, 
extraindo o melhor de cada uma delas e contribuindo para o desenvolvimento 
de cada membro da equipe. Por isso, antes de promover um bom funcionário, 
observe se ele possui ou deseja possuir as características necessárias a uma 
boa liderança. Caso contrário, você trocará um bom funcionário por um líder 
ineficiente.

27. Qual a melhor maneira de liderar um grupo incompleto 
de integrantes, no qual a sobrecarga de trabalho afeta a 
motivação?

Com o diálogo franco, isso é possível. A liderança deve mostrar o que está fazendo 
para superação das dificuldades e deve mobilizar todo o grupo para a construção 
de alternativas viáveis a serem empreendidas no curto prazo até a solução do 
problema. Ser transparente e envolver os demais na busca de uma solução são 
fundamentais. Um plano de superação de médio prazo deve ser construído de 
forma participativa, o que aumentará o comprometimento para sua execução. 
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28. Qual o balanço ideal entre flexibilidade e tomada de 
decisão (comando) na liderança?

O equilíbrio é fundamental na vida. É preciso que algumas decisões sejam 
tomadas diretamente pela liderança, dessa forma, não é preciso perguntar tudo 
para o grupo. Saber distinguir os momentos certos é o desafio.

É extremamente necessário que os líderes considerem, sempre, as necessidades 
dos indivíduos, da sua equipe e também da empresa. Podemos errar e aprender 
com os erros. Estar sempre em contato com os seus funcionários lhe permitirá 
conhecê-los e assim distinguir, com maior facilidade, quais situações deve 
compartilhar e quais deve tomar a decisão sozinho.

29. Tenho dificuldades em delegar funções.
O que devo fazer?

Para gerenciar e para promover o crescimento, você pre-
cisa dispor de tempo. Inicialmente, faça uma lista de todas 
as suas atividades e responsabilidades.

A seguir, classifique-as em dois grupos: as que realmente competem à sua 
função como gestor e as que devem ser delegadas. Depois de concluir a 
classificação das suas atividades, defina uma pessoa responsável para cada uma 
das atividades relacionadas e também um prazo-limite para que essa delegação 
ocorra. Por fim, faça uma reunião com cada um dos novos responsáveis e 
explique suas intenções e os prazos. Defina também, em conjunto, a forma como 
você irá capacitá-los para que possam assumir essas novas responsabilidades. 
Acompanhe o processo até que tenha segurança de que as atividades delegadas 
serão realizadas da forma correta. 
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30. Onde encontrar cursos para a profissionalização 
dos funcionários?

Você encontra cursos profissionalizantes gratuitamente:

• No site www.pronatecrs.com.br: O Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec) é uma iniciativa do Governo Federal, apoiada por 
instituições de ensino em todo o País. Criado pela Lei n° 12.513, de 26 de 
outubro de 2011, o programa visa ampliar e democratizar o acesso da população 
à educação profissional e tecnológica. Entre as ações do Pronatec, está a bolsa-
formação, que prevê a oferta gratuita de cursos técnicos para trabalhadores e 
estudantes que já concluíram o ensino médio. 

• No site www.senacrs.com.br: O Senac, como resultado de um protocolo 
firmado entre o Senac e o Governo Federal, ratificado pelo Decreto n° 6.633, 
de 5 de novembro de 2008, criou o Programa Senac de Gratuidade (PSG), 
que oferece educação profissional para que as pessoas possam planejar seus 
estudos e ter mais oportunidade de trabalho e emprego. O PSG compreende a 
oferta de cursos a custo zero para pessoas cuja renda familiar per capita mensal 
não ultrapasse dois salários mínimos (federal). O objetivo principal do programa é 
promover a inserção no mundo do trabalho pela educação profissional, por meio 
de cursos de qualificação. O PSG oferece três tipos de cursos gratuitamente: 
aprendizagem, capacitação e educação profissional técnica de nível médio 
(qualificação e habilitação técnica).

• No site www.senaicursosgratuitos.com.br: O SENAI/RS oferece uma gama 
enorme de cursos gratuitos para atender à demanda da indústria brasileira e 
também estrangeira, fazendo parte do SENAI Nacional. O SENAI/RS também 
conta com parceria do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), do Centro das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul (CIERGS), do Serviço Social da Indústria (SESI) e de todas as 
empresas com as quais fez parceria ao longo dos mais de 70 anos de atuação 
junto às indústrias brasileiras, oferecendo cursos técnicos gratuitos para capacitar 
jovens e adultos comprometidos com o futuro do País.
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Antes de responder a essa pergunta, o 
empresário deve entender quais os fatores 
que geram essa alta rotatividade e avaliar 
formas de aumentar a permanência. A alta 
rotatividade eleva os custos e diminui a 
produtividade. Todavia, existem atividades 
em que a rotatividade é mais acentuada do 
que em outras.

 Para estas, invista seu tempo para aperfeiçoar as formas de divulgar as suas vagas 
e melhorar seu processo seletivo. Estude também qual o perfil do funcionário que 
mais se adapta a essa função. Por fim, informe-se de possíveis cursos gratuitos 
ou de baixo custo. Você pode também desenvolver uma política de capacitação 
em que oferece o pagamento parcial para alguns treinamentos pré-definidos que 
o seu funcionário quiser fazer. Nesse caso, é importante homologar essa política 
no sindicato dos empregados da categoria para evitar problemas futuros.

31. Devo investir em treinamentos/capacitações para 
meus funcionários mesmo quando a rotatividade é ele-
vada? 

32. Como e quando avaliar os colaboradores? 

Você irá avaliar seus colaboradores o tempo todo, porém, é importante ter um 
momento formal para alinhar a sua expectativa com a percepção de cada um 
dos seus colaboradores. Esse momento formal deve acontecer pelo menos uma 
vez a cada 6 meses. Nesse momento, sinalize os pontos fortes e os pontos a 
serem aprimorados. Deixe claro suas expectativas e seja assertivo ao indicar 
ações de melhoria. Ajude-o a desenvolver um plano que permita reverter os 
comportamentos e as situações indesejadas. A cada nova avaliação, inicie 
retomando os pontos de melhoria da avaliação anterior para verificar o progresso. 
Não se esqueça de sinalizar e reforçar também os pontos fortes, pois isso é 
necessário para manter a motivação. 



28

33. Como agir frente aos conflitos que acontecem no 
grupo de trabalho?

Com muito cuidado e ética. As lideranças devem atuar na mediação, procurando 
amenizar o problema e não ampliá-lo. Não existe uma receita pronta, assim, 
cada situação exigirá uma postura para a sua solução. A regra, nesses casos, é 
criar um ambiente no qual o problema possa ser conversado, tratando a situação 
com clareza e transparência. Precisamos dar oportunidades aos diferentes lados 
para que, com calma, possamos entender a situação. Muitas vezes, o conflito 
é motivado pelo desconhecimento e ruído de comunicação. Muitas vezes, falta 
paciência nas pessoas, que não enxergam o jeito de pensar do outro. Ajude um 
colega a se colocar no lugar do outro para entender seu ponto de vista.

Muitas vezes, o conflito 
existe porque as pessoas 
não possuem informações 
completas sobre o ponto 
de vista alheio e tendem 
a julgar pelo seu próprio 

ponto de vista.
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A missão do SEBRAE é promover a competitividade e o desenvolvimento susten-
tável dos pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo para fortalecer 
a economia nacional. Nesse sentido, são inúmeras as ações do SEBRAE para 
fomentar o desenvolvimento dos empresários, entre elas, palestras, cursos, se-
minários, workshops, feiras, visitas técnicas, grupos setoriais, etc. 
Para saber detalhes sobre as agendas disponíveis que o SEBRAE oferece, 
ligue para 0800.570.0800 ou acesse o site www.sebrae-rs.com.br 

Soluções para Gestão de Pessoas
(para todos os portes de empresa)

• Assessoria Individual – Recursos Humanos – Carga horária: 1 hora.
• Consultoria Gerencial – Recursos Humanos – Limitado a 30 horas/ano/cliente.
• Bônus Consultoria – Recursos Humanos – Limitado a 12 horas/ano/cliente.
• Palestra Sucessão na Empresa Familiar – Carga horária: 2 horas.
• Palestra Liderança para Resultados – O Papel do Líder nos Times da Mudança   
   Carga horária: 2 horas.
• Oficina Sucessão na Empresa Familiar – Carga horária: 4 horas.
• Curso Cultlíder – Cultura da Liderança – Carga horária: 16 horas.
• Curso Liderança Estratégica – Carga horária: 20 horas em sala de aula
   + 2 horas de assessoria para os grupos de trabalho.
• Oficina Gestão de Pessoas para Salão de Beleza e Estética
   Carga horária: 9 horas.
• Workshop Reinventar-se: Seu Novo Estilo no Mundo do Vestuário
   Carga horária: 8 horas.

Específico para Microempreendedor Individual (MEI)

• Bônus Assessoria – Recursos Humanos – Carga horária: 1 hora.

O QUE O SEBRAE OfERECE PARA A GESTãO DE PESSOAS
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Específico para Microempresa (ME)

• Curso Gestão de Pessoas e Equipes na Medida – Carga horária: 24 horas
   em sala de aula + 2 horas de consultoria por empresa.

Específico para Empresa de Pequeno Porte (EPP)

• Gestão Estratégica de Pessoas – SEBRAE Mais – Carga horária: 32 horas
   em sala de aula + 15 horas de consultoria por empresa.
• Líder Coach – Liderando para a Alta Performance – SEBRAE Mais
   Carga horária: 32 horas em sala de aula + 4 horas de sessão de coaching
   por participante. 
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Ademir José Ewald - Regional Vales do Taquari e do Rio Pardo

Alana Corrêa - Gerência de Atendimento Individual

Aliana Maciel - Regional Sinos, Caí e Paranhana

Andre Martinelli Niemczewski - Regional Metropolitana

Andressa Jacques Machado - Regional Campanha e Fronteira Oeste

Anna Paula de Oliveira - Regional Vales do Taquari e do Rio Pardo

Augusto Feldkercher - Regional Norte

Augusto Martinenco - Setorial do Comércio e Serviços

Carla Paula de Matos - Regional Centro

Claiton Mota Velho - Regional Serra Gaúcha

Clara Graciliana Corrêa Salgado - Regional Serra Gaúcha

Daiany Sapata Rodrigues - Regional Metropolitana

Eziane Samara Augustin - Regional Noroeste

Fábio Campos Garcia - Central de Relacionamento SEBRAE

Gabriela Schuh - Regional Sul

Gustavo Pezzi - Regional Vales do Taquari e do Rio Pardo

Jean Carlos de Oliveira Rosa - Regional Serra Gaúcha

Kelly Junqueira Alves - Regional Metropolitana

Lucas Starmac - Central de Relacionamento SEBRAE

Luciana Huckembeck Silveira - Regional Sul

Luciano Barcella Gil - Regional Metropolitana

Luisa da Cruz Rios - Regional Sul

Marcela Veloso Fogaça - Regional Campanha e Fronteira Oeste

Marcio Eduardo da Silva - Regional Campanha e Fronteira Oeste

Maria Martins da Silva Meyer - Regional Planalto

Marina Costallat Nardi - Central de Relacionamento SEBRAE

COCRIADORES
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Paula Emília Cassel Machado - Regional Sinos, Caí e Paranhana

Silmara Dutra da Rosa - Regional Vales do Taquari e do Rio Pardo

Tania Ines Witshinski - Regional Norte

Tenille Drews da Silva - Regional Sul

Tháles da Rocha Flores - Regional Planalto

Tiago Luís Ceolin - Regional Planalto
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OUTROS TíTULOS DA SéRIE
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Onde encontrar o SEBRAE?
SEBRAE CAMPANHA E FRONTEIRA OESTE

URUGUAIANA: Rua Domingos de Almeida, 1706 - Fone/fax: (55) 3412.4694
SANTANA DO LIVRAMENTO: Av. João Goulart, 413 - Fone/fax: (55) 3242.4183 / 3241.1789

BAGÉ: Rua Bento Gonçalves, 335 - Fone/fax: (53) 3241.4203
SÃO BORJA: Rua General Marques, 728 - Fone/fax: (55) 3431.3847

SEBRAE CENTRO
SANTA MARIA: Rua Coronel Niederauer, 1221 - Fone/fax: (55) 3223.2277 / 3223.9864

SANTIAGO: Rua Pinheiro Machado, 2228 - Fone/fax: (55) 3251.8937

SEBRAE METROPOLITANA
PORTO ALEGRE: Rua João Manoel, 282 - Centro – Fone: 0800 570 0800

Rua Antônio Joaquim Mesquita, 259 - Passo D’Areia – Fone: (51) 3342.8875
GRAVATAÍ: Av. Dr. José Loureiro da Silva, 1819 - Térreo - Fone: (51) 3497.1199

SEBRAE NOROESTE
IJUÍ: Rua Benjamin Constant, 144 - Fone/fax: (55) 3332.6488 / 3332.5446 / 3332.3290

SANTA ROSA: Rua João Macluf, 24 - Fone/fax: (55) 3512.6646 / 3512.5678
SANTO ÂNGELO: Av. Venâncio Aires, 1615 - Fone/fax: (55) 3313.3255 / 3313.2028

SEBRAE NORTE
ERECHIM: Rua Maurício Cardoso, 740 - Loja 2 - Fone/fax: (54) 3522.3077 / 3519.7188

FREDERICO WESTPHALEN: Rua do Comércio, 1013 -  Fone/fax: (55) 3744.8226

SEBRAE PLANALTO
PASSO FUNDO: Rua Uruguai, 1180 - Fone/fax: (54) 3311.3911

CRUZ ALTA: Av. General Câmara, 935 - 1º andar - Fone / fax: (55) 3324.5981

SEBRAE SERRA GAÚCHA
CAXIAS DO SUL: Rua Pinheiro Machado, 1276 - Fone: 0800.570.0800

BENTO GONÇALVES: Rua Dr. Casagrande, 05 - Fone/fax: (54) 3451.1842
VACARIA: Rua Dr. Flores, 46 - Fone / fax: (54) 3232.9809 / 3232.2917

SEBRAE SINOS, CAÍ E PARANHANA
SÃO LEOPOLDO: Rua José Bonifácio, 204, loja 5 - Fone: 0800.570.0800 
NOVO HAMBURGO: Rua Bento Gonçalves, 1743 - Fone: 0800.570.0800

CANOAS: Rua Muck,116 - Fone: 0800.570.0800

SEBRAE SUL
PELOTAS: Rua Félix da Cunha, 618 - Fone/fax: (53) 3225.0541

RIO GRANDE: Rua Riachuelo, s/nº - Armazém 03 - Portão 01 do Porto Velho
Fone/fax: (53) 3231.2433 / 3230.4811

SEBRAE VALES DO TAQUARI E DO RIO PARDO
SANTA CRUZ DO SUL: Rua Venâncio Aires, 647 - Fone/fax: (51) 3713.3460

LAJEADO: Rua Silva Jardim, 96 - Fone/fax: (51) 3710.1697 / 3710.2355 / 3748.7179

0800 570 0800 | SEBRAE-RS.COM.BR |  
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