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Introdução
Em uma empresa, as pessoas são essenciais para o desenvolvimento
das atividades e para atingir resultados almejados. Assim, é fundamental
que as equipes estejam engajadas e motivadas no desenvolvimento de
suas atividades, num ambiente estruturado. Para tal, contamos com a
Gestão de Pessoas. Neste e-book, você terá uma visão deste contexto
nos Negócios de Impacto Social.

Boa leitura!
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O que é Gestão de Pessoas?
A Gestão de Pessoas representa mais do que as relações interpessoais
da empresa. É realizada e m um departamento específico dentro da empresa, apresentando as seguintes responsabilidades:
Administrar e gerir o capital humano;
Disseminar a cultura organizacional;
Conhecer os processos internos e os mecanismos
de funcionamento da empresa.
Para que essas responsabilidades sejam cumpridas, a Gestão de Pessoas apresenta alguns objetivos.
Valorizar os profissionais e o ser humano;
Focar nas relações humanas;
Construir um ambiente motivador e produtivo;
Promover impacto positivo nas relações entre colaboradores e sociedade;
4

Atingir resultados que beneficiem toda a empresa e as pessoas impactadas por ela.
Com base nas responsabilidades e nos objetivos apresentados, a Gestão de Pessoas destaca-se como o “coração” da empresa, uma vez que
os processos e pessoas passam por essa área.

Diretrizes Estratégicas
Para que as ações realizadas na área
de Gestão de Pessoas, atenda os objetivos. É importante alinhá-los às diretrizes estratégicas da empresa, representando assim o propósito dela. Para alinhar
as diretrizes estratégicas, você deve se
perguntar:
Por que minha empresa existe?
Qual o propósito dela?
Onde ela quer chegar?
Quais objetivos ela quer alcançar?

Missão, Visão e Valores
A partir da definição do propósito da empresa, é importante que os funcionários estejam conectados com essa proposta, para que assim ocorra
a disseminação da missão, da visão e dos valores da empresa.
A missão representa o motivo da existência da empresa,
seus objetivos, sua previsão de conquistas, como ela espera ser vista e reconhecida na sociedade em que está
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A visão representa como a empresa vai conduzir as ações
apresentadas em sua missão, ou seja, ela é responsável
por direcionar a empresa a partir dos fundamentos definidos.
Os valores representam a forma como a missão e a visão serão guiadas, estando assim diretamente ligados
aos comportamentos e às atitudes tomadas para chegar
onde a empresa se propõe.

Empresas de Impacto Social e sua Razão de Ser
Com a definição da missão, da visão e dos valores, as empresas passam a agir de modo que atendam seu propósito e estejam alinhadas
com as diretrizes estratégicas. Conheça alguns exemplos de empresas
de impacto social que atuam baseada nos conceitos que apresentamos
de missão, visão e valores.
Solidarium
Localização: Curitiba - PR.
O que faz: vende produtos feitos à mão para grandes
redes varejistas. Tem um site para venda direta ao consumidor.
Impacto: gera renda para cerca de 1.450 cooperativas,
que empregam mais de 6.500 artesãos em todo o Brasil.
Terra Nova
Localização: Curitiba - PR.
O que faz: promove acordos para solucionar conflitos
fundiários entre proprietários de terra e famílias assentadas.
Impacto: gera renda para cerca de 1.450 cooperativas,
que empregam mais de 6.500 artesãos em todo o Brasil.
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Aoka
Localização: São Paulo - SP.
O que faz: leva turistas para comunidades carentes,
como Mamirauá, no Amazonas, e Santa Marta, no Rio de
Janeiro.
Impacto: gera renda para mais de 100 pequenos negócios, como pousadas e restaurantes locais.
EBES
Localização: São Paulo - SP.
O que faz: importa placas fotovoltaicas e outros
componentes para projetos de geração de energia solar.
Impacto: dependendo do projeto, a energia solar
pode substituir de 20% a 40% do total consumido.

Meio de Comunicação Interna
Uma das formas de contribuir com a internalização do propósito da
empresa é estar atento à comunicação e interação entre as pessoas.
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Realizar apresentações através de reuniões, treinamentos e eventos;
Divulgar informes, newsletter e mural informativo;
Promover e-mail marketing;
Disponibilizar acesso à intranet;
Disponibilizar o manual de diretrizes;
Realizar comunicação direta entre funcionários, incluindo gestor imediato e diretoria.

Evolução da Gestão de Pessoas
A Gestão de Pessoas que conhecemos
hoje é resultado de um processo de
transformação que ocorreu ao longo dos
anos.
A área de Gestão de Pessoas deixou de
ser representada pelo Departamento de
Pessoal, que tinha como objetivo apenas realizar os processos de contratação, demissão e folha
de pagamento. Com o passar do tempo, a Gestão de Pessoas passou
a atuar como um agente transformador dentro das empresas, mas tudo
isso devido à mudanças e transformações ocorridas ao longo dos anos.

Linha do Tempo da Gestão de Pessoas
Foi a partir de um processo de mudanças e transformações no ambiente empresarial que surgiu o conceito de Gestão de Pessoas, no
qual o foco estava em tratar das relações interpessoais da empresa.
Século
XIX

Surgimento do conceito Departamento de Recursos Humanos.
Apresentava a função de contabilizar os custos da organização.
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1920

Um desafio foi lançado ao Chefe de Pessoal: dar importância às
necessidades dos funcionários.

1930
a
1950

No Brasil as mudanças tornaram-se mais fortes a partir da
criação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) por Getúlio Vargas.
Criação dos direitos dos trabalhadores.

1965
a
1980

a partir
de
1980

O conceito de Gestão de Pessoas foi ganhando força com o
passar do tempo.
Surgiram os movimentos sindicais.
O Gerente de RH passou a ter cada vez mais ligação com as
relações interpessoais dentro da empresa.
Início da administração estratégica de recursos humanos que
vivenciamos atualmente.
O objetivo é cooperar com a organização, em prol do atingimento de seus objetivos e sua missão, utilizando como meio
as políticas para manutenção e valorização dos talentos que
compõem as empresas.

Qual a relação da Gestão de Pessoas com os Negócios
de Impacto Social?
A Gestão de Pessoas apresenta relação direta com os Negócios
de Impacto Social, a partir do momento que atua com pessoas. Ela
tem o papel de atrair, motivar e reter os profissionais que tem na sua
essência a mesma constituição e compartilham do mesmo sonho,
criando uma conexão entre “pessoas” que visam “pessoas”, construindo uma realidade mais humana e sustentável.
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Lembre-se, uma empresa é constituída por pessoas e elas podem
ter um papel transformador ou não na viabilidade do seu sonho!
As pessoas são constituídas por um conjunto de elementos, que são:
valores, motivações, necessidades individuais, desejos e crenças.

Estrutura Organizacional
Como a estrutura organizacional pode contribuir com a empresa de
impacto social para que o objetivo seja alcançado?
As empresas de impacto social apresentam como principal característica a motivação por um grande sonho, onde trazem em sua essência um
Propósito Transformador Massivo que seja capaz de mudar a vida de
muitas pessoas.
Para atender a este objetivo e desenvolver as atividades com excelência
é importante reunir os sonhadores e realizadores
que vão trilhar esse caminho juntos, para
que assim seja definida uma estrutura
necessária e as funções de cada um.
Estamos falando da organização de
um organograma funcional.
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Organograma Funcional
Dono
Gerente
financeiro

Auxiliar
financeiro 1

Gerente de
produção

Auxiliar
financeiro 2

Supervisor de
produção 1

Supervisor de
produção 2

O organograma funcional é um diagrama onde estão estabelecidas e organizadas as relações dentro de uma empresa. Essa organização apresenta a distribuição de setores e funções, no qual também são apresentadas as atividades de cada setor e suas respectivas competências. Ao
organizar essa estrutura é importante que seja considerado o nível hierárquico da empresa, iniciando pelo cargo mais alto até o operacional.
Depois de definida a estrutura organizacional da empresa é importante
que seja detalhada a descrição de cada função. É muito importante que
o colaborador conheça as suas atribuições na empresa e quais são os
critérios de avaliação de seu desempenho, dessa forma ele saberá exatamente o que a empresa espera dele.

Plano de Cargos e Salários
A partir da organização inicial da empresa, com a definição da estrutura e da descrição dos cargos, é importante adotar um plano de
cargos e salários. Veja a seguir os pontos principais que devem ser
levados em consideração.
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Realizar a descrição dos cargos
A descrição dos cargos é feita na etapa inicial da definição
da estrutura organizacional, que apresentamos no início
desta unidade.
Criar comitê para validação dos cargos
A validação dos cargos é outra ação realizada no momento da definição da estrutura organizacional. Observe
que no organograma funcional estarão definidos os cargos que a empresa vai apresentar.
Realizar a pesquisa salarial
Para definir o valor a ser pago em cada função é importante mapear o valor salarial mínimo da categoria e qual
a prática adotada por empesas que apresentam o mesmo porte que a sua.
Com base nessas informações, a equipe deve analisar a
realidade financeira da empresa para que o salário seja
justo e digno para a execução do cargo em questão.
Montar e definir a curva salarial
A curva salarial representa o limite mínimo e máximo
que sua empresa pode pagar pelo cargo em questão. É
preciso refletir sobre os seguintes pontos:
Quanto sua empresa pode pagar pelo serviço
Qual o valor mínimo de cada categoria
Qual o porte da empresa
Qual a prática do mercado.
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Folha de Pagamento
Com a empresa cada vez mais estruturada e com suas atividades definidas, especialmente, quanto ao plano de cargos e salários, é preciso
planejar e monitorar a folha de pagamento para evitar problemas financeiros. Para que você possa se organizar, é importante que ela apresente as seguintes informações:
Salário de contratação
Faltas
Atrasos
Afastamentos
Descontos de encargos sociais
Pagamento (formas, datas etc.)

Controle de Fluxo de Caixa
O planejamento do fluxo de caixa é uma ação de extrema importância
para a empresa, pois é a partir dele são evitados desequilíbrios financeiros diante de possíveis imprevistos. Uma das formas de controle é
ter como base a folha de pagamento, que é um documento com função
operacional, contábil e fiscal. Veja a seguir algumas dicas para manter
o controle do fluxo de caixa.
13

Data do pagamento – O planejamento do seu fluxo de caixa deve
ser feito para que na data do pagamento a empresa disponha dos
recursos financeiros necessários para saldá-lo.
Reserva de salário – Para evitar surpresas no fluxo de caixa da
empresa, orienta-se a criação de uma reserva de salário para controlar os custos que estão previstos nos direitos trabalhistas dos colaboradores, isso vale para reservar todo mês aquele 1/3 de férias,
previsão de 13º salário e de FGTS.
Tecnologias – Para facilitar o operacional da folha de pagamento,
hoje existem sistemas específicos com custo acessível e práticos,
substituindo as trabalhosas planilhas.

Recrutamento e Seleção
Com a estrutura organizacional,
cargos e salários definidos, chegou o momento de recrutar os profissionais que irão trabalhar na sua
empresa. Esta etapa é realizada
pela área de Gestão de Pessoas,
onde são realizadas as seguintes
ações:
Atração
Seleção
Alocação dos candidatos
Avaliação das competências técnicas e comporta
mentais exigidas.
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Etapas do Processo de Recrutamento e Seleção
Para recrutar e selecionar sua equipe algumas etapas precisam ser cumpridas:
Desenho da vaga (atribuições e necessidades que estão descritas no formulário “Descrição de Posição”).
Divulgação da vaga.
Triagem de currículos.
Testes psicológicos.
Testes de conhecimento específico.
Entrevista.
Dinâmicas.
Resultado final.
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O Desafio do R&S
O grande desafio do processo de recrutamento e seleção é atrair os
candidatos que estejam alinhados com a cultura organizacional da
empresa e percebam valor em trabalhar num local que tem no seu
propósito o bem-estar da sociedade.
Selecionar profissionais que estejam alinhados com essa cultura,
evita custos com turnover (rotatividade), desmotivação dos colaboradores e baixa produtividade. Se sua empresa está enfrentando alguns problemas, pode ser que a causa esteja no processo de R&S.
Veja as dicas a seguir e analise seu negócio.

Indicadores de Desempenho
da Área de R&S
Se sua empresa está enfrentando alguns
problemas pode ser que a causa esteja no processo de R&S. Veja as dicas a
seguir e analise como sua empresa vem
atuando a esse respeito.
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Avalie como está sendo divulgada a vaga e se a descrição está correta.
Verifique se o salário está atrativo.
Analise se a empresa consegue passar a mensagem do seu propósito.

Direitos Trabalhistas
Após a conclusão da etapa de R&S temos então a relação de emprego
entre a empresa e o funcionário.
É importante estar atento às mudanças constantes nas leis trabalhistas,
pois os acordos coletivos acerca de alguns pontos da Consolidação das
Leis Trabalhistas (CLT) podem sobrepor o que está na própria legislação. É fundamental que você, enquanto empreendedor, saiba quais são
os direitos trabalhistas assegurados por lei. Veja alguns!
Salário mínimo.
13º salário.
Aviso prévio, seguro-desemprego e seguro contra
acidentes de trabalho.
Liberdade de associação ao sindicato.
Descanso semanal remunerado.
Férias anuais com adicional.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
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Salário família, licença-maternidade e licença-paternidade.
Normas de saúde, segurança e higiene.
Adicional de periculosidade e insalubridade.
Adicional noturno.
Direito à greve.
Prazo de prescrição para ações trabalhistas.

Negociação dos Direitos Trabalhistas
Você sabia que alguns itens dos direitos trabalhistas podem ser negociados entre a empresa e o funcionário? Observe na lista abaixo:
Jornada de trabalho.
Plano de cargos e salários.
Participação nos lucros ou resultados da empresa.
Atuação em ambientes insalubres.
Teletrabalho, trabalho intermitente e regime de sobre
aviso.
Pagamento por produtividade.
Banco de horas.
Tempo de intervalo para almoço.
Representação dos trabalhadores internamente.

Ações Trabalhistas
É importante respeitar todos os requisitos
legais e, se possível, contar sempre com
uma assessoria jurídica preventiva. As
ações trabalhistas podem causar impactos sérios no planejamento financeiro. Por
isso, além das boas práticas de gestão, é
preciso compreender uma série de leis a serem seguidas e tributos a serem pagos.
18

Dica! Orienta-se que a empresa disponibilize um Manual de Diretrizes
e Normas a ser seguida por todos, respeitando sempre as relações de
emprego e trabalho.

Atraindo os Melhores Candidatos
Durante o processo de R&S, é preciso atrair os melhores candidatos.

Como fazer isso?

A empresa necessita convencê-los de que estarão em um lugar que promove o bem-estar da sociedade e o seu crescimento como indivíduo e
profissional. Para que isso aconteça, é recomendado a realização de um
Plano de Carreira e Desenvolvimento.
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Plano de Carreira e Desenvolvimento
É uma ferramenta de Gestão de Pessoas que tem como objetivo nortear
a atuação dos gestores que lidam com questões relativas à administração de pessoal, contratações e avaliação de desempenho. Uma das
suas características é fornecer informações aos seus colaboradores sobre as regras do sistema de contratação, movimentação e remuneração
de pessoal.
O Plano de Carreira deve estar alinhado às metas estabelecidas pela
empresa e à avaliação de desempenho. Para atender aos itens básicos,
deve apresentar regras referentes a:
Fatores de avaliação
Estágios da carreira
Reajustes, promoções, progressão lateral e transferências.
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Plano de Carreira não é garantia
É importante destacar que o Plano de
Carreira demonstra que a empresa avalia seus colaboradores e, no surgimento
de oportunidades, considerará os profissionais que tenham perfil e desempenho
exigidos para a vaga. Ressalta-se que ele
não é garantia de que o colaborador alcançará
o cargo almejado.

Definição de Metas
Definir estratégias para avaliação de desempenho é uma importante ação
que a empresa pode fazer. Uma das opções é estabelecer metas. As
metas representam objetivos estratégicos determinados pela empresa a
serem atingidos no futuro, com prazos definidos. São índices associados
a um indicador a ser alcançado num determinado período de tempo.
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Avaliação de Desempenho: Metas SMART
As metas SMART são fundamentais para avaliar o desempenho dos colaboradores. Elas representam um conjunto reduzido de indicadores que
estão alinhados à estratégia e são capazes de mensurar o que determina
o sucesso ou o fracasso da empresa. Veja a seguir os conceitos que compõem as metas SMART.
Performance – Representa o modo como alguém se comporta ou atua na
execução de alguma coisa, tendo em conta sua eficiência, seu rendimento.
Chave – Representa aquilo que é essencial, muito importante neste contexto “como adjetivo”.
Indicadores – Representa a forma de representação quantificável para acompanhar o resultado ao longo do tempo.

As Metas SMART
A avaliação é um suporte importante para o Plano de Carreira. Ao realizar
uma avaliação baseada em metas a empresa permite que o colaborador
conheça os parâmetros pelos quais ele é avaliado, fazendo com que saiba exatamente o que a empresa espera dele. Para complementar, veja a
S
M
A
R
T

eSpecíficas – É preciso que sejam específicas, que apresentem o
objetivo principal.
Mensuráveis – É preciso que sejam medidas, para que assim possam ser acompanhadas ao longo do tempo.
Atingíveis – É quando são estabelecidos objetivo desafiadores
que realmente possam ser atingidos.
Relevantes – É quando se está colaborando diretamente para
atingir os objetivos da empresa.
Temporais – É preciso estabelecer prazos.
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Pessoas e Equipes
Em uma empresa, as pessoas são essenciais para o desenvolvimento
das atividades e para atingir resultados de sucesso. Para que os resultados sejam positivos, é importante que as equipes estejam engajadas e
motivadas no desenvolvimento de suas atividades.

Relação entre Treinamento e Desenvolvimento
Treinamento e desenvolvimento representam um importante papel no
contexto dos negócios de impacto social.
Você sabe o que significa treinamento e desenvolvimento em uma empresa? O treinamento é um processo de aprendizado que auxilia o profissional a atingir a eficiência exigida no seu trabalho (presente e futuro)
mediante o desenvolvimento de hábitos apropriados de pensamentos,
ações, atitudes, comportamentos, conhecimentos e técnicas. Diante
deste conceito, destacamos a relevância de criar iniciativas de treinaVocê sabe que iniciativas seriam essas?
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Iniciativas de Treinamento
e Desenvolvimento
Para criar expectativas de treinamento e desenvolvimento é fundamental considerar que, ao capacitar as equipes, é preciso alinhar as
ações aos propósitos organizacionais das empresas de impacto social.

Fundamento do Treinamento e Desenvolvimento

24
O requisito básico para estimular o engajamento dos colaboradores é fazê-los entender o seu papel como agente transformador é
alinhar as ações ao propósito da empresa. É necessário treinar e
desenvolver a equipe com os valores e objetivos estratégicos que
norteiam a empresa.
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Planejando o Treinamento e Desenvolvimento
A empresa deve destinar, no seu planejamento orçamentário, verba para
investimentos em Treinamento & Desenvolvimento. Um dos grandes desafios da área de Gestão de Pessoas é desenvolver profissionais para
aumentar a produtividade.
Mas Atenção!
Os treinamentos devem estar alinhados aos objetivos e às expectativas da
empresa, pois cada treinamento é formatado para necessidades específicas.

Tipos de Treinamento e Seus Objetivos
Existem diferentes tipos de treinamento que podem ser realizados, o que
os diferencia são os objetivos a serem cumpridos. Veja a seguir alguns
exemplos.

Treinamento motivacional – O principal objetivo está
em capacitar a equipe para automotivação no trabalho.

25

Treinamento em técnicas de vendas – O objetivo está
em capacitar a equipe para melhor abordagem e conversão
em vendas.

Treinamento em produto – O objetivo deste tipo de treinamento é capacitar a equipe de vendas e pós-venda a
desenvolver uma venda consultiva.

Treinamento técnico – O objetivo deste tipo de treinamento é capacitar a equipe técnica, diminuindo margem
de erros.

Treinamento em liderança – O objetivo deste tipo de treinamento é capacitar os líderes a gerir equipes de alta performance.

O Valor do Treinamento
É durante as capacitações que os colaboradores irão compreender os valores,
a filosofia e as políticas da empresa.
Lembre-se que muito mais do que passar conhecimento, os treinamentos têm
como objetivo capacitar profissionais.
Dica! É importante que a empresa adote um cronograma de treinamentos, ou seja, um suporte ao aprendizado contínuo e à melhoria da performance dos colaboradores e, consequentemente, aos resultados da
26
empresa.
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Avaliação e Gerenciamento das Equipes
Saber avaliar e gerenciar as equipes é uma importante ação em todo
processo de desenvolvimento da empresa. A avaliação de desempenho
e o gerenciamento de equipes são uma importante ferramenta de gestão de pessoas que avalia o desempenho individual ou de um grupo de
colaboradores.
Com a utilização desse método, o gestor poderá acompanhar e analisar
a evolução do comportamento dos seus colaboradores, e saber se os
mesmos estão engajados com as causas da empresa.

Avaliar e Gerenciar Equipes: Indicadores
A avaliação e a gestão de equipes devem levar
em consideração o desempenho das funções
de cada integrante e o trabalho em conjunto.
Também devem avaliar se os colaboradores
estão comprometidos com as causas da empresa.
27

Mas Atenção!
Alguns indicadores de avaliação que podem ser utilizados são: produtividade, lucratividade, satisfação do cliente, pontualidade, entre outros.

O Papel da Liderança de uma Equipe
Para alcançar os objetivos traçados pela empresa e ter uma equipe
engajada, é fundamental o papel da liderança. Mas, o que é liderança?

Liderança é a capacidade que uma pessoa possui de conduzir um grupo
de indivíduos, transformando-os em uma equipe que gera resultados.
Além disso, um líder possui a habilidade de motivar e influenciar os liderados, de forma ética e positiva, para que contribuam voluntariamente e
com entusiasmo.

O Sucesso da Liderança

Como saber se o processo de liderança está funcionando na
sua empresa? Existem diferentes ferramentas para saber se
a liderança está contribuindo positivamente, uma ferramenta
eficaz é o método de avaliação 360º. Conheça-o abaixo.
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Avaliação 360º

O que é?
Esta ferramenta consiste em uma metodologia voltada para identificar
e analisar qual é a percepção que os profissionais têm de seus líderes.
Qual o objetivo?
Promover a melhoria contínua dos indivíduos através de feedbacks feitos
por superiores, pares e subordinados. Neste tipo de avaliação é considerada também a avaliação que o próprio colaborador faz de si mesmo.
Como Aplicar?
A avaliação é feita por meio de um questionário específico, que visa
descrever os comportamentos e competências considerados essenciais
pela empresa, visando facilitar o alcance de seus objetivos estratégicos.
Para aplicar a Avaliação 360º é importante que o questionário apresente
alguns temas específicos, que são:
Liderança
Relacionamento Interpessoal
Visão globalizada/Negócio
Trabalho em equipe
Comunicação
Flexibilidade
Comprometimento e Responsabilidade
Orientação para resultado
Planejamento e Organização
Ética e Responsabilidade

O Resultado da Avaliação
Após a aplicação da avaliação é importante saber que: tionário apresente alguns temas específicos, que são:
29

O resultado final da avaliação deverá identificar oportunidades de melhoria no desempenho do colaborador.
Os dados fornecidos devem ser usados para realizar um plano de ação
em relação às melhorias individuais e da empresa.
Os resultados desta avaliação são confidenciais.
O colaborador saberá apenas o resultado final, porém, não saberá
quem o avaliou.
Após a implementação das ações de melhorias individuais e coletivas,
a equipe se torna mais forte, mais comprometida e com desempenho
superior.

Clima Organizacional
O clima da empresa influencia diretamente na motivação e na produtividade dos colaboradores.
Ao realizar a avaliação de desempenho, o colaborador não avalia somente salário e benefícios na hora de escolher ou permanecer em uma
empresa. O propósito da empresa e o ambiente saudável de trabalho
são pontos valorizados pelos trabalhadores.
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De acordo com uma pesquisa divulgada no Jornal Valor, seis a cada dez
pessoas no Brasil valorizam mais um bom ambiente de trabalho do que
o próprio salário e 54% dos participantes consideram que trabalhar com
colegas agradáveis é mais importante do que receber uma boa remuneração.

Pesquisa de Clima Organizacional
Realizar uma pesquisa de clima organizacional é o caminho mais curto
para mensurar o nível de satisfação e motivação das equipes, à partir da
aplicação de um questionário em que os gestores possam consultar a
opinião dos colaboradores sobre os seguintes aspectos:
Infraestrutura adequada à execução das atividades.
Satisfação pessoal com as condições de trabalho.
Relacionamento entre colegas e superiores.
Remuneração e benefícios.
Sentimentos de valorização e respeito, entre outros.

Qualidade no Trabalho
Diante das pesquisas e avaliações
realizadas na empresa, diferentes
ações são realizadas para que se tenha qualidade de vida no trabalho.
Os programas de Qualidade de Vida
têm o objetivo de construir uma empresa mais humanizada, tornando a rotina do trabalho mais saudável, agradável e
segura.
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Sempre devemos ter em mente que uma empresa é feita de pessoas
que enfrentam em seu dia a dia uma série de problemas e obstáculos,
elas precisam estar bem para promover o bem. A qualidade de vida está
cada vez mais ligada à produtividade e ao comprometimento dos colaboradores com as metas da empresa.

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho
Um programa de QVT (Qualidade de Vida no Trabalho) têm normalmente três pilares.

1

Ajudar os colaboradores a identificar riscos potenciais de saúde.

2

Educar os colaboradores a respeito de riscos de saúde como
fumo, pressão, obesidade, estresse, entre outros.

3

Estimular os colaboradores a mudarem seu estilo de vida através
de exercícios, alimentação saudável e monitoramento da saúde.

Cultura Organizacional

Uma empresa é feita de pessoas que devem ser constantemente motivadas a atingir sempre os melhores resultados. As
empresas de impacto social possuem um papel transformador
na sociedade e essa cultura deve estar inserida também na
sua política de relação com os colaboradores, pois eles são um
meio para a busca dos fins definidos pela empresa.
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A cultura organizacional é de extrema importância, sendo capaz de motivar os colaboradores a alcançarem os objetivos traçados e engajá-los
na missão transformadora de uma empresa de impacto social.

Motivando os Colaboradores
É muito importante que a empresa promova, aos colaboradores, benefícios relacionados à estrutura, aos valores e à cultura da organização.
Nesse contexto, veja a seguir quatro fatores que aumentam a motivação
dos colaboradores.
Dinheiro – Está relacionado ao salário, 13º e outros mecanismos de recompensa monetária.
Segurança – Está relacionada à estabilidade do emprego e a um bom
ambiente de trabalho.
Aprendizado – É todo o conhecimento que a empresa proporciona por
meio de treinamentos e outras formas de aprendizado.
Reconhecimento – É como a empresa proporciona aprovação social ao
indivíduo, por exemplo, elogios públicos, promoções e reconhecimento.

Liderança x Motivação
A liderança tem um papel fundamental
na motivação dos colaboradores, é a
figura responsável por garantir que a
equipe compreenda a sua importância na engrenagem que move a empresa e como o seu trabalho impacta
na vida das pessoas. Para motivar a
equipe um líder deve:
Ter capacidade de gerir relações interpessoais, ouvir, conversar e respeitar.
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Ter capacidade de gerir relações interpessoais, ouvir, conversar e respeitar.
Ter estabilidade emocional para contornar as situações ruins que acontecem no dia a dia, minimizando conflitos trazendo as pessoas para o
propósito da empresa e o bem comum promovido por elas.

Dicas para Gerir Conflitos
Seja empático.
Tenha argumentos inteligentes.
Exercite a paciência.
Trabalhe sua aptidão social.
Trate as pessoas com equidade.
Converse com todos os envolvidos separadamente.
Não ataque as pessoas, sim o problema.
Não se omita.
Saiba ouvir.
Estimule o diálogo.
Dê importância ao seu semelhante.
Identifique e resolva a situação, focando sempre no problema e não no
colaborador.

Considerações Finais
No decorrer deste e-book você teve a oportunidade de conhecer como
a gestão de pessoas está diretamente ligada ao sucesso da empresa,
principalmente, nos negócios por ela realizados. Uma empresa que valoriza os profissionais que se dedicam têm seu valor no mercado e, para
que isso seja alcançado, contamos com o importante papel que a gestão
de pessoas desempenha na instituição.
Esperamos que este estudo contribua com a gestão de pessoas da
sua empresa e para que seu negócio tenha sucesso!
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