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RESUMO



Este trabalho tem como objetivo identificar as principais causas do elevado turnover
no Setor de Televendas da empresa Rei do Farol e sugerir ao gestor da empresa, as
ferramentas, os principais procedimentos e as práticas gerenciais mais adequadas à
solução do problema. Esta empresa está situada, à Rua Anne Frank, 3054, no Bairro
Boqueirão, em Curitiba, Paraná, e atua na comercialização e distribuição de
iluminação automotiva no mercado nacional e internacional. Segundo seu proprietário,
um dos maiores problemas que enfrenta no momento é o elevado índice de turnover,
no Setor de Televendas, o que tem impedido a expansão dos negócios. Conhecer as
causas que provocam esta situação possibilitará à empresa implantar políticas e
estratégias que lhe possibilitem conquistar maior participação no segmento de
mercado em que atua. Para a identificação das causas da elevada rotatividade, foi
utilizada a metodologia de estudo de caso, com pesquisa exploratória com caráter
qualitativo. No primeiro momento foram detectadas as principais causas do elevado
índice de turnover, as quais são decorrentes de falhas na execução do atual processo
de contratação, o que enseja a necessidade de melhorias em todas as etapas do
processo, considerando desde o Recrutamento, Seleção, Contratação e Treinamento
de novos colaboradores, e a contratação de um supervisor exclusivo para o setor, de
forma a dar apoio aos operadores, visando diminuir o grau de insatisfação que leva ao
desligamento por iniciativa da empresa ou do colaborador, causando a situação ora
em estudo. Num segundo momento, com base nas causas detectadas foram
identificadas, definidas e sugeridas as ferramentas que visam minimizar e se possível,
eliminar o elevado índice de turnover no Setor de Televendas da empresa, sendo que
em decorrência do pouco tempo disponível, ficará sob a responsabilidade do gestor
da empresa Rei do Farol, a implantação, o acompanhamento e a avaliação dos
resultados.

Palavras chave: Turnover, Televendas, Contratação, Treinamento.

RESUMEN



Este trabajo tiene como objetivo identificar las principales causas del elevado turnover
en el Sector de Televentas de la empresa Rei do Farol y sugerir al gestor de la
empresa, las herramientas, los principales procedimientos y las prácticas gerenciales
más adecuadas a la solución del problema. Esta empresa está ubicada, en la Calle
Anne Frank, 3054, en el Bairro Boqueirão, en la Cuidad de Curitiba, Paraná, y actua
en la comercialización y distribución de iluminación automotiva en el mercado
nacional e internacional. Según su propietario, uno de los problemas más grande que
enfrenta en el momento es el elevado índice de turnover, en el Sector de Televentas,
lo que ha impedido la expansión de los negocios. Conocer a las causas que provocan
esta situación posibilitará a la empresa implantar políticas y estrategias que le
posibiliten conquistar mayor participación en el segmento del mercado en que actua.
Para la identificación de las causas de la elevada rotación, fue utilizada la
metodología de estudio de caso, con ivestigación exploratoria con carácter cualitativo.
En el primer momento fueron detectadas las principales causas del elevado índice de
turnover, las cuales son derivadas de fallas en la ejecución del actual proceso de
contratación, lo que posibilita la necesidad de mejorías en todas las etapas del
proceso, considerando desde el Recrutamiento, Seleción, Contratación y
Entrenamiento de nuevos colaboradores, y la contratación de un supervisor exclusivo
para el sector, de forma a dar apoyo a los operadores, visando disminuir el grado de
insatisfacción que lleva al desligamiento por iniciativa de la empresa o del
colaborador, causando la situación en estudio. En un segundo momento, con base en
las causas detectadas fueron identificadas, definidas y sugeridas las herramientas
que visan minimizar y se posible, eliminar el elevado índice de turnover en el Setcor
de Televentas del a empresa, siendo que en consecuencia del poco tiempo
disponible, quedará sob la responsabilidad del gestor de la empresa Rei do Farol, la
implantación, el acompañamiento y la evaluación de los resultados.

Palabras clave: Turnover, Televentas, Contratación, Entrenamiento.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho foi desenvolvido junto à empresa Rei do Farol - Comércio e

Distribuição de Autopeças Limitada – uma micro empresa e tem como objetivo

prestar-lhe consultoria técnica, especificamente junto à área comercial, visando

identificar e apresentar solução para um problema que, segundo seu proprietário, o

senhor Alexandre dos Santos Mendes, tem sido um entrave à expansão de seu

negócio: trata-se do alto índice de rotatividade dos colaboradores no Setor de

Televendas.

Em uma reunião preliminar realizada com o proprietário da empresa,

verificou-se que, embora a empresa conte com um sistema formal de

Recrutamento e Seleção de pessoal (na visão do empresário), o problema do

turnover, que é um conceito muito utilizado pela área de Recursos Humanos para

designar a rotatividade de pessoal em uma organização, ou seja, as entradas e

saídas de funcionários em determinado período de tempo (SIQUEIRA; FERREIRA,

2005, p. 50), vem afetando consideravelmente o desenvolvimento da empresa.

Portanto, este trabalho abrange a identificação do problema, para a qual

foram realizadas reuniões com o proprietário e entrevistas com ex-funcionários,

cujos resultados encontram-se dispostos no item 3 - Diagnóstico; a definição dos

objetivos; a apresentação e justificativa da proposta de melhorias indicadas ao

gestor da empresa para implantação e solução do problema.

A metodologia utilizada no trabalho foi um estudo de caso, com pesquisa

exploratória de natureza qualitativa. A aplicação foi feita através de dois roteiros

(anexo 1 página 51, anexo 2 página 53), sendo o primeiro roteiro aplicado de forma

pessoal ao gestor da empresa, e o segundo roteiro, foi aplicado aos ex-funcionários

através de conversas telefônicas. A metodologia da pesquisa foi baseada nos

autores: Naresh Malhotra (2001), Robert K. Yin (2015), Augusto Nibaldo Silva

Trivinõs (1987) e Antônio Raimundo dos Santos (1999).



12

2. HISTÓRICO DA EMPRESA

Fundada em 2009, pelo senhor Alexandre dos Santos Mendes, em uma sala de

madeira com apenas 4m² de área útil e sem estoque a pronta entrega (Figura 1), a

Rei do Farol - Comércio e Distribuição de Autopeças Limitada. – Micro Empresa,

encontra-se atualmente situada na Rua Anne Frank, 3054, no Bairro Boqueirão, em

Curitiba, Paraná, e conta com um amplo espaço em um edifício de dois pavimentos

com 500 m² cada e com capacidade de atendimento a pronta entrega suportado

por um amplo estoque (Figura 2).

Figura 1. Fotografia da empresa em sua fase inicial (2009).

Fonte: proprietário da empresa Rei do Farol.

Figura 2. Imagem do estoque da empresa em 2017.

Fonte: os autores (2017).
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A empresa é especializada na distribuição, importação e exportação de produtos

de iluminação automotiva (Figura 3 e 4). Sua atuação abrange todo o território

nacional mais alguns países da América Latina como Paraguai, Chile, Peru,

Argentina e Uruguai. Os produtos comercializados são produzidos com base em

padrões internacionais de qualidade e atendem a requisitos de normas técnicas do

mercado europeu e norte-americano. Ao todo, são mais de 2.000 (dois mil) itens

disponíveis e a pronta entrega. O objetivo de seu proprietário é até 2027 conquistar

a liderança do mercado de iluminação automotiva no Brasil, ter crescimento

contínuo e desenvolver profissional e humanamente seus colaboradores.

Figura 3. Produtos similares comercializados pela Rei do Farol.

Fonte: http://blog.carcheck.com.br/carcheck/

Figura 4. Produtos similares comercializados pela Rei do Farol.
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Fonte:
https://www.connectparts.com.br/kit-transformacao-new-civic-2009-2010-2011-adaptar-2006-2007-2

008-20716/p.

3. DIAGNÓSTICO

Embora o senhor Alexandre já tenha antecipado no primeiro encontro que o

problema da sua empresa na área comercial é a alta rotatividade no Setor de

Televendas, isso por si só não basta. Para que seja proposta uma solução

assertiva é necessário que se conheçam as causas do problema e não apenas

suas consequências, razão pela qual foram realizadas as entrevistas a seguir

relatadas.

3.1 ENTREVISTA COM O PROPRIETÁRIO

Nos dias 10/02/2017 e 09/03/2017 foram realizadas entrevistas com o senhor

Alexandre, cuja síntese das mesmas é apresentada a seguir:

Na visão do senhor Alexandre, “o crescimento da empresa está diretamente

ligado à qualidade dos serviços prestados aos clientes, à qualidade de seus

produtos e ao trabalho desenvolvido pelos seus colaboradores”. A Rei do Farol

atualmente tem enfrentado dificuldades para desenvolver e estruturar sua força de

vendas, cem por cento formada por operadores de televendas, o que para seu

gestor, se dá devido à alta rotatividade do pessoal no Setor, e é o grande problema

a ser superado atualmente pela empresa. Em suas palavras, “a equipe comercial

poderia ser maior, porém, atualmente conta com apenas dois profissionais, quando

o ideal seria ter ao menos seis para possibilitar a expansão do negócio”.

3.2 ENTREVISTA COM EX-FUNCIONÁRIOS

Com o propósito de se ter a visão do problema sob o enfoque dos

funcionários desligados, foram realizadas entrevistas com 13 dos 19

ex-funcionários do Setor de Televendas que deixaram a empresa no período de

janeiro de 2014 a dezembro de 2016. Estas entrevistas foram realizadas entre os

dias 22/03/17 e 29/03/17. Um resumo do relato dos entrevistados está descrito a

seguir.
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Nestas entrevistas foi unânime a demonstração de insatisfação com as

políticas de recrutamento e seleção da empresa, bem como a determinação dos

entrevistados em não terem a intenção de voltar a trabalhar na empresa nem a

disposição de indicarem uma oportunidade de trabalho, a colegas ou amigos. Nos

questionamentos feitos sobre os motivos que os levaram a se desligarem ou serem

desligados da empresa, relataram que os problemas estavam ligados às falhas no

processo de recrutamento e seleção, e que após a entrevista, o treinamento

consistia em dar apenas uma breve orientação sobre os produtos comercializados

pela empresa e que no entanto, as cobranças por cumprimento de metas eram

intensas, porém, praticamente sem suporte.

Atualmente, a empresa dispõe de um sistema de treinamento virtual no

site. O candidato recebe um manual e instruções de montagem do portfólio de

produtos. Em seguida, o candidato recebe orientação para retornar para casa e

treinar. Decorridos alguns dias, normalmente uma semana, o interessado na vaga

retorna e se conseguir demonstrar que aprendeu a montar os kits, o candidato é

considerado apto e contratado, passa a trabalhar e a ser cobrado por metas

desafiadoras, basicamente sem orientação e sem supervisão.

Os entrevistados relataram também que por ser o gestor atarefado dispõe

de pouco tempo para dar atenção aos novos funcionários, e delega esta atividade

ao funcionário com mais experiência no setor, sendo que o mesmo também é

atendente (vendedor do televendas), tem suas metas e por estar sobrecarregado

com as suas tarefas, não dedica o tempo necessário à supervisão do setor. Esta

situação e a pressão vão se tornando críticas ao ponto de levar o novo funcionário

a pedir demissão ou ser demitido por não cumprir suas metas, o que justifica por si

só a necessidade de um supervisor exclusivo para o Setor de Televendas. Os

entrevistados afirmaram também que ao que parece, a empresa não tem interesse

em saber os motivos que levam os funcionários a pedirem o seu desligamento, pois

não existe entrevista de desligamento, o que causa a reincidência contumaz do

problema.

3.3 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Encerradas as entrevistas, confirmou-se que o elevado índice de turnover

no Setor de Televendas da empresa é a consequência e não a causa do problema.
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A verdadeira causa é a prática equivocada do processo de recrutamento e seleção

de pessoal.

4. PROBLEMA

Elevado índice de turnover no Setor de Televendas da empresa.

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GERAL

Identificar as principais causas do elevado turnover no Setor de Televendas

e propor ferramentas e práticas gerenciais que minimizem ou eliminem

completamente o problema.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Conhecer e analisar o processo de contratação e desligamento dos

colaboradores do Setor de Televendas.

● Avaliar os processos de recrutamento, seleção, treinamento e

capacitação dos colaboradores do Setor de Televendas.

● Identificar e sugerir ferramentas e práticas gerenciais que, se

aplicadas, possam minimizar ou eliminar o problema de desligamento

dos colaboradores.
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6. JUSTIFICATIVA

Planejar os recursos humanos é buscar o equilíbrio entre a empresa e as

pessoas que a compõem, de forma a contribuir para o sucesso final da

organização. Com o intuito de obter resultados positivos, este equilíbrio precisa ser

alcançado, e para que isto ocorra, é necessário se ter um processo bem

estruturado de recrutamento e seleção de pessoal, uma boa política de

treinamento, remuneração, benefícios atrativos e um plano de carreira que

demonstre com clareza a possibilidade de crescimento profissional de seus

colaboradores.

A identificação das principais causas do turnover permite a adoção de

métodos e procedimentos adequados, que facilitarão ao gestor tomar medidas

corretivas que solucionem o problema e possibilitem elaborar um planejamento

estratégico de forma assertiva, bem como, estruturar o Setor de Televendas de

acordo com as ações necessárias para conduzir a empresa à conquista dos

objetivos propostos.
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7. METODOLOGIA

O direcionamento da pesquisa foi feito de forma qualitativa que segundo Malhotra

(2001, p. 154) é a “metodologia de pesquisa não estruturada, exploratória, baseada

em pequenas amostras, que proporciona insights e compreensão do contexto do

problema”. As entrevistas utilizadas foram semiestruturadas que para Triviños

(1987, p.146) é “aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em

teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa”.

A pesquisa foi baseada em um roteiro, e aplicada previamente em duas amostras

com abordagem direta, conforme Malhotra (2001, p. 156). A primeira, com o gestor

da empresa, onde se buscou a visão dele sobre os problemas na área de

televendas; e a segunda, foi aplicada com ex-funcionários que passaram pela

empresa no Setor de Televendas entre os anos de 2014 a 2016. De 19 contatados

13 participaram da pesquisa, na qual foram identificados os fatores que podem ser

a causa do elevado índice de rotatividade no Setor de Televendas, conforme

relatado no levantamento do problema.

Para maior amplitude, foi utilizado o método de pesquisa de estudo de

caso, pois ele contribui para o conhecimento dos fenômenos causadores dos

problemas, facilitando aos investigadores o entendimento quanto aos processos

organizacionais e administrativos complexos, vivenciados na empresa Rei do Farol,

sob a perspectiva do mundo real (YIN, 2015, p. 4). E em alguns estágios do

processo investigativo do estudo de caso (reconhecimento do processo de

contratação e desligamento), foi utilizada a pesquisa exploratória, pois ela procura

conhecer as características de um fenômeno para procurar explicações das suas

causas e consequências, ou seja, busca-se uma familiaridade com o problema

(SANTOS, 1999, p. 26).
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8. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O sucesso de uma organização depende de seus colaboradores. Eles são

de extrema importância para a conquista dos objetivos da empresa, pois são eles

que executam, controlam e gerenciam as atividades e os processos.

O desenvolvimento do fator humano deve estar subjugado à gestão de

pessoas para que a empresa possa aproveitar ao máximo o talento de cada uma

em suas diversas atividades. Gerenciar pessoas significa monitorar os fatores que

interferem na qualidade de trabalho e da vida destas, não no sentido de

manipulação da conduta do indivíduo, mas na identificação de melhores condições

para a realização de cada tarefa a ser executada; identificar nos colaboradores as

competências que cada um possui, buscando a melhor forma de desenvolvê-las;

conhecer os fatores que os motivam e garantir-lhes os recursos necessários para o

desempenho das atividades. As pessoas querem participar do que acontece no

trabalho. Esta participação é essencial nas tarefas da empresa, principalmente

quando estão diretamente ligadas às atividades que estão sob a responsabilidade

do colaborador. As empresas estão cada vez mais reconhecendo que o fator

humano é fundamental para o bom funcionamento dos processos (BORGES;

RAMOS, 2011, n.p.).

Os profissionais mais criativos são os mais valorizados, devido à
crescente concorrência, às exigências dos consumidores por qualidade e
novidades, à frequente e rápida evolução tecnológica e, até mesmo, a
crise econômica mundial, as empresas estão cada vez mais valorizando e
investindo nas soluções inovadoras e práticas. Não importa o cargo que
você ocupa, é fundamental que saiba trabalhar em equipe, o trabalho em
equipe é capaz de obter os resultados exigidos atualmente, é necessário
também conseguir acompanhar as mudanças existentes no mercado de
trabalho. Enfim, é preciso ser criativo para viver bem, com qualidade de
vida no trabalho e obter o sucesso esperado. Pois se pode constatar que
atualmente, capital é cada vez mais o capital intelectual. E trabalho é cada
vez mais a capacidade de gerar e gerir ideias, de conectar-se a outros
trabalhadores e a clientes e ser criativo. É preciso que as organizações
consigam manter os bons funcionários na empresa para compensar tudo
que foi investido nesse colaborador. Para que isso ocorra é preciso
gerenciar os fatores internos e externos que podem aferir no índice de
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rotatividade de pessoal, utilizando-se de mecanismos que podem
identificar as causas de uma rotatividade para oferecer soluções para
reduzir tal índice, visto que as organizações estão dispostas num mercado
competitivo e precisam se manter nesse mercado (BORGES; RAMOS,
2011, n.p.).

Segundo Mobley (1992), para avaliar os fenômenos que provocam a

rotatividade de pessoal é necessário avaliar o comportamento individual de cada

um. Sendo assim, é preciso preocupar-se em observar como o indivíduo avalia sua

situação econômica, os vários fatores organizacionais, e o modo de como ele

integra os fatores ligados ao trabalho e os que não têm relação, ou seja, a maneira

como ele relaciona sua vida pessoal e profissional.

De acordo com Mobley (1992, p.30) o turnover é a “suspensão da condição

de membro de uma organização por parte de um indivíduo que recebia

compensação monetária desta”. Já, para Vandeber (1999), Chang (1999) e

Chiavenato (2009) apud Medeiros, Alves e Ribeiro (2012, p. 115) o turnover é um

termo utilizado para caracterizar o movimento de entradas e saídas, admissões e

desligamentos de profissionais empregados de uma empresa, em um determinado

período. Desta forma, a rotatividade dos colaboradores na empresa não está

apenas relacionada ao processo de desligamento de um funcionário, e sim, a um

ciclo onde se renova o capital humano da organização.

Já Marras (2000, p. 66) vai além. Ele tem uma outra definição para o termo

turnover, na qual ele considera o número de empregados desligados da empresa

num determinado período comparativamente ao quadro médio de efetivos. Estes

dados recebem o nome de Índice de Rotatividade, e permite-se entender que o

turnover pode ser mensurado e, analisado ao longo do tempo. Por exemplo:

Turnover = NÚMERO DE DESLIGAMENTOS x x  100

MÉDIA DE EMPREGADOS NO PERÍODO

Tomando-se como exemplo 200 empregados como sendo a média do mês

anterior, 8 demissões no mês, obtém-se o índice de:

Turnover = 8 x x  100 = 4 %

200



21

Entende-se que num cenário ideal, para cada desligamento de funcionário

da empresa é necessário que se faça a reposição do mesmo: a rotatividade de

pessoal é o resultado da saída de alguns funcionários e a entrada de outros para

substituí-los no trabalho (CHIAVENATO, 1999, p. 69).

Na empresa Rei do Farol o operador de televendas tem como principal

atividade efetuar e receber ligações, prospectar clientes, elaborar propostas, fechar

vendas e realizar pós-vendas, mantendo um relacionamento direto com o cliente,

ou seja, a função é uma ponte fundamental entre a empresa e seus clientes.

Atualmente, o Setor de Televendas conta com um quadro reduzido de operadores

(apenas dois) para desempenhar as atividades de vendas do setor. Esta redução

no quadro de vendedores causa sobrecarga de trabalho aos operadores e um

retorno do volume de vendas abaixo do potencial instalado pela empresa. Segundo

Chiavenato (2002) apud Borges e Ramos (2011, n.p.), a rotatividade de pessoal

não é uma causa, mas o efeito, a consequência de certos fenômenos localizados

interna e externamente à organização que condicionam a atitude e o

comportamento do pessoal. Desta forma, faz-se necessário descobrir quais são as

razões do elevado índice de turnover dentro da organização, e não o efeito deste

problema. Este elevado índice aponta que algo na empresa não está bem e precisa

ser melhorado. Fora o gasto com admissões e demissões, que envolvem os custos

do processo de seleção, contratação, treinamento e encargos pagos, há todo um

transtorno gerado na empresa por falta de mão de obra, como o não alcance de

produção e o excesso de serviço que acumula nos demais funcionários. Com isso,

a rotatividade pode abalar a produtividade de uma organização.

De acordo com o DIEESE (BRASIL, 2016, p. 112) a taxa de rotatividade no

mercado de trabalho brasileiro é considerada alta. Entre 2003 e 2007, ela se

situava em um patamar médio de 54% no segmento celetista, passando por uma

elevação em anos recentes, com uma média de 63%, entre 2008 e 2014,

alcançando 62,8%, em 2014. Esta taxa, chamada de global, envolve as admissões

e todos os desligamentos praticados no mercado de trabalho. Isolando somente os

desligamentos ocorridos por decisões empresariais, entre os quais os mais

frequentes são a demissão sem justa causa e os términos de contrato de trabalho.

Tem-se a taxa de rotatividade descontada, que desconsidera os desligamentos a

pedido do trabalhador, os ocasionados por falecimento ou aposentadoria, bem

como os resultantes de transferência, nos quais não há efetivamente o
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desligamento do trabalhador, mesmo assim, em 2014, a média nacional chegou a

43,1% e a região Sul e Sudeste apresentaram taxa de rotatividade descontada

próxima de 42%. Esses dados corroboram a elevada flexibilidade contratual no

mercado de trabalho brasileiro e demonstram a possibilidade de parte da

rotatividade decorrer do uso do contrato de experiência. Em uma comparação com

diversos países, o Brasil, com quase cinco anos de duração média do tempo de

emprego, fica somente atrás dos Estados Unidos (com 4,6 anos).

Estes indicadores no Setor de Televendas da Rei do Farol apresentou taxa

de rotatividade descontada na casa dos 200% em 2014, seguidas em 2015 por

175% e no ano de 2016 foi de 116,66%, que relacionada com à taxa nacional, está

acima destes índices, demonstrando que a empresa necessita verificar as causas

que ocasionam este índice.

Como apresentado em DIEESE (2011, p. 79-88 apud BRASIL, 2016, p. 22),

os critérios utilizados para mensuração da taxa de rotatividade no mercado de

trabalho brasileiro dão-se pela razão entre:

a) O número mínimo entre admitidos e desligados no mesmo ano, como

proxy do volume de substituições realizadas no mercado formal; e,

b) O estoque médio de empregos formais no ano de referência. Assim, é

possível mensurar, em termos relativos, a magnitude desta rotação da

mão de obra, comparativamente ao volume de empregos total.

Ainda segundo o DIEESE (2012, p. 31 apud GONÇALVES; MOLLICA,

2016, p. 68), a taxa de rotatividade descontada é mais eficiente para aferir o nível

de rotatividade que as empresas podem influir, por contar apenas com fatores

endógenos, ao alcance do campo de ação dessas organizações. Contudo,

Gonçalves e Mollica (2016, p. 68) consideram que para fins de análise empresarial,

o Índice de Rotatividade inclui o desligamento a pedido, considerando essa

motivação alcançável pela empresa. Isso porque as razões desses desligamentos

são determinadas, direta ou indiretamente, pela avaliação do funcionário sobre a

empresa. As autoras ainda relatam um estudo da Watson Wyatt Inc. (2005),

atualmente Towers Watson, o qual apresenta que a questão principal não é a

quantidade de rotatividade de pessoal, mas a qualidade dessa rotatividade, pois é

saudável para a organização deixar os membros menos produtivos saírem e captar

novos empregados que possam substituí-los e que apresentem produtividade

maior.
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O cálculo da rotatividade de pessoal é feito em percentuais, a partir do

número de entradas e saídas de pessoal em relação aos recursos humanos de que

a empresa dispõe num determinado período (GONÇALVES; MOLLICA, 2016, p.

68-69). Na prática das organizações brasileiras, os índices são calculados mensal

ou anualmente, e é natural e saudável que normalmente ocorra um pequeno

volume de entradas e saídas de pessoas na organização. Esse índice demonstra

um valor percentual da quantidade de pessoas que circulam na organização.

Quando se trata de medir o índice para o efeito de planejamento de recursos

humanos, utiliza-se a seguinte equação:

● Índice de Rotatividade de Pessoal = {[(A + D) / 2] x 100} / EM, onde:

A = Admissões de pessoal dentro de certo período (entradas).

D = Desligamentos de pessoal dentro do período considerado (saídas).

EM = Efetivo médio dentro do período considerado.

Quando se trata de analisar as perdas de pessoal e suas causas, não se

consideram as admissões, mas somente os desligamentos:

● Índice de Rotatividade de Pessoal = D x 100 / EM

Para Mobley (1992), o índice de rotatividade de pessoal mais usado é:

● Cálculo do turnover = TTT = (D/N) x 100

TTT = Taxa de Turnover Total.

D = Número de desligamentos em dado período de tempo.

N = Número médio de empregados na folha de pagamento da unidade em

estudo.

Para calcular as causas podem-se usar as seguintes fórmulas:

a) Desligamentos voluntários: TD = (D/N) x 100, em que:

TD = Taxa de desligamentos voluntários.

D = Desligamentos.

N = Número médio de empregados constantes na folha de pagamento durante

o período estudado.

b) Desligamento por justa causa: TDJC = DE/ N x 100, em que:

TDJC = Taxa de desligamentos por justa causa.

DE = Número de demissões por justa causa.

N = Número médio de empregados constantes na folha de pagamento durante

o período estudado.
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Segundo Gil (2006, p.46), entende-se que para uma organização conseguir reter

talentos, é necessário que não se considere apenas os quesitos financeiros e

benefícios indiretos. Deve-se considerar também o desenvolvimento de cada

indivíduo, sendo primordial criar condições para que os empregados desejem

permanecer na empresa, e percebam o apoio no desenvolvimento profissional e

pessoal. No atual ambiente competitivo, o gestor deve direcionar suas estratégias

de recursos humanos para adquirir de seus colaboradores o comprometimento

profissional necessário ao crescimento organizacional.

Ter um programa de retenção de talentos é essencial para a empresa manter o

colaborador em seu posto de trabalho com uma produção cada vez mais elevada.

O funcionário talentoso precisa ter clareza do quanto ele é importante para a

organização, ou seja, ter reconhecimento. Esta importância não está relacionada

somente com a parte financeira, mas também com o desenvolvimento pessoal e

profissional. Este programa falta para o Setor de Televendas da Rei do Farol e

pode ser um dos fatores que leva os colaboradores a se desmotivarem e não se

tornarem comprometidos com a organização.

Medeiros e Enders (1998, p. 69 apud Siqueira e Ferreira 2005, p. 55)

pesquisaram o assunto “comprometimento organizacional” e apresentam um

conceito baseado nas pesquisas de Mowday, Steers e Porter (1979):

comprometimento é uma relação forte entre um indivíduo identificado e envolvido

com uma organização, e pode ser caracterizado por três fatores: estar disposto a

exercer um esforço considerável em benefício da organização; a crença e a

aceitação dos valores e objetivos da organização e um forte desejo de se manter

como membro da organização.

O objetivo da empresa em conquistar de seus colaboradores o comprometimento

profissional deve estar intrínseco no processo de contratação, o qual se inicia no

recrutamento, etapa que deve assumir as particularidades da empresa de acordo

com as suas necessidades. Porret (2006, p. 149) refere-se ao recrutamento como

um conjunto de procedimentos destinados a atrair candidatos potencialmente

qualificados que estão interessados em aderir à organização. As ferramentas que

compõem o recrutamento devem ser planejadas, otimizadas e executadas de

acordo com as especificações da vaga disposta para que o interesse seja aguçado

nos candidatos talentosos.
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Na visão do gestor da Rei do Farol, a empresa possui um processo de

recrutamento e seleção estruturado para a aquisição de novos candidatos e

mesmo assim encontra dificuldades em atrair pessoas interessadas em preencher

as vagas existentes. O salário inicial ofertado pela empresa é pouco atrativo para

conquistar o interesse de candidatos talentosos, participando do processo apenas

candidatos sem experiência, o que exige maior atenção, treinamento, capacitação,

acompanhamento e um certo tempo para que possam se familiarizarem com a

atividade, e ao que parece, isso não vem ocorrendo na empresa com os novos

contratados do Setor de Televendas.

Para a função de operador de televendas na Rei do farol é ofertada uma

remuneração fixa inicial de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), mais comissão

variável sobre o volume de vendas realizado.

O piso salarial determinado em convenção coletiva de trabalho de 2016/2017 do

Sindicato do Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios para Veículos do

Estado do Paraná (SINCOPEÇAS), de 28 de setembro de 2016, é de R$ 1.216,00

(um mil, duzentos e dezesseis reais) mensais. No mercado de trabalho de peças

automotivas este valor é indicado apenas para colaboradores que estão em início

de carreira.

De acordo com Gil (2006, p.93) a partir de uma necessidade interna da empresa

para suprir as vagas em aberto, seja pelo motivo de substituição ou aumento no

quadro previsto, tem início o processo de recrutamento de novos colaboradores.

Tomando como base o perfil da vaga a ser ocupada, o selecionador inicia a busca

de profissional com um perfil adequado para preenchê-la. O recrutamento consiste

em atrair candidatos qualificados, com potencial adequado para ocupar as vagas

disponíveis na organização.

Conforme Gil (2006, p. 94-97) existem vários meios de recrutamento, todos

apresentando vantagens e limitações e cabe ao selecionador escolher o modelo

ideal para o cargo desejado:

● Recrutamento dentro da empresa – Este modelo facilita a busca pelo

fato do colaborador pertencer à empresa e estar familiarizado com

ela. Também se torna um procedimento bastante econômico. Serve

para demonstrar que a empresa está interessada em promover seus

funcionários.
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● Banco de dados interno – Disposição por parte do Setor de Recursos

Humanos na captação de currículo advindo das pessoas que fazem a

entrega formalmente na organização.

● Divulgação Interna – Comunicação visual colocada nas dependências

da empresa em local de grande circulação de pessoas, ou por meio

das redes de comunicação interna, tem um baixo custo e o retorno é

bem satisfatório.

● Recomendação – Baseia-se em indicações de candidatos por

pessoas de dentro ou fora da empresa, é um meio econômico e sua

eficácia se dá por intermédio de candidatos predispostos a aceitar o

trabalho.

● Pessoal dispensado – A partir do momento que o desligamento do

colaborador foi realizado de forma amigável, pode ser vantajoso

readmiti-lo, pois já conhece a empresa e dispensa a necessidade de

treinamento.

● Agências – Este procedimento evita desperdício de tempo com o

processo de recrutamento e tende a entrevistar candidatos

qualificados que já foram pré-selecionados anteriormente.

● Associações Profissionais – Os candidatos trocam ideias em fóruns

adequados, com contatos profissionais e aperfeiçoamento das

habilidades. É uma fonte ideal para procura de candidatos

qualificados.

● Anúncios – É bastante utilizado pelas empresas e atrai um número

elevado de candidatos, basta saber onde, porque, como e quando

anunciar.

● Headhunters (caça-talentos) – Muitas organizações utilizam-se desse

procedimento para contratar executivos de alto nível, tem-se como

vantagem a contratação de um profissional qualificado, em menor

tempo em relação a outros procedimentos.

● Redes Sociais – Método eficiente, com ampla divulgação e baixo

custo, possibilitando atingir grupos específicos de profissionais.

Algumas empresas apresentam rejeição e dificuldade de alcance ao

público procurado, assim, corre-se o risco de deixar algum talento de

fora.
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As informações de particularidades dos candidatos recrutados devem ser claras e

precisas, de natureza individual; oportunizando assim, que o gerenciamento da

força de vendas possa integrar os objetivos organizacionais com as

potencialidades oferecidas pelo colaborador. Segundo Mobley (1992, p. 76) o

processo de recrutamento e seleção são os processos pelos quais os indivíduos

escolhem empregos e são escolhidos para eles; possibilitando desta forma o

gerenciamento do turnover, desde que no processo de seleção os prognósticos

estejam presentes nas avaliações realizadas.

O processo de seleção no Setor de Televendas da Rei do farol na teoria é bem

estruturado, no entanto, na prática é incipiente e rígido. Consiste apenas em uma

entrevista inicial com o proprietário, que se gostar do candidato, o instrui

rapidamente sobre o manual de peças comercializado pela empresa,

apresenta-lhes um sistema eletrônico no qual existe um modelo de treinamento

virtual que o candidato precisa reconhecer as peças automotivas de diversas

marcas e inseri-las nos modelos corretos de veículos, considerando ano, marca e

modelo. Para resolver este teste, o candidato estuda os produtos durante um

determinado período (normalmente uma semana), em casa, só, sem orientação –

auto treinamento. Ao final deste período, realiza um teste via on-line, através de

acesso a um link liberado pela empresa. O seu desempenho é avaliado pelo gestor

da empresa e o candidato que for bem na resolução do teste é contratado, mesmo

o gestor não tendo a certeza de que o teste foi respondido pela pessoa interessada

em trabalhar na empresa, sem a ajuda de terceiros.

Robins (2005 p. 398) expõe que o objetivo da seleção eficaz é adequar as

características individuais (capacidade, experiência etc.) aos requisitos do trabalho.

Quando a administração fracassa na adequação correta, tanto desempenho como

a satisfação do funcionário são prejudicados.

Para Gil (2006, p. 98) o processo de recrutamento permite à empresa

dispor de um número de candidatos superior ao de cargos disponíveis,

possibilitando a seleção do perfil adequado entre os candidatos recrutados para o

preenchimento da vaga ofertada, com vista em aumentar a eficiência da

organização. São diversos os procedimentos para identificar as características

pessoais de cada candidato, tendo como objetivo selecionar os mais aptos. Esses

métodos de seleção não só permitem o conhecimento das habilidades do

candidato, como também prever o comportamento de cada um no cargo a ser
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ocupado. Assim, um método de seleção torna-se benéfico quando for capaz de

medir o que é realmente importante para o desempenho das atribuições inerentes

ao cargo.

A seguir são relacionados alguns métodos utilizados no processo de

seleção:

● Análise de currículo – Ferramenta útil para obter informações, mas

em alguns casos são insuficientes para se ter uma visão geral do

candidato. É conveniente que esteja alinhado com outras técnicas,

como a entrevista, por exemplo.

● Teste escrito – É recomendado para cargo que requer conhecimentos

específicos ou determinadas habilidades.

● Teste prático – Adequado para avaliar as habilidades do candidato,

onde é examinado em especial os aspectos psicomotores.

● Teste psicológico – Os testes psicológicos são úteis para a

identificação das aptidões do candidato, pode-se utilizar para avaliar o

potencial intelectual, habilidades específicas (raciocínio verbal,

raciocínio abstrato, raciocínio mecânico etc.), bem como traços de

personalidade.

● Entrevista – Atualmente a entrevista é declarada o instrumento de

maior utilidade na seleção de pessoas, permite o contato direto com o

candidato, possibilitando identificar sua capacidade para exercer o

cargo almejado.

● Dinâmica em grupo – Recurso integrado recentemente a seleção de

pessoas que consiste em colocar os candidatos reunidos em grupos

diante de situações adversas para que cada um demonstre sua forma

de reação.

Concluído o processo de seleção entra a fase de avaliação, que tem como

requisito definir as vantagens e desvantagens da contratação do candidato. É

grande a responsabilidade do selecionador em relação à tomada de decisão para a

contratação. É relevante considerar as realizações feitas pelo candidato

(experiência), não somente as suas credenciais pessoais.

A integração do colaborador, recém-admitido na organização, necessita de

tempo para que o mesmo se adapte à filosofia e cultura da empresa, e às suas

políticas. O processo de integração objetiva repassar as informações necessárias e
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proporcionar treinamento intensivo ao novo colaborador, com vistas a prepará-lo

para desempenhar as tarefas que lhe serão exigidas (GIL, 2006, p. 111-112).

Na empresa estudada, o processo de integração deixa a desejar em vários

aspectos. O colaborador recém-contratado permanece por um período muito curto

de adaptação às normas e procedimentos da empresa e não dispõe de um

processo de treinamento e capacitação adequado para desempenhar suas

funções, além de não contar com um supervisor que lhe ajude na solução de

dúvidas no período inicial de labor. O novo contratado, mesmo não se sentindo

preparado para iniciar suas funções, a inicia e passa a ser cobrado por metas,

como se preparado adequadamente tivesse sido.

É natural que os problemas e dificuldades comecem a aparecer, pois o

funcionário inexperiente e não qualificado adequadamente, sente-se inseguro e

pressionado pelas cobranças das tarefas não executadas, enquanto o gestor fica

insatisfeito com seus resultados.

Para Gil (2001, p.121), é por isso que o investimento nas pessoas tem sido cada

dia mais valorizado e aperfeiçoado. A empresa funciona por meio de pessoas, que

fazem os processos funcionarem, que tomam decisões, pessoas que criam

oportunidades. A busca tem sido, então, por profissionais que se identifiquem com

a missão da organização, com potencial e capacidade para se desenvolverem e

crescerem juntos, a fim de que empresa e colaborador possam, respectivamente,

alcançar o sucesso empresarial e profissional, mas esta deve ser uma missão

conjunta entre empresa e empregado. O compromisso deve ser mútuo. A empresa

deve entender que investir no novo contratado significa reduzir custos e criar

condições para que este a ajude a conquistar seus objetivos. Cobrar resultados

sem proporcionar as devidas condições é o mesmo que exigir que alguém realize

uma viagem com um veículo sem combustível.

Para que se tenha um aumento no efetivo operacional no Setor de Televendas,

atualmente composto por dois colaboradores, e pretendendo chegar a um número

de seis, faz-se necessário rever as etapas do processo de recrutamento e seleção

tornando-o mais atrativo, com o intuito de formar uma equipe de vendas com nível

e qualidade elevada para atender seus clientes.

O colaborador treinado sente-se em condições de repassar confiança e

segurança aos clientes. Confiante no que faz, satisfeito com o que recebe, tendo

uma visão de futuro clara em termos de carreira, o funcionário produz mais e
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melhor, torna-se comprometido com o negócio, não deixa a empresa por qualquer

proposta ou motivo, que isso colabora diretamente para a redução do índice de

rotatividade.

Segundo Stanton e Spiro (2000, p. 103), o setor de recursos humanos

precisa estabelecer um planejamento estratégico para o processo de contratação

de novos funcionários numa empresa, integrado com os demais setores:

O processo de seleção também deve ser estrategicamente integrado a
todos os aspectos do gerenciamento da força de vendas. Desta forma, se
uma empresa não tem um programa de treinamento de vendas, não deve
recrutar estudantes inexperientes que acabaram de se formar na
faculdade. Se a gerência preferir contratar diretamente pessoal da
faculdade, a empresa faria melhor se instituísse um programa de
treinamento.

Mas a quem cabe a responsabilidade pelo treinamento e capacitação de

pessoas dentro da organização?

Segundo Gobe et al. (2007, p. 326) “Assim como nas outras ações que

envolvem a gestão dos recursos humanos a responsabilidade do treinamento e

desenvolvimento do novo profissional é sempre do gestor direto, com o apoio e o

suporte das demais áreas”. Como no caso da Rei do Farol não existe um

supervisor no Televendas, esta atividade acaba sendo parcialmente desenvolvida

tanto pelo Sr. Alexandre quanto pelo operador mais experiente do Televendas, o

que acaba na prática por ser mal executado pela falta de disponibilidade de ambos.

Conforme Marras (2011, p.133), “treinamento é um processo de

assimilação cultural a curto prazo que objetiva repassar ou reciclar conhecimentos,

habilidades ou atitudes relacionados diretamente a execução de tarefas ou a sua

otimização no trabalho”. Já Claver, Gascó e Lliopys, citado por Porret Gelabert

(2006, p. 207), em um sentido mais amplo, dizem que treinamento “é o resultado

de um processo de aquisição de conhecimentos múltiplos, de capacitação para

gerenciar a vida em comum, de domínio das técnicas básicas de confiança para

interpretar o ambiente de forma realista”.

Desenvolver pessoas não significa apenas proporcionar-lhes
conhecimentos e habilidades para o adequado desempenho de suas
tarefas. Significa dar-lhes formação básica para que modifiquem antigos
hábitos, desenvolvam novas atitudes e capacitem-se para aprimorar seus
conhecimentos, com vista em tornar-se melhores naquilo que fazem.
(GIL, 2006, p.46).
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Para Marras (2011, p.133) todo indivíduo é possuidor de uma bagagem de

conhecimentos, habilidades e atitudes, e o treinamento produz um estado de

mudança neste conjunto, desde que o trabalhador implemente ou modifique sua

bagagem particular.

Os programas de treinamento atualmente praticados pelas empresas

possuem algumas etapas que precisam seguir objetivos genéricos e específicos,

apresentados abaixo, segundo Marras (2011, p. 133-145).

Objetivos específicos mais importantes da área de treinamento que se

destacam são:

Formação profissional – Tem por objetivo a aquisição de

conhecimentos, habilidades e atitudes, para o bom desempenho de

determinada profissão ou tarefas de uma função.

Especialização – Oportuniza ao treinando uma gama de

conhecimento ou prática específica numa determinada área de

trabalho para aprimorar os resultados.

Reciclagem – A finalidade básica da reciclagem é rever conceitos,

práticas de trabalho ou conhecimentos, e de acordo com as

necessidades renová-los e atualizá-los.

Objetivos genéricos mais importantes da área de treinamento:

Aumento direto de produtividade.

Aumento direto de qualidade.

Incentivo motivacional.

Otimização pessoal e organizacional.

Atendimento de exigências das mudanças.

Etapas dos programas de treinamento atualmente praticados pelas

empresas:

Diagnóstico da situação – Significa o levantamento e a análise que

dará auxílio ao plano de treinamento. Quem deve ser treinado? O que

deve ser aprendido?

Programação – De acordo com o planejado essa etapa do

treinamento consiste em analisar e coordenar as ações consideradas

prioritárias a serem implementadas.
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Execução – É colocar na prática o que foi planejado e programado

para suprir as necessidades de aprendizagem constatada na

empresa.

Avaliação - Objetiva avaliar os resultados adquiridos, comparando-os

ao que foi planejado e esperado pela organização.

Gil (2006, p. 121) relata que as mudanças nos processos de treinamento e

desenvolvimento servem para ressaltar o papel das pessoas como o principal

patrimônio das organizações, e que não tem como deixar de considerar o capital

humano como incontestável diferencial competitivo das organizações. As empresas

precisam estar preparadas para os desafios da inovação e da concorrência, têm a

necessidade de pessoas ágeis, competentes, empreendedoras e dispostas a

assumir riscos, com capacidade de comandar os negócios da empresa, produzindo

bens e prestando serviços altamente competitivos, para tanto, requer-se muito mais

do que pessoas simplesmente treinadas.

Atualmente com um maior investimento das organizações na área de Recursos

Humanos e Gestão de Pessoas, é cada vez mais frequente a avaliação das

principais causas que levam os colaboradores a saírem de uma empresa e também

dos fatores que levam a organização a demiti-lo (LACOMBE, 2005; CHIAVENATO,

2010, apud MEDEIROS, ALVES e RIBEIRO, 2012). Porém, há de se observar os

interesses dos empregados nesta relação, segundo Marras (2011, p.30):

Um gerente deve ter em mente de forma muito clara que empregados e
empresa têm interesses obviamente desiguais, divergentes e até
antagônicos. Isso é natural. Enquanto o interesse pessoal do empregado é
prioritariamente receber da empresa o máximo possível de contrapartida
pelo seu trabalho, em termos de remuneração e segurança (salários,
benefícios, estabilidade etc.), a empresa preocupa-se muito mais em fazer
cumprir os seus objetivos de produtividade e lucratividade acima de tudo.

Para que o Setor de Televendas da Rei do Farol tenha uma força de vendas

compatível com as expectativas de seu proprietário, além da revisão do processo

de recrutamento e seleção, torna-se necessário sua conscientização, de que é

preciso investir mais no processo de recrutamento e seleção e no desenvolvimento

do indivíduo, não somente no aspecto pessoal, mas principalmente no profissional.

O acompanhamento das atividades diárias identificando os pontos fortes e fracos

de cada colaborador possibilita ao gestor reconhecer o potencial e as falhas

individuais, para que assim possa enaltecer os pontos fortes, demonstrando
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reconhecimento e valorização e, ao mesmo tempo, corrigir pontual e

continuamente as falhas com treinamento (fazendo coaching) ou

providenciando-lhe condições para tal. O funcionário reconhecido pela empresa e

com uma supervisão contínua e efetiva produz mais, com qualidade e facilita à

empresa alcançar seus objetivos.

A empresa, objeto deste trabalho, não dispõe de uma supervisão direta no Setor

de Televendas, ficando esta atividade a cargo do gestor, que por sua vez é uma

pessoa muito atarefada, o que o impossibilita de estar presente nos momentos em

que o colaborador necessita de ajuda para desenvolver as práticas comuns do dia

a dia, e por isso, muitas vezes acaba delegando a um dos operadores, o mais

experiente, a responsabilidade pela execução desta tarefa, que por ter suas metas

a cumprir, também embora tenha boa vontade, não dispõe de tempo suficiente para

exercer este papel sem que prejudique sua atividade e por esta razão, também a

executa parcialmente. Isto gera insegurança no novo funcionário e faz com que ele

produza menos e com ineficiência, o que na maioria das vezes culmina com o

desligamento voluntário ou provocado.

Gil (2006 p.46) menciona que à medida em que não se reconheça ser o capital

intelectual, o principal capital da empresa é razoável admitir que ela está cada vez

mais sujeita a perder seus empregados para outras empresas.
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9. APLICAÇÃO PRÁTICA - (Projeto Integrador II)

A seguir, serão apresentadas as ferramentas que os autores deste trabalho

julgam serem as mais adequadas para que o processo de Recrutamento e Seleção

da empresa Rei do Farol se torne mais efetivo e contribua para a redução ou até

eliminação da rotatividade existente no Setor de Televendas.

Embora existam várias técnicas de Recrutamento e Seleção disponíveis no

mercado, neste trabalho limitou-se em adotar aquelas analisadas na bibliografia

pesquisada e constante da fundamentação teórica.

Primeiramente estão apresentadas de forma genérica as ferramentas que

compõem um bom Programa de Recrutamento e Seleção, e em seguida a cada

tópico do processo, foram sugeridas as etapas que devem ser utilizadas pela Rei

do Farol. A sugestão baseou-se no porte da empresa, na complexidade da

atividade de seu Setor de Televendas e nas exigências de seu gestor.

No caso específico da Rei do Farol, como o processo atenderá a uma

necessidade de baixa complexidade, a sugestão é que o processo de

Recrutamento e Seleção seja simplificado, porém, que contemple todas as etapas

que possam dar maior grau de assertividade às contratações.

9.1 DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO.

Um bom processo de Recrutamento e Seleção compreende as seguintes

etapas:

Definição do perfil do cargo.

Definição do perfil do profissional.

Divulgação.

Recrutamento e pré-seleção dos candidatos.

Aplicação de testes de conhecimentos gerais e específicos.

Realização de entrevista (com gestor).

Contratação.

Integração à empresa.

Treinamento e capacitação.
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Para cada etapa do processo há necessidade de se designar um

responsável para sua execução, o que foi proposto no quadro a seguir:
Quadro 1- Sugestão de responsabilidade das etapas do processo de Recrutamento e Seleção na

Rei do Farol.

ETAPA RESPONSABILIDADE
Definição do perfil do cargo (vaga) Gestor da empresa
Definição do perfil do profissional Gestor da empresa
Divulgação do recrutamento Recursos Humanos
Recrutamento e pré-seleção dos candidatos Recursos Humanos
Aplicação de testes de conhecimentos gerais e
específicos Recursos Humanos

Entrevista Gestor da empresa

Contratação Recursos Humanos

Integração à empresa Recursos Humanos
Treinamento e capacitação Supervisor de vendas

Fonte: dos autores (2017).

A seguir são apresentadas de forma simplificada, a definição e importância de

cada etapa acima.

9.1.1 Etapa 1. Definição do perfil do cargo.

Esta etapa compreende a definição das responsabilidades, das atividades

que assumirá o contratado bem como dos resultados que dele se espera. Para o

cargo de Operador do Televendas da Rei do Farol, entende-se que estas atividades

e responsabilidades sejam as contidas no quadro 2, a seguir.

Quadro 2. Atividades relacionadas ao perfil do cargo.

REQUISITOS DA VAGA ATIVIDADES

Responsabilidades relacionadas
ao cargo

Planejar as atividades
Organizar o roteiro de contatos
Prospectar clientes
Elaborar propostas
Converter carteira de clientes inativos
Fechar vendas
Realizar pós venda
Cumprir metas
Fidelizar clientes
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(continuação)

REQUISITOS DA VAGA ATIVIDADES

Obrigações relacionadas ao cargo

Ser assíduo
Ser pontual
Ser determinado
Ser comprometido
Ter foco
Tratar os clientes com cortesia

Atividades a serem desenvolvidas
pelo contratado

Atendimento telefônico a clientes
Elaborar orçamento solicitado pelos clientes
Executar fechamento da venda
Pesquisar na internet possíveis clientes
Fazer contato telefônico ativo com os
clientes
Recuperar clientes inativos
Alimentar o sistema com as informações
obtidas junto aos clientes

Resultados esperados

Vender mais para quem já é cliente
Aumentar a base de cliente
Acompanhar todo o processo de vendas
(do pedido à entrega)
Apresentar todo o portfólio de produtos aos
clientes
Atender o cliente sempre que for
demandado

Hierarquia organizacional Estará subordinado à supervisão do Setor
de Televendas e ao gestor da empresa

Relacionamento externo Com clientes e fornecedores

Fonte: dos autores (2017).

9.1.2 Etapa 2. Definição do perfil do profissional.

Ao definir-se o perfil ideal do profissional desejado (formação, experiência

profissional, habilidades / características e competências) a empresa tenderá ser

mais assertiva na contratação, evitará custos desnecessários com a repetição do

processo em função da rotatividade e certamente obterá um melhor desempenho e
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produtividade do profissional. Para a Rei do Farol acredita-se que os componentes

do perfil do profissional sejam os descritos no quadro 3.

Quadro 3. Exigências do perfil do profissional.

EXIGÊNCIA DESCRIÇÃO
Idade Mínima de 23 anos

Formação Ensino médio completo

Experiência profissional Mínima de 01 ano no segmento de
autopeças

Conhecimentos específicos

Mercado de peças automotivas, faróis
e lanternas
Noção básica de informática, Word,
Excel e Power point

Habilidades e Características
desejáveis

Ser comunicativo
Ético
Organizado
Ter facilidade para trabalhar em equipe
Ser proativo
Ter habilidade de negociação
Ser disciplinado
Ter automotivação
Ser resiliente
Saber trabalhar sob pressão
Ser voltado a resultados

Fonte: dos autores (2017).

9.1.3 Etapa 3. Divulgação do recrutamento – fontes.

A fonte de divulgação corresponde ao provável local onde se possa

encontrar interessados na vaga. A escolha da fonte de divulgação do anúncio de

contratação depende da exigência da qualificação, do nível hierárquico em que

atuará o profissional e das especificações do cargo.

Para o cargo de vendedor de Televendas as fontes mais utilizadas para

atrair candidatos estão contidas no quadro 4.

Quadro 4. Fontes de recrutamento de pessoal.

FONTES CONSIDERAÇÕES
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Interna – de outros setores da empresa Promoção ou transferência

Indicações Por terceiros internos ou externos
Outras empresas Concorrentes, clientes

Instituições de ensino Colégios, centros profissionalizantes e
institutos técnicos

(continuação)

FONTES CONSIDERAÇÕES

Anúncio em jornal Jornal do bairro onde a empresa está
localizada ou de maior circulação

Agências de emprego Mediante solicitação específica

Banco de talentos da empresa

O Setor de Recursos Humanos da
empresa deve manter cadastro
atualizado de curriculum vitae de
candidatos potenciais

Redes sociais Facebook, Linkedin

Cartazes Colocados em locais de grande
circulação de pessoas

Fonte: dos autores (2017).

No caso da empresa Rei do Farol a recomendação é que sejam utilizadas

as seguintes fontes:

● Indicações.

● Outras empresas.

● Instituições de ensino.

● Anúncio em jornal.

● Agências de emprego.

● Banco de talentos da empresa.

● Redes sociais.

9.1.4 Etapa 4. Recrutamento e pré-seleção dos candidatos.

O recrutamento é a primeira etapa do processo de admissão de pessoas

para uma organização. É a forma como as empresas procuram atrair potenciais

candidatos com o perfil desejado para o processo seletivo.

A pré-seleção consiste em analisar o perfil dos candidatos recrutados e

deve ser realizada de acordo com os seguintes passos:
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Análise dos currículos - para identificar aqueles que são compatíveis

com o perfil desejado.

Contatar os candidatos qualificados para agendamento de uma

pré-entrevista ou, se possível, realizar a pré-entrevista por telefone.

Recomenda-se que o espaço de tempo entre a seleção e a pré-entrevista

seja no máximo de uma semana.

Para que sejam encaminhados à entrevista com o gestor, apenas os

candidatos pré-selecionados e com potencial para ocuparem a vaga, é que se

recomenda que o Departamento de Recursos Humanos realize a análise curricular,

faça a pré-entrevista e se necessário, aplique testes específicos definidos pela

empresa.

Visando facilitar o entendimento e a tarefa para a Rei do Farol, o quadro 05

abaixo apresenta um roteiro básico para a entrevista seletiva e/ou pré-entrevista.

Quadro 5. Modelo de roteiro de pré-entrevista para a empresa Rei do Farol.

ROTEIRO NÃO ESTRUTURADO PERGUNTAS

Extraia o máximo de informações que
julgar necessário para lhe dar
segurança na decisão a tomar

O que fez você se interessar por nossa
empresa?
Como ficou sabendo da vaga?
Você é casado?
Quantos são em sua casa?
Sua família depende de sua renda?

Formação
Você está estudando atualmente?
Qual é seu objetivo futuro em termos
de formação acadêmica e profissional.

Pergunte sobre conhecimentos
técnicos

Você já fez algum curso de capacitação
de clientes?
Se fez, pergunte sobre o que aprendeu
nesse curso e como usa no seu dia a
dia profissional.

Pergunte sobre conhecimentos
específicos

Possui noções básicas de informática?
(Microsoft Office)

Peça que relate sobre suas
experiências profissionais anteriores.

Peça que fale sobre seu último
trabalho.
Que tipo de experiência obteve dos
cargos anteriores?
Quais foram suas principais
obrigações?
Quais eram suas responsabilidades?



40

Obtenha detalhes do conhecimento do
entrevistado

Fale sobre sua experiência a respeito
setor de autopeças.
O que mais lhe atrai trabalhar neste
segmento?
Você consegue conciliar bem os
estudos e o trabalho?

(continuação)

ROTEIRO NÃO ESTRUTURADO PERGUNTAS

Faça perguntas relacionadas à atitude

Por que você escolheu ser vendedor?
Como você acha que pode ajudar aos
clientes? Dê um exemplo.
Você é criativo? Relate um caso em
que você utilizou sua criatividade para
fechar uma venda?
Porque deixou ou quer deixar o
emprego?
O que você sabe sobre a Rei do Farol?
Por que pretende trabalhar aqui?
Por que devemos contratá-lo?
Quando um cliente é estourado, de
difícil trato, como você costuma reagir?
Se seu chefe lhe cobra produção
insistentemente, como você reage?

Faça perguntas para conhecer melhor
o candidato – auto avaliação

Quais são seus pontos fortes?
(Pessoais e profissionais).
Como você encara os imprevistos?
Fale sobre uma ocasião em que suas
habilidades de organização ajudaram a
concretizar um projeto com êxito.
Fale sobre uma situação em que você
falhou e como você reagiu.

Fonte: dos autores (2017).

Para os candidatos pré-selecionados, informe a forma da remuneração, os

benefícios e qual é o ganho médio mensal previsto. Esclareça com o máximo de

detalhes os benefícios concedidos pela empresa, os horários de trabalho e a

política da empresa quanto à faltas.

9.1.5 Etapa 5. Aplicação de testes.
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Caso após a entrevista e a análise curricular o entrevistador, embora sinta

que o candidato possui potencial, mas sobre ele ainda reste alguma dúvida, poderá

então valer-se de testes complementares que o ajudarão a tomar a decisão. A

seguir, são relacionados alguns tipos de testes complementares que poderão ser

formatados e utilizados pela empresa para eliminar dúvidas a respeito de atitudes,

habilidades e competências dos candidatos.

Teste de conhecimentos gerais.

Teste de conhecimentos específicos.

Teste psicológico.

Teste comportamental.

Teste de quociente de inteligência.

Teste de habilidades de escrita.

Teste de habilidades matemáticas.

Teste de habilidades em negociação.

Para o cargo de vendedor do Televendas da Rei do Farol, propõem-se que

sejam aplicados apenas três testes. São eles:

Teste de conhecimentos gerais. Com este teste é possível verificar se

o candidato reúne as condições mínimas para manter um bom diálogo

com os clientes.

Teste de conhecimentos específicos. Visando comprovar os

conhecimentos relatados pelo candidato no seu currículo e na

entrevista.

Teste de habilidade em negociação.

Concluída a pré-entrevista e aplicados os testes de conhecimentos gerais e

específicos, se o candidato apresentar as características necessárias à vaga, o

mesmo deverá ser encaminhado para a entrevista final com o gestor.

9.1.6 Etapa 6. Entrevista com o gestor.

Para esta entrevista, que será decisiva para a contratação ou não do

candidato, o gestor deverá ter em mãos com antecedência, o currículo do

candidato, um resumo da pré-entrevista, e o resultado dos testes a que foi

submetido o candidato. De posse destas informações, durante a entrevista o gestor
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deve estimular o candidato para que lhe dê todos os esclarecimentos

complementares que julgar necessário à sua tomada de decisão.

9.1.7 Etapa 7. Contratação.

O candidato aprovado pelo gestor será encaminhado ao Setor de Recursos

Humanos da empresa para efetivação da contratação. O responsável pelo setor

fornecerá ao candidato a relação dos documentos necessários para sua admissão,

de acordo com a legislação vigente.

Sugere-se que no momento da solicitação dos documentos, antes de

realizar o registro, sejam relembradas as informações quanto à forma de

remuneração, benefícios, horário de trabalho e outras exigências para ocupação da

vaga. Estando as partes em pleno acordo, formalizar o contrato.

9.1.8 Etapa 8. Integração à empresa.

Sugere-se que a Rei do Farol realize o processo de integração do novo

colaborador utilizando-se das considerações mencionadas abaixo, com o intuito de

familiarizar o iniciante com a filosofia de trabalho da empresa para que inicie suas

atividades nos padrões estabelecidos.

O processo de integração tem como objetivo apresentar ao novo colaborador, a

empresa, suas práticas e seus colegas de trabalho.

A seguir, são elencados os principais pontos a serem considerados em um

programa de integração:

● Dê as boas-vindas ao colaborador.

● Fale sobre a história da empresa, sua filosofia, suas políticas, normas,

os propósitos, sua missão, visão e valores.

● Converse sobre a situação atual da empresa, como ela se encontra,

quais os principais desafios que enfrenta.

● Oriente sobre instalações e cotidiano (horários, estacionamento,

registro de ponto).

● Explique claramente sobre a política de remuneração da empresa.

● Apresente o plano de carreira na empresa (caso o tenha).
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● Mostre os benefícios que a empresa oferece (plano de saúde, vale

transporte, etc.).

● Mostre como funciona a comunicação interna da empresa.

● Descreva os comportamentos e posturas desejadas de seus

colaboradores pela empresa.

● Abra um espaço para tirar as dúvidas que o novo colaborador possa

ter.

● Apresente as instalações da empresa, o ambiente físico.

● Realize um tour pela empresa apresentando o novo colaborador aos

colegas de trabalho.

9.1.9 Etapa 9. Treinamento e capacitação dos operadores do Televendas.

Para que o funcionário possa desempenhar suas atividades com maior

desenvoltura e assertividade é importante que receba o treinamento inicial

adequado e assim, entenda o seu papel na organização. Segue abaixo um quadro

com os itens importantes a serem abordados no treinamento dos vendedores

recém iniciados em uma empresa.

Quadro 6. Conteúdo e ferramentas de treinamento.

CONTEÚDO FERRAMENTAS

Conhecimento dos produtos

suas marcas e aplicações

Demonstração de produtos

Website da empresa

Catálogos

Conhecimento de mercado Pesquisa de concorrentes e público-alvo

Conhecimento de sistemas e

ferramentas da empresa
Acompanhamento de um colaborador atuante

Políticas legais Discussão com o responsável da área

Técnicas de vendas e

negociações

Políticas comerciais

Material de apoio online.

Cursos em instituições especializadas.

Tabela de preços, descontos praticados, prazo de

pagamento, prazo de entrega, etc.
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Fonte: dos autores (2017).

A duração do treinamento inicial varia de empresa para empresa, pois

depende da complexidade da atividade e das práticas da organização. No caso da

Rei do Farol acredita-se que um bom treinamento deva ocupar no mínimo dois dias

período integral, já incluído um teste final de avaliação do aproveitamento.

Para que as funções a serem desenvolvidas no setor de Televendas sejam

realizadas de forma eficiente, no caso da Rei do Farol sugere-se que o treinamento

do recém contratado seja composto pelos seguintes tópicos:

● Conhecimento dos produtos, suas marcas e aplicações.

● Script de atendimento.

● Conhecimento de sistema e ferramentas da empresa.

● Políticas legais e comerciais.

● Técnicas de venda e negociações.
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10. CONCLUSÃO

Ao finalizar este Projeto, conclui-se que não basta ter um programa de

recrutamento e seleção de pessoal. É preciso aplicá-lo corretamente na prática

para que se escolha os candidatos certos e para que as contratações permitam se

obter um bom desempenho dos novos contratados. Para que o processo tenha

êxito é necessário que a política de recrutamento e seleção seja realizada

preferencialmente por profissionais especializados e preparados para este tipo de

atividade. É preciso que os novos contratados sintam-se apoiados e acolhidos de

maneira a estabelecerem um estreito elo de confiança com a empresa, para que a

partir deste primeiro contato isto possa se transformar em resultados de sucesso.

No caso específico da Rei do Farol, o processo de recrutamento e seleção de

pessoal existe, no entanto, no momento de ser executado, etapas de suma

importância são desconsideradas e isso tem sido a principal causa do elevado

turnover no Setor de Televendas; tendo isso ficado evidente nas respostas dadas

pelos ex-funcionários do setor. Quando indagados sobre a causa que os levou a

deixarem a empresa, estes relataram ter sido por não terem sentido segurança no

processo de contratação, pela ausência de treinamento assistido e pela cobrança

excessiva desde os primeiros momentos. Desta forma, a situação gerou

insegurança e insatisfação, o que aliado à postura mais autoritária do gestor,

culminaram com o desligamento voluntário ou não, e, embora alguns acreditem
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que a empresa seja uma organização de potencial, não se dispõem a retornar nem

tão pouco indicar a empresa a alguém.

Portanto, ter e executar uma política de recursos humanos que recrute,

selecione e contrate bons profissionais é fator primordial para o bom desempenho

de qualquer atividade, o que deve ser completado com um bom programa de

integração e treinamento inicial. É preciso que a empresa evidencie aos candidatos

sua política de reconhecimento e a possibilidade de crescimento profissional que

seus colaboradores têm, pois estes são requisitos básicos para se conseguir bons

profissionais com perfil apropriado para suprir as vagas existentes. Acredita-se,

portanto, que se adotadas estas ferramentas aqui sugeridas, a Rei do Farol,

conseguirá compor seu quadro de vendas com ótimos profissionais e reduzirá o

turnover e ainda obterá vários outros benefícios, dentre eles, a redução de gastos

com a repetição sistemática do processo de contratação, evitará a queda da

produtividade decorrente do elevado índice de rotatividade e ainda, evitará o

desgaste da imagem da empresa e ainda, que muitos contratados utilizem-se dela

apenas como um trampolim para ingresso no mercado de trabalho, para com isso

alcançar um novo emprego em outra empresa. Embora o tempo não tenha

permitido que a implantação das sugestões fosse executada e avaliada, acredita-se

que o objetivo do trabalho tenha sido atingido, que era o de identificar as causas do

turnover no Setor de Televendas e fornecer ferramentas adequadas à implantação

de um correto processo de recrutamento e seleção de pessoal para a referida área.

Caberá agora ao gestor da empresa a correta aplicação das ferramentas e das

práticas gerenciais aqui sugeridas, visando alcançar a melhoria do processo de

recrutamento e seleção, treinamento, capacitação e supervisão do Setor de

Televendas e com isso, reduzir o turnover do setor.
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11. CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES

Em uma empresa de pequeno porte como é a Rei do Farol, a gestão da equipe de

vendas normalmente fica sob a responsabilidade do proprietário, que no entanto,

por ser uma pessoa muito atarefada, não consegue orientar a equipe com

qualidade, a qual acaba por desempenhar suas atividades sem o devido

acompanhamento, prejudicando os resultados; acaba por faltar uma avaliação

individual de desempenho e os vendedores operam sem uma divisão adequada de

carteira de clientes.

A Rei do Farol não conta com um supervisor exclusivo na área de televendas, o

que em parte dificulta o treinamento e desenvolvimento da equipe e

consequentemente o atingimento das metas. Como mencionado anteriormente,

para que o Setor de Televendas consiga o desempenho esperado, necessário se

faz a contratação deste profissional, com a responsabilidade de coordenar as

atividades do setor, supervisionar os trabalhos dos operadores, propor estratégias

comerciais e auxiliar os operadores nas negociações mais complexas, treiná-los e

capacitá-los.

Indica-se como programa de capacitação profissional parcerias com instituições

de ensino com o objetivo de formar e manter colaboradores qualificados, alinhando

o objetivo do cargo, com as necessidades do profissional e da empresa.

Recomenda-se ainda que a empresa ofereça incentivos para que seus
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colaboradores frequentem cursos técnicos, tecnológicos, graduação e de extensão,

com o intuito de capacitar seus profissionais.

O sistema de remuneração da empresa é composto de salário fixo, e comissão

sobre as vendas realizadas sendo que a empresa não pratica nenhum tipo de

incentivo ou bonificação por meta atingida, e seu plano de remuneração não é

atraente.

A falta de um plano de remuneração bem estruturado faz com que a equipe de

vendas se desmotive. O único diferencial que o profissional recebe pelo esforço

nas atividades desempenhadas é o percentual de comissão que é variável. Esta

prática não traz benefícios para a empresa, mas é preciso que se adote uma

prática que gere satisfação também ao colaborador, que recompense o esforço

extra dispendido.

Finalizando, como potencial atrativo de bons profissionais e como medida de

retenção de talentos, é recomendável que seja analisada a possibilidade de se

elaborar e implantar um plano atrativo de remuneração, no qual estejam incluídos

prêmios por meta atingida, bonificação por alcance nos indicadores de vendas e

conquista de novos clientes.
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ANEXOS

ANEXO 1

Roteiro da entrevista realizada com o Proprietário da Empresa/Gestor

1) Como é composta a renumeração fixa e variável dos funcionários da

área comercial da empresa? Incluir todas as formas de ganho do

vendedor (bonificações, salário fixo, comissões, premiações, benefícios).

2) Caso o funcionário não se adapte a empresa, existe algum processo

realizado para a recuperação deste funcionário?

3) Na sua visão de gestor, quais seriam as atribuições do funcionário e

sua força de vendas?

4) O senhor poderia nos explicar como funciona o processo completo de

contratação de um novo funcionário para o Televendas?
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5) Como é realizado o treinamento e capacitação de um novo funcionário

para a área comercial e quanto tempo dura este treinamento?

6) Como é realizada a integração de um novo funcionário da área do

Televendas?

7) Como são elaboradas as metas de vendas? (qual é a base utilizada?, o

que é avaliado?).

8) A empresa dispõe de um plano de carreira para os vendedores? Se

sim, como ele está estruturado?

9) Como é o gerenciamento/acompanhamento da área comercial? Quem

o realiza?

10) Existe um sistema de avaliação dos vendedores? Se sim: Com que

frequência e finalidade é realizada e quais são os indicadores

utilizados?

11) O que o senhor entende por motivação? E de que maneira o senhor

motiva sua equipe de vendas?

12) Do ponto de vista gerencial, hoje, qual o maior problema dentro da

sua área comercial?

13) O que o senhor espera obter como resultado ao final desta

assessoria?
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ANEXO 2

Roteiro da entrevista realizada com os Ex-Funcionários (Anônimo)

1) Na sua opinião, qual foi o motivo que resultou no seu desligamento da

empresa Rei do Farol?

2) A empresa o apoiou no momento do seu desligamento?

3) Durante o período em que você foi funcionário da empresa, recebeu o

apoio necessário para desenvolver suas atividades?

4) A respeito do gestor, você acredita que ele realizou um bom papel

como líder no período que trabalhou na empresa?

5) Você acredita que teve uma capacitação (treinamento, ferramentas)

suficiente para exercer suas tarefas diárias durante o período que

permaneceu?

6) No que você acredita que a empresa poderia melhorar no Setor de

Televendas?
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7) Caso surgisse uma nova oportunidade, você voltaria a trabalhar na

empresa Rei do Farol ou a recomendaria para um colega trabalhar?

Por quê?

ANEXO 3

Relatório
de anotações entrevista do candidato com o Gestor

Nome do Candidato:   ________________________________________
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Curitiba,_____de_________de______.

Nome do entrevistador:

____________________________________________________

Assinatura

ANEXO 4

Relatório de Anotações da Pré-Entrevista

Nome do Candidato:    _______________________________________
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Curitiba,_____de_________de______.

Nome do entrevistador:

____________________________________________________

Assinatura


