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APRESENTAÇÃO

Este caderno foi concebido para ajudar o empresário em cinco áreas fundamentais da 

empresa: Finanças, Mercado, Planejamento, Organização e Pessoas. Ao todo são 27 

ferramentas que estão classificadas da seguinte forma:

Cada ferramenta será apresentada seguindo uma estrutura lógica, facilitando a utilização no 

negócio conforme sua necessidade. Ao avaliar o material, você vai aprender:

O que é - descrição breve sobre do que trata a ferramenta;

Para que serve - demonstrando as vantagens da sua utilização;

Como utilizar - as etapas básicas explicando como você pode colocar em prática no seu 

negócio.

Outro ponto importante é que todas as ferramentas estão classificadas em termos de 

simplicidade na aplicação ou uso. Assim, as classificadas como BÁSICAS podem ser colocadas 

em prática de modo mas simples; as classificadas como INTERMEDIÁRIAS precisam de mais 

atenção de sua parte e as AVANÇADAS demandam de maior dedicação e persistência para 

produzir bons resultados.

                                                                                                                  

                                                                                                                  Bom trabalho!
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<<FINANÇAS

O controle das finanças é um ponto fundamental para qualquer 

empresa. Basicamente, o registro de todas as entradas e saídas de 

dinheiro permite ao empresário programar melhor seus 

pagamentos, avaliar a necessidade de novos investimentos, 

gerenciar os processos de compras, cobrança e também direcionar 

suas vendas.

O que é
São os registros de todas as entradas e saídas de dinheiro da empresa, identificando de onde 

vem e para onde vai.

Para que serve
Para saber quanto está gastando em cada item que compõe os custos e despesas da empresa, 

controlando melhor o uso do dinheiro. Também serve para identificar como está entrando o 

dinheiro das vendas, auxiliando a programar melhor as datas de pagamento, evitando assim ter 

que usar dinheiro de banco e outros recursos desnecessariamente. 

Também é muito importante para saber quanto dinheiro está sendo utilizado pela empresa e 

quanto para pagar as contas pessoais do empresário.

Como utilizar

1. Relacione no formulário todas as entradas e saídas de dinheiro, na respectiva data em que     

    ocorre e descrevendo de onde vem e para onde vai;

2. Faça o somatório de todas as entradas e saídas, agrupando por tipo de pagamento ou 

    recebimento e verifique se o saldo bate com o que você tem em caixa e no banco;

3. Lance no caixa os valores de fechamento nos respectivos dias, fazendo a consolidação do 

    resultado;

4. Analise os lançamentos para verificar se existem retiradas em excesso ou se a distribuição dos 

    pagamentos está de acordo com os valores recebidos para não comprometer o caixa

DIÁRIO DE CAIXA
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<<FINANÇAS

O que é
Serve para programar e controlar o valor pago por sua empresa de cada tributo, como 

impostos, taxas, contribuições, etc.

Para que serve
Saber o que a empresa paga de tributos e evitar o pagamento em duplicidade ou a falta de 

pagamento, o que pode gerar juros e multas desnecessários. Também ajuda na avaliação do 

correto enquadramento tributário da empresa.

Como utilizar

1. Identifique os tributos pagos pela empresa e registre na ferramenta. Utilize ajuda de um 

    profissional de contabilidade, pois ele estará atualizado em relação à legislação vigente;

2. Registre a data e o valor pago;

3. Analise os valores e verifique junto ao seu contador se pode ser feita alguma ação dentro 

    da lei para reduzir esses valores.

O que é
Uma ferramenta para registro das entradas e saídas futuras de dinheiro, distribuídos 

semanalmente.

Para que serve
Avaliar se o caixa será suficiente para pagar as despesas sem ter que recorrer a fontes externas, 

como bancos e outros. Também ajuda na definição de prazos de venda e de compra, descontos 

e promoções, servindo de referência para negociação com clientes e fornecedores.

Como utilizar

1.  Registre o saldo atual existente no banco e caixa da empresa;

2.  Faça o lançamento dos valores futuros de vendas a prazo e previsões de venda a vista com 

     base no seu histórico.

3.  Registre todas as despesas previstas, com os respectivos valores, mesmo que aproximados;

4.  Avalie o fluxo e defina ações preventivas, como estimular vendas a vista com desconto, 

     renegociação de datas de vencimento de duplicatas e até mesmo suas retiradas pessoais

CONTROLE DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS 

CONTROLE DE FLUXO DE CAIXA08



<<FINANÇAS

O que é
Uma ferramenta para calcular e visualizar o resultado mensal de seu negócio.

Para que serve
Acompanhar mensalmente as Receitas e Despesas da empresa e saber seu resultado 

econômico, definindo suas metas de vendas e necessidades de redução de despesas para 

que a empresa apresente o lucro desejado.

Como utilizar

1. Registre o valor total mensal das Receitas, separadas por tipo;

2. Registre os totais mensais de Despesas nas respectivas contas;

3. Avalie os resultados de cada item, comparando com meses anteriores e definindo ações 

    para melhorar os resultados

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 
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O que é
Uma ferramenta que demonstra quanto o empresário tem de margem com a venda de seus 

produtos e serviços, calculando quanto cada um deixa para cobrir os custos fixos e gerar lucro 

para a empresa.

Para que serve
Ajuda na definição de quais produtos são mais interessantes para estimular a venda e quais 

devem ser abandonados ou redirecionados, conforme a estratégia da empresa. Também auxilia 

na definição do máximo de desconto a ser concedido em um produto ou até mesmo na busca 

por outro fornecedor.

Como utilizar

1. Selecione os produtos e serviços mais vendidos;

2. Colete as informações de custos diretos para cada produto ou serviço, como preço de 

    compra ou custo de produção unitário, frete, tributos, comissões, ou seja, todos os custos ou 

    despesas que variam proporcionalmente em função da venda.

3. Preencha o campo com o preço de venda de cada produto ou serviço;

4. Avalie o resultado individual de ganho, observando os itens que mais impactam e o que você 

    pode melhorar para aumentar suas margens.

CÁLCULO DO GANHO UNITÁRIO 



<<FINANÇAS

O que é
Ferramenta que permite acompanhar o dinheiro necessário para cobrir as despesas do dia a 

dia da empresa

Para que serve
Permite a correta utilização do dinheiro que circula na empresa, evitando se sobrecarregar 

com pagamento de juros desnecessários ou decisões equivocadas em relação a preços e 

prazos ou retiradas excessivas que possam comprometer a saúde financeira do negócio.

Como utilizar

1. Registre os valores de todas as aplicações do capital de giro e respectivos prazos, ou seja, 

     o dinheiro que ainda não foi para o caixa, como contas a receber e estoques;

2. Registre todos os gastos que sua empresa tem mensalmente, podendo tomar como base 

    o Demonstrativo de Resultados;

3. Reduza das aplicações o valor total dos gastos. O resultado será sua necessidade de 

    Capital de Giro;

4. Avalie as informações e busque alternativas como redução do tempo entre a compra e a 

    venda, redução da inadimplência ou prazos concedidos aos clientes, redução dos valores 

    em estoque e outros.

CONTROLE DO CAPITAL DE GIRO
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O que é
Ferramenta que auxilia no controle de mercadorias ou matéria-prima adquirida de 

fornecedores

Para que serve
Acompanhar o volume de mercadorias ou  produtos em estoque e realizar análise do giro 

das mercadorias, definindo quantidade ideal para compra evitando falta de produtos ou 

dinheiro desnecessário investido em mercadorias que não vendem

Como utilizar

1. Identifique os principais produtos em estoque, conforme volume de vendas, custo 

     validade, etc;

2. Registre na “Ficha de Movimentação do Estoque” as entradas e saídas, com respectivos 

     valores.

3. Acompanhe no formulário “Valor do Estoque” o movimento ao final de cada mês;

4. Reavalie periodicamente as variações de estoque em função das vendas, assegurando a 

    compra nas quantidades adequadas e prazo correto, de forma a não deixar faltar 

    mercadoria ou que fiquem paradas no estoque.

GESTÃO DE ESTOQUES 



<<MERCADO

Avaliar continuamente as necessidades do mercado e a satisfação 

de seus clientes são pontos importantes para quem quer se 

diferenciar da concorrência e ser mais competitivo. 

O que é
Registro de todas as informações importantes sobre seus clientes para atendê-los de forma 

adequada.

Para que serve
Auxiliar o empresário também na manutenção de um relacionamento efetivo e duradouro 

com sua carteira de clientes, como também no direcionamento das ações de venda através 

de uma postura proativa.

Como utilizar

1. Colete informações importantes sobre seus clientes através de um formulário de cadastro 

    por meio físico ou eletrônico;

2. Armazene as informações de forma ordenada, na qual seja fácil o acesso aos dados, seja 

    em um fichário ou em um sistema informatizado;

3. Defina critérios para acompanhamento, como volume de compras, frequência, etc., 

    classificando os clientes de acordo com esses parâmetros;

4. Registre mensalmente as informações de compra de cada cliente, mantendo a 

    classificação anterior;

5. Avalie as informações a cada mês, direcionando ações específicas para cada caso, como 

    estimular a presença de quem não compra há muito tempo ou oferecendo novidades aos 

    compradores assíduos.

CADASTRO DE CLIENTES
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O que é
Ferramenta para identificar o nível de satisfação dos clientes em relação ao que é oferecido por 

sua empresa.

Para que serve
Perceber o que o cliente mais valoriza para que possa desenvolver ações de fidelização e corrigir 

possíveis problemas identificados pela sua insatisfação, antes que possam prejudicar a imagem 

da empresa.

Como utilizar

1. Explique a importância da pesquisa, estimulando-o a contribuir com sua opinião;

2. Entregue o questionário e esclareça possíveis dúvidas, solicitando que o cliente registre o seu 

    grau de satisfação em relação a cada item definido.

3. Registre as informações fornecidas de forma organizada em uma planilha para que possam 

    ser avaliadas.

4. Analise as informações coletadas, verificando o grau de satisfação com cada item e definindo 

    as ações possíveis para melhorar os itens de baixa pontuação.

O que é
Uma forma estruturada de avaliar as necessidades e desejos de seus clientes para melhorar a 

experiência em fazer negócios com a sua empresa.

Para que serve
O uso contínuo da ferramenta irá permitir que você direcione seus esforços e investimentos 

para o que seu cliente realmente valoriza, ajudando a otimizar suas vendas e ações de 

marketing.

Como utilizar

1. Converse com seu cliente, explicando a importância de compartilhar seus reais desejos e 

     necessidades;

2. Entregue o questionário ao cliente para que registre seus desejos e necessidades em relação a 

     cada categoria ou até mesmo algo que não esteja relacionado no formulário;

3. Registre as informações fornecidas de forma organizada em uma planilha para que possam 

    ser avaliadas.

4. Analise as informações coletadas, verificando o que pode ser feito para atender às 

    solicitações do cliente;

5. Decida quais pontos serão priorizados, conforme o grau de importância, número de 

    sugestões e/ou disponibilidade e facilidade de implementação na prática.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

ANÁLISE DAS NECESSIDADES
DOS CLIENTES
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O que é
Uma forma de classificação de seus clientes em grupos de interesses e características comuns, 

como produtos de interesse, sexo, idade, estilo de vida e outras características comuns.

Para que serve
Agrupando seus clientes em segmentos específicos é mais fácil desenvolver ações de 

comunicação e direcionar produtos e serviços de forma mais eficiente, otimizando o uso de 

recursos e agradando mais a cada grupo. É bastante útil na identificação de ações para manter 

ou estimular novas vendas para cada segmento.

Como utilizar

1. Classifique seus clientes conforme critérios úteis para seu negócio, como onde moram ou 

    hábitos de consumo, em até quatro grupos distintos;

2. Defina o período de coleta de dados (semanal, mensal), buscando registrar informações 

    relevantes para cada grupo, como o que comprou e o quanto gastou;

3. Calcule o faturamento médio por cliente em cada grupo, dividindo o total do faturamento 

    pela quantidade de clientes que compraram;

4. Analise cada grupo de clientes e defina ações para manter ou aumentar a quantidade 

    vendida ou o faturamento, registrando cada uma delas no quadro apropriado.

O que é
Uma ferramenta para captar informações do mercado para direcionar o lançamento ou criação 

de novos produtos e serviços alinhados à expectativa dos clientes.

Para que serve
Identificar o que os concorrentes estão ofertando no mercado em que você atua para direcionar 

a criação ou desenvolvimento de produtos e serviços diferenciados, destacando-se dos demais 

e conquistando novos clientes.

Como utilizar

1. Avalie os produtos e serviços ofertados atualmente, considerando aqueles que possam ser 

    complementares aos seus ou diferenciados em algum aspecto;

2. Analise a oferta de seus concorrentes locais, percebendo quais são diferentes dos seus e o 

    que ainda não é oferecido aos clientes, possibilitando a você partir na frente.

3. Avalie a oferta de produtos e serviços de empresas no âmbito estadual e nacional, e o que 

    você pode ofertar no seu mercado local de forma pioneira;

SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES

OFERTANDO NOVOS
PRODUTOS/SERVIÇOS
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4. Analise empresas de outros segmentos que atuam no âmbito local, estadual ou nacional para 

    buscar produtos e serviços que você pode incorporar ao seu negócio sem descaracterizá-lo;

5. Faça um teste com os novos produtos e serviços identificados para verificar a aceitação dos 

    clientes antes de investir em um volume maior, calculando o quanto pretende ganhar com 

    cada produto;

6. Acompanhe o desempenho das vendas dos novos produtos por três meses para avaliar o 

    nível de aceitação e o que pode ser melhorado, calculando o incremento de faturamento 

    gerado para a empresa.

O que é
Uma ferramenta que auxilia a conhecer o mercado em que atua de forma mais clara.

Para que serve
Agrupando seus clientes em segmentos específicos é mais fácil desenvolver ações de 

comunicação e direcionar produtos e serviços de forma mais eficiente, otimizando o uso de 

recursos e agradando mais a cada grupo.

Também pode ser útil na identificação de novas oportunidades, sejam clientes ou regiões ainda 

não atendidas ou produtos e serviços ainda não ofertados.

Como utilizar

1. Classifique seus clientes conforme critérios úteis para seu negócio, como onde moram ou 

    hábitos de consumo, em até quatro grupos distintos;

2. Defina o período de coleta de dados (semanal, mensal), buscando registrar informações 

    relevantes para cada grupo, como o que comprou e o quanto gastou;

3. Calcule o faturamento médio por cliente em cada grupo, dividindo o total do faturamento 

    pela quantidade de clientes que compraram;

4. Analise cada grupo de clientes e defina ações para manter ou aumentar a quantidade 

    vendida ou o faturamento, registrando cada uma delas no quadro apropriado.

ENTENDIMENTO DO MERCADO
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O que é
Uma ferramenta para planejar ações promocionais, que melhoram seus resultados e fidelizam 

os clientes.

Para que serve
Direcionar de forma mais efetiva as promoções realizadas, aproveitando oportunidades 

geradas por datas comemorativas, estimulando vendas em períodos de baixa, girando melhor 

os estoques, fortalecendo a marca e atraindo novos clientes, além de avaliar quais ações geram 

melhores resultados para a empresa.

Como utilizar

1. Defina quais os tipos de promoção são mais adequados a cada situação, propaganda, 

     marketing direto ou promoção de vendas;

2. Defina o período da ação, qual o tipo de mídia utilizada, metas a serem atingidas e orçamento 

    necessário;

3. Acompanhe o desempenho da promoção, registrando os resultados e as “lições aprendidas”, 

    ou seja, o que funcionou e o que não funcionou, tendo cuidado de não ser invasivo em 

    eventuais abordagens ao cliente;

4. Avalie os resultados, percebendo quais os melhores canais para cada ação e como solucionar 

    os problemas ocorridos para que os resultados sejam melhores nas próximas ações 

    promocionais.

PLANO DE PROMOÇÃO
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<<PLANEJAMENTO

Planejar significa “pensar antes de agir”. Desta forma, você 

estabelece um ponto de partida e um ponto de chegada para suas 

ações, otimizando seus recursos e tendo mais facilidade para 

aprender quais caminhos geram melhores resultados. As 4 

ferramentas a seguir podem levar sua empresa a um outro 

patamar através do pensamento estratégico!

O que é
Esta ferramenta auxilia você a entender quais as vantagens do planejamento e a direcionar 

suas decisões e ações de forma ordenada.

Para que serve
Avaliar antecipadamente as situações e riscos através da organização das informações sobre 

o negócio e definir os melhores caminhos para que você atinja seus objetivos empresariais.

Como utilizar

1. Descreva seu negócio, considerando o valor que ele gera para seus clientes, suas 

    características, produtos e serviços, identificando a situação em que se encontra 

    atualmente;

2. Avalie o mercado e a concorrência, identificando tendências de comportamento e 

    percepção dos consumidores, práticas da concorrência e o que fazem de diferente que 

    impacta na satisfação dos clientes;

3. Defina quais os pontos identificados merecem maior atenção, buscando cruzar as 

    oportunidades com o que pode ser feito para melhorar seus resultados.

PLANEJAMENTO: O PRIMEIRO 
PASSO A PASSO PARA O SUCESSO
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O que é

Esta ferramenta permite que você realize um processo de mudança na empresa orientado por 

um foco no crescimento do negócio.

Para que serve

Estruturar ações de mudança com base em uma situação projetada para o futuro, avaliando as 

condições necessárias e investimentos para geração de resultado e percebendo o seu impacto 

para o futuro da empresa.

Como utilizar

1.Descreva o que precisa ser mudado no negócio em relação à situação atual – O QUÊ MUDAR?

2.Defina a situação desejada através de metas claras, desafiadoras e que se possa medir – PARA 

O QUE MUDAR?

3.Descreva o que precisa ser feito para atingir os resultados desejados, COMO CAUSAR A 

MUDANÇA, identificando os INVESTIMENTOS necessários e possíveis GANHOS gerados – 

preferencialmente em valores R$ - para somente depois avaliar se será viável.

O que é
Uma forma estruturada de construir o caminho para o sucesso da empresa, permitindo um 

melhor gerenciamento das ações planejadas.

Para que serve
Auxilia na definição e controle de prazos e responsabilidades, permitindo ao empresário tomar 

decisões rápidas frente aos imprevistos e ter mais efetividade nas ações ao compartilhar 

atribuições com outras pessoas.

Como utilizar

1. Defina seu grupo de trabalho, identificando quem tem melhor perfil para cada atividade.;

2. Identifique quais as ações necessárias para atingir as metas estabelecidas e avalie quais você 

    pode delegar a pessoas da equipe, definindo um prazo para cada atividade;

3. Preencha o formulário do Plano de Ação com as informações: o quê fazer, porque fazer, 

    quem, quando, como, quanto vai custar e o ganho gerado.

4. Faça reuniões periódicas de avaliação com a equipe de trabalho, que podem ocorrer de 

    forma programada ou em caso de alguma situação atípica ocorrida. O campo de status serve  

   para que você acompanhe como está o desenvolvimento de cada atividade. Faça ajustes no 

   plano sempre que for necessário e seja proativo, buscando se antecipar a problemas. 

   Mantenha o foco nos objetivos traçados, flexibilize o caminho.

PLANEJANDO O NEGÓCIO:
OBJETIVOS E METAS 

PLANO DE AÇÃO DE CURTO 
E MÉDIO PRAZO
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O que é
Esta ferramenta permite a você aprender continuamente com as situações ocorridas, sejam 

as que geraram resultados favoráveis ou não.

Para que serve
Direcionar suas ações futuras de forma mais efetiva, utilizando experiências do passado, 

evitando repetir erros desnecessários e sistematizando as aprendizagens na empresa através 

do registro histórico.

Como utilizar

1. Resgate seus planejamentos anteriores e verifique as ações que você realizou para atingir 

    objetivos no passado;

2. Analise o que foi realizado e o que deixou de fazer no planejamento original;

3. Avalie os motivos que o levaram a não realizar o que estava planejado, que fatores 

    contribuíram para isso;

4. Registre o que aprendeu, tanto com os erros quanto com acertos, identificando em quais 

    situações poderia repetir as ações que levaram ao sucesso ou evitar ações ou 

    comportamentos que não o levaram a um bom resultado.

APRENDIZAGEM ESTRATÉGICA
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<<ORGANIZAÇÃO

Organizar a empresa é um processo contínuo e necessário para que 

as coisas funcionem bem! Organizar documentos, manter 

cadastros atualizados e criar instruções e rotinas de trabalho exige 

disciplina e persistência, mas, no fim, os resultados compensam. 

Economia de tempo, redução de estresse e maior satisfação dos 

clientes são alguns dos benefícios de uma empresa bem 

organizada. As 4 ferramentas trabalhadas a seguir certamente 

farão a diferença na produtividade do seu negócio!

O que é

São conceitos e orientações com base na filosofia 5S's da empresa Toyota para 

aumentar a sua produtividade através de um ambiente mais limpo e organizado.

Para que serve

Reduzir desperdícios, acidentes e movimentação desnecessária, tornando o ambiente 

de trabalho mais agradável e bem utilizado, aumentando com isso a motivação e 

satisfação dos clientes e colaboradores.

Como utilizar

1. Sensibilize a equipe por meio de palestras ou conversas informais a respeito da 

    importância de ter um ambiente de trabalho organizado;

2. Estimule seus colaboradores a deixarem no local de trabalho apenas os materiais 

    utilizados nas rotinas diárias. Comece por você mesmo dando o exemplo;

3. Mantenha a higiene e limpeza de todo o ambiente, explicando a todos que um local 

    limpo e higienizado evita acidentes e doenças. Reforce diariamente os benefícios 

    dessas práticas de modo que todos as incorporem ao seu comportamento;

4. Implante na equipe a filosofia da disciplina como forma de manter o ambiente limpo 

    e organizado sempre, e não apenas quando alguém estiver olhando.

ORGANIZAÇÃO E DISCIPLINA
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<<ORGANIZAÇÃO

O que é
Um fichário básico de fornecedores devidamente identificados, ordenados por produto ou 

grupo de produtos.

Para que serve
Facilitar a pesquisa de preços, maior agilidade na compra e identificar características positivas e 

negativas de cada fornecedor, tornando a compra mais eficiente em relação a qualidade, custos 

e prazo de entrega e pagamento.

Como utilizar

1. Liste todos os fornecedores atuais da empresa;

2. Preencha todas as informações do cadastro, tanto as que identificam o fornecedor como o 

     seu histórico de compra;

3. Identifique continuamente novos fornecedores disponíveis no mercado de forma a não gerar 

    dependência e ter outras opções na hora da compra;

4. Avalie sistematicamente o seu histórico de compra, verificando aumentos de preço e outros 

    fatores que estejam impactando no seu negócio para decidir se permanece ou muda de 

    fornecedor.

O que é
Um processo que permite controlar melhor os documentos de contas a pagar.

Para que serve
Evita que contas sejam pagas em atraso ou duplicidade, gerando economia para a empresa e 

maior controle, agilidade e facilidade na localização desses documentos.

Como utilizar

1. Identifique os documentos principais relacionados ao seu negócio com auxílio do check-list 

    da ferramenta;

2. Identifique as abas de sua pasta para o arquivamento de contas a pagar e comprovantes de 

    pagamento;

3. Coloque cada documento na aba correspondente, separando-os conforme classificação e 

    data de vencimento ou pagamento;

4. Atualize diariamente a pasta conforme os documentos que chegarem para pagamento, 

    mantendo uma rotina de controle sem deixar que se acumulem. Ao final do mês, verifique se  

    todas as contas foram pagas e arquive em uma pasta específica.

ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

CADASTRO DE FORNECEDORES
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<<ORGANIZAÇÃO

O que é
Serve para documentar e padronizar as tarefas operacionais realizadas na empresa.

Para que serve
Facilitar a delegação de tarefas e cobrança em relação às atividades do dia a dia da empresa, 

padronizando os processos e definindo com clareza as responsabilidades de cada função. 

Assim você corre menor risco de atividades não realizadas e pode dedicar mais tempo para 

questões mais importantes do negócio.

Como utilizar

1. Defina a atividade a ser detalhada, optando por aquelas que apresentam mais problemas e 

    que podem ser padronizadas;

2. Descreva cada passo para realização da atividade com o maior número de detalhes possível;

3.  Ao descrever os passos, identifique oportunidades para realizar a atividade de forma mais 

     eficiente ou com melhor qualidade;

4. Defina qual o CARGO será responsável pela realização de cada etapa, podendo também 

    estabelecer um SUBSTITUTO em caso de ausência do mesmo;

5. Ilustre os procedimentos através de fotos ou imagens que garantam o padrão desejado;

    Realize o treinamento das pessoas envolvidas em cada atividade, de modo a motivá-los 

    também a contribuir para o melhor desempenho das atividades.

INSTRUÇÃO DE TRABALHO
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<<PESSOAS

Ter a pessoa certa no lugar certo é um dos princípios da 

administração. Realizar corretamente o processo de contratação, 

definir claramente sua função, treinar e motivar são alguns 

cuidados que todo empresário deve ter. As 5 ferramentas 

apresentadas neste tema têm a finalidade de apoiar você em 

tarefas que exigem bastante critério e sensibilidade de sua parte.

O que é
Esta ferramenta orienta na adequação do perfil das pessoas às competências necessárias para o 

seu negócio.

Para que serve
Identificar as competências necessárias para desenvolver as atividades que sua empresa 

precisa, estabelecendo critérios fundamentais na contratação de novos funcionários e 

orientando em relação ao desenvolvimento pessoal de conhecimentos, habilidades e atitudes.

Como utilizar

1. Identifique que competências são fundamentais para que um profissional desempenhe bem 

    sua função para cada uma das áreas de trabalho: pessoas, organização, mercado, 

    planejamento e finanças.

2. Avalie se cada pessoa possui as competências necessárias para a função que está exercendo 

    na empresa;

3. Em caso de contratação, utilize a lista de competências relacionada à função para qual a 

    pessoa está sendo contratada;

4. Escolha sempre pessoas que atendam aos requisitos necessários, tanto de conhecimento 

    quanto de comportamento, verificando se na estrutura atual não há pessoas que precisem 

    ser realocadas ou treinadas.

COMPETÊNCIAS NECESÁRIAS
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O que é
Ferramenta para identificação das responsabilidades de cada funcionário conforme sua função 

e atribuições.

Para que serve
Facilitar a divisão de tarefas na empresa, direcionando as atividades para pessoas que tenham 

maior habilidade e reduzindo a dependência de funcionários através do compartilhamento de 

atribuições na equipe.

Como utilizar

1. Liste todas as pessoas que trabalham na empresa, incluindo você, familiares e funcionários;

2. Defina todas as responsabilidades, preenchendo as atividades necessárias para realização de 

    todas as tarefas na empresa;

3. Faça o cruzamento das pessoas com as responsabilidades, marcando o que cada pessoa deve 

    fazer;

4. Defina as prioridades para cada atividade, identificando quem será o responsável e quem o 

    substituirá em caso de alguma eventualidade;

5. Avalie a matriz, identificando quais responsabilidades dependem de um número mínimo de 

    funcionários e também se existem pessoas com sobrecarga de trabalho;

6. Defina então as ações a serem tomadas a partir das deficiências identificadas, distribuindo 

    melhor as tarefas e reduzindo a dependência de funcionários que tenham atividades 

   exclusivas.

O que é
Uma ferramenta para orientar no processo de gestão de pessoas, desde a sua contratação até a 

eventual demissão, em relação às obrigações trabalhistas.

Para que serve
Evitar problemas de ordem trabalhista, assegurando que as práticas de sua empresa observem 

os requisitos da lei, compreendendo direitos e deveres de ambas as partes e mantendo em dia 

encargos sociais e demais obrigações da empresa.

Como utilizar

1. Observe o roteiro de informações da ferramenta em relação a cada aspecto relacionado a 

    funcionários;

2. Verifique as datas para o cumprimento de cada obrigação, principalmente pagamento de 

    salários, recolhimento de contribuições e cadastramento de informações nos órgãos 

    competentes;

3. Avalie as particularidades que sua empresa possa ter em função de sua atividade, que não  

    constam dessa relação. Em caso de dúvida, consulte os sites oficiais ou um profissional da 

    área trabalhista. 

<<PESSOAS

ORIENTAÇÕES PARA OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
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<<PESSOAS

O que é
Esta ferramenta orienta no processo de delegação necessário para que você prepare seus 

funcionários para assumirem atividades de maior responsabilidade.

Para que serve
Ao delegar atividades que você realiza, ao mesmo tempo em que prepara as pessoas, você 

pode dedicar mais tempo para atividades que contribuam para o crescimento de seu negócio. 

Assim, sua empresa pode crescer de forma sustentável e você terá mais tempo livre para se 

dedicar às atividades estratégicas

Como utilizar

1. Identifique quais são as tarefas que você realiza de forma rotineira e que ocupam a maior 

    parte de seu tempo.

2. Classifique cada tarefa como OPERACIONAL ou ESTRATÉGICA, ou seja, aquelas que outras 

    pessoas poderiam fazer sem impactar no andamento da empresa e aquelas que apenas você 

    teria condições de fazer pelo seu cargo ou nível de conhecimento;

3. Delegue as tarefas classificadas como operacionais, buscando as pessoas mais bem 

    preparadas e que desejam crescer na empresa. Defina quem e a partir de quando a pessoa irá 

    assumir a tarefa;

4. Avalie o andamento das atividades delegadas, orientando o funcionário até que se sinta 

    seguro para realiza-la sozinho. É importante confiar nas pessoas e acompanhar os resultados, 

   utilizando o tempo liberado para se envolver com as questões estratégicas. Se necessário, 

    utilize esta ferramenta juntamente com a Instrução de Trabalho.

O que é
Um processo de desenvolvimento de pessoas que se dá a partir da análise e solução de 

problemas reais do dia a dia.

Para que serve
Prepara as pessoas para enfrentar os desafios diários na empresa, reduzindo a dependência do 

seu envolvimento como empresário e contribuindo para reduzir a incidência de problemas a 

partir da ação proativa da equipe.

Como utilizar

1. Identifique um problema comum que ocorra com certa frequência na empresa;

2. Faça uma reunião com as pessoas envolvidas, utilizando o roteiro da ferramenta para 

    estimular a busca da solução a partir das discussões com a equipe;

3. Busque um consenso entre as ideias apresentadas de forma participativa e identifique a 

    melhor solução apresentada;

4. Registre a solução escolhida como um procedimento padrão, estimulando todos a adotarem 

    tal solução dali em diante.

5. Repita o processo de forma contínua, estimulando o envolvimento da equipe na solução de 

    novos problemas.

PENSANDO EM EXPANDIR?
PREPARE-SE PARA DELEGAR

TREINAMENTO BASEADO EM PROBLEMAS
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