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Resumo 

Trabalho elaborado como monografia do Programa de P6s Graduagao Gestae de Neg6cios, 
do Departamento de Contabilidade do Setor de Ciencias Sociais Aplicadas da Universidade 
Federal do Parana, a qual foi feito levantamento sobre a Estrutura Organizacional da 
Empresa Embrasil Seguran<_;:a, bern como sua Gestae de Lideran<_;:a, Estrategias e Pianos, 
Cliente e Sociedade, Gestae de lnformagoes e Conhecimentos, Gestae de Pessoas onde foi 
realizado pesquisa sobre o clima organizacional com todos os funcionarios e por fim os 
Processes da Empresa. 

Com esse trabalho, sera apresentado os pontes fortes e fracas da empresa e tambem 
analise minuciosa sobre as diversas gestoes, apontando todos os aspectos relevantes e 
demonstrando procedimentos que poderiam ser adotados para uma melhor gestae como um 
todo. 

A Empresa pesquisado tera uma grande ferramenta no que diz respeito a pesquisa sobre o 
Clima Organizacional para com seus funcionarios, onde demonstrara a satisfagao ou 
insatisfa<_;:ao de seu quadro funcional bern como algumas falhas que possivelmente podem 
estar sendo cometidas e sem ao menos a dire<_;:ao tomar conhecimento. 
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INTRODU<;AO 

A Embrasil - Empresa Brasileira de Seguranga SIC Ltda-, com 

nome fantasia Embrasil Seguranga, localizada a Rua Jose de Alencar, 

1173, no Bairro Alto da XV, CuritibaiParana. 

A sede da empresa possui suas instalagoes em uma casa de 

300 m2
, onde 235m 2 e de area construida e 65m 2 de area disponivel 

para circulagao e estacionamento. 

A empresa iniciou suas atividades em novembro de 1993, com a 

razao social Embrasil Servigos Terceirizados SIC Ltda, no ramo de 

limpeza e conservagao de ambientes verdes (conservagao de jardins), 

ou seja, terceirizagao de mao-de-obra em geral, contando tambem com 

os servigos de recepcionistas e telefonistas. 

No inicio, a empresa disponibilizava uma estrutura minima 

necessaria para sua existencia, onde existiam apenas quatro 

funcionarios administrativos, urn administrador s6cio gerente e nove 

funcionarios de servigos gerais. 

A empresa teve como primeiro cliente o lnstituto de Betas Artes 

e, em menos de urn ano, fechou urn grande contrato com o Banco do 

Estado do Parana (antigo Banestado), onde agregou mais de 1200 

funcionarios, havendo assim urn crescimento relativamente 

consideravel em tao pouco tempo. Ap6s o contrato com o Banestado, 

nao houve mudangas no quadro administrativo, conseguindo assim 

administrar a empresa com sucesso ate o a no de 1997. 

No inicio do a no de 1997, houve uma inclinagao economica 

crescente de mercado para o ramo de seguranga, por ser restrito a 

poucas empresas, sendo que para iniciar as atividades nesse ramo, era 

exigido urn capital social inicial relativamente elevado, que, em 1997, 

era de aproximadamente quatrocentos mil reais e no minimo trinta 

funcionarios operacionais, registrados em folha de pagamento. Hoje, 

essa inclinagao economica se acentua ainda mais, pois, estima-se que 

o capital social inicial seria de oitocentos mil reais e uma folha de 
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pagamento de aproximadamente setenta mil reais, durante urn periodo 

de seis meses. 

Em 1998, a empresa migrou para o segmento de seguran9a e 

vigilancia. No primeiro ano de existencia dessa nova atividade, atraves 

de licita96es publica, com pre9os competitivos, conseguiu ingressar 

seus primeiros trinta vigilantes no mercado de trabalho, dando inicio as 

atividades com a razao social Embrasil Seguran9a SIC Ltda, no ramo 

de vigilancia. 

No inlcio de suas atividades, a Embrasil Seguran9a 

apresentava uma estrutura organizacional familiar, sendo que no 

decorrer de sua administra9ao, devido ao crescimento do porte 

empresarial, ocorreram necessidades de mudan9as e hoje esta com 

uma estrutura organizacional funcional. 

A Embrasil Seguran<fa tern como missao "oferecer profissionais 

qualificados, com atendimento personalizado, buscando tecnologia e 

atualiza<fao constante, a tim de servir e proteger''. Com isso, a empresa 

atribui a satisfa9ao de seus funcionarios e clientes, rumo ao destaque 

no mercado de vigilancia perante seus concorrentes. 

A empresa tern como politica da qualidade sempre buscar o 

entendimento e atendimento dos requisitos exigidos por seus clientes, 

atraves de investimentos na capacita9ao de seus funcionarios e 

tecnologia, proporcionando para a empresa melhorias contfnuas em 

todos os seus processos e servi9os. 

1.1. ESTRUTURA 0RGANIZACIONAL DA EMPRESA 

A empresa apresenta uma estrutura organizacional funcional, 

tendo como Diretor Geral o Sr. Jeferson Furlan Nazario, Gerente 

Comercial a Sra Gisele Furtado dos Santos, Gerente Financeiro o Sr. 

Amim Abil Russ Filho, Gerente de Recursos Humanos a Sra Jaqueline 

da Rocha e Gerente Operacional o Sr. Sergio Lobo. 
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Todos os Gerentes reportam-se diretamente ao Diretor Geral, 

de quem recebem as devidas orientagoes e aprovagoes a serem 

executadas. Eles passam as informagoes para seus subordinados, que 

seguem a cadeia hierarquica tomando as referidas decisoes. 

1.2. MERCADO DE ATUA<;AO 

A Embrasil Seguranga atua no ramo de seguranga organica e 

eletr6nica, sendo a organica composta por vigilantes treinados e 

preparados para garantir a integridade do patrim6nio de seus clientes e 

a vigilancia eletr6nica consiste em urn sistema de alarme, no local 

protegido, interligado com uma central de monitoragao que fica na 

propria sede. 

Desempenhando suas atividades ha oito anos em Curitiba e 

Regiao Metropolitana, a empresa tambem comercializa equipamentos 

de seguranga eletr6nica, tais como sensores de presenga, centrais de 

alarme e circuitos fechados de TV (CFTV) para atendimento em geral. 

As aquisigoes desses equipamentos de seguranga tornam-se opgao do 

cliente contratante, pois se ele ja os possui instalado em sua 

residencia ou empresa, a Embrasil Seguranga utiliza-os desde que 

sejam compativeis com seu sistema de monitoramento. 

A Embrasil Seguranga esta posicionada no mercado entre os 

tres maiores concorrentes do ramo de vigilancia, sendo seus 

concorrentes mais pr6ximos a empresa Sentinela e Metronic. 

A Embrasil Seguranga e considerada de porte medio com 

capital fechado em regime de firma SIC Ltda. 

Entre os clientes de vigilancia eletr6nica da Embrasil 

Seguranga, a empresa relata que ha uma dificuldade em segmentar seu 

mercado de atuagao, sendo ele extremamente diversificado, 

abrangendo varias areas de atuagao tais como: clinicas; 

transportadoras; escolas; residencias; igrejas; panificadoras; 

farmacias; entre outros segmentos. Assim, a empresa consegue 
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forne~er com exatidao a porcentag·em na area residencial, que e de 

quarenta par canto e na area comercial, sessenta por cento conforme 

grafico abaixo. 

GRAFICO O.t: Atua9So no Mercado - Vigilancia Eletronica 

FON"'f:E: Embrasil Seguranga, 2005. 

• Area Residencial 

0 Area Comercial 

Os clientes da vigilancia organica da empresa Em-brasil 

Seguranc;a estao divididos em cinquenta por c.ento de empresas 

privadas tais como Grupo Pao de Ayucar, Eternit, Big Hipermercados 1 

sendo, ·outros cinquenta por cento empresas publicas tais como 

Codapar, Ceasa do Parana e Advocacia Geral da Uniao, conforme 

grafico abaixo. 



GRAFIC.O ~02: Atuayao no Mer.cado - V:igitancia Organica 

FONTE:-Embrasil Seguran~.; 2005. 

. . • Empr.esas _p .r.ivadas 

·CJEmpresas·Pliblicas 
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A Embra.sH Seguranc;a atualment_e conta com uma for~a de 

trabalho _de trezentos e vinte ·fU:ncio-narios, send a/ vinte administrativos, 

dos quais dez conciuiram o ensino medio em educayao geral, tres 

estao cursa.ndo enslno superi·or no curso de administrayao, urn 

cursando ensino· s.up.erior no curso de contabilidade e seis com ensino 

superior. completo no curso d-e a.dmJnlstra-yao. 

Na area operacionat temos urn total d:e trezentos funcionariosl 

sendo. duzentos e vinte e dais com eAsino fund:amenta1 -com:pleto -e 

setenta ·e oito com en-sino medio completo sem es·peclficayao de 

educagao gE:)raJ ou tecn-ico, po-rem tod-os possuem curso de vi_gi1-ante, 

sendo· ~pre-requisito para. reaUzayao da atlvldade conforme qua-dro e 

.grafico aba:ixo . 

. FONTE: EmbrasiJ:: Seguran~ 20051 



Grafico 03 - Escolaridade dos funcionarios da empresa - Administrativo e Operacional. 

FONTE: Embrasil Seguran~, 2005. 

. Ensino ~~perior complete 

I.!JEnsino Superior incomplete 

IJEnsino Medio complete 

0Ensino Fundamental complete 

7 

Os funcionarios da EmbrasH Seguran«;a sao sindicalizados ao 

Sindicato dos Vigilantes de Curitiba e Regiiio Metropolitans, sendo 

essa fHiayao uma opyao do funcionario. 

No que se refere a seguran9a no trabalho, a empresa adotou o 

manual do vigilante criado por ela mesma, sendo que os funcionarios 

podem contar com profissionais habilitados como: Engenheiro, Tecnico 

e Medico do Trabalho. 

1 .4. TECNOLOGIA UTILIZADA 

A EmbrasH Seguranc;a utiliza atual·mente para a vigilancia 

eletrOnica urn software de controle de monitoramento eletrOnico, o qual 

denomina-se sistema fris, desenvolvido pelo Cefet (Centro Federal de 

t:ducayao Tecnol6gico do Parana) que funciona no ambiente Windows, 

utilizado para a ronda eletronica. Tambem utiliza-se o equipamento 

Ship Deggy (controlador de ronda na vigilancia organica), sendo 

utilizado em pontos internes e~ estrategicos da empresa ou residencia 

do contratante, interligado nesse mesmo software. 

Os equipamentos de seguran9a ~tilizados e vendidos pela 

empresa Embrasil Seguranya sao de origem Canadense e lsraelense, 

desde urn simples sensor de presen9a, ate os mais sofisticados 

equipamentos de CFTV (Circuito Fechado de TV), sendo eles das 

marcas Samsung e Kodo, ambos oferecem treinamento de 
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funcionamento dos equipamentos para seus clientes. As centrais 

eletronicas sao das marcas Paradox (Canadense) ou Optex (lsraelense) 

do tipo particionamento (func;ao do equipamento que identifica qual 

setor foi violado do patrimonio ), oferecendo maior exatidao e suporte a 
vigilancia organica para verificac;ao da ocorrencia. 

1.5. NECESSIDADES DOS CLIENTES 

Os clientes da Embrasil Seguranc;a tern como expectativa urn 

atendimento qualificado e eficiente em casos de situac;oes de risco que 

envolva o patrimonio, em especial a seguranc;a de sua familia. 

Conforme citado no mercado de atuac;ao, a empresa nao dispoe 

de dados de segmentos especificos para vigilancia eletronica devido ao 

amplo mercado existente. 

Na area de Vigilancia Organica, a Embrasil Seguranc;a tern 

como principais clientes Codapar, Ceasa do Parana, Advocacia Geral 

da Uniao, Grupo Pao de Ac;ucar, Eternit e Big Hipermercados, sendo 

que todos necessitam de urn atendimento personalizado, em que sao 

analisados e desenvolvidos projetos especificos para cada caso. 

1.6. RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 

Pelo fato da Embrasil Seguranc;a ser uma prestadora de 

servic;os, tern como fornecedores para CFTV (Circuito Fechado de TV) 

a Samsung e a Kodo, ambos oferecendo treinamento de funcionamento 

dos equipamentos para seus clientes. As centrais eletronicas sao das 

marcas Paradox (Canadense) ou Optex (lsraelense) do tipo de 

particionamento (identificac;ao de invasao por setor). 

Para os demais fornecedores, sendo eles de material de 

escrit6rio, uniformes, material de limpeza, higiene, entre outros, a 

Embrasil Seguranc;a os agrupa por setor da empresa, buscando assim 

maior agilidade no processo de formulac;ao de compras, em que sao 



9 

selecionados e qualificados por qualidade do produto, prego e prazo de 

entrega. 

A Embrasil Seguranga mantem urn born relacionamento com os 

fornecedores, buscando com isso beneflcios a empresa, pois possuem 

relagoes duradouras com a maioria dos fornecedores. 

1. 7. ASPECTOS RELEVANTES 

A empresa Embrasil Seguranga encontra-se em fase de 

reestruturagao organizacional, devido a cisao das empresas Embrasil 

Seguranga SIC Ltda e Embrasil Servigos Terceirizados S/C Ltda, sendo 

que a situagao da empresa perante a concorremcia esta sendo avaliada 

por ela mesma. 

Atualmente, a Embrasil Seguranga conta com mais de cinquenta 

concorrentes em atividades similares, podendo citar como principais, 

Sentinela e Metronic, ocupando assim o 3 ° Iugar na colocagao a nivel 

Curitiba e Regiao Metropolitana. 

A principal estrategia adotada pela empresa perante o mercado 

concorrente esta na diferenciagao de pregos conforme o raio de 

atuagao sem diferenciagao no tocante a qualidade. Na vigilancia 

organica, a Embrasil Seguranga tern urn diferencial, o sistema de Ship 

Deggy (controlador de ronda) que comprova eletronicamente atraves de 

relat6rios o horario real que o vigilante efetuou a ronda. 

Conforme informagoes obtidas na empresa pelo departamento 

comercial, foi constatado que cada vez mais a populagao de Curitiba e 

Regiao Metropolitana necessita de servigos particulares de seguranga, 

tendo em vista que os 6rgaos competentes (policia em geral) nao tern 

estrutura e contingente adequado para o indice de criminalidade atual 

das grandes cidades. Dessa forma, as empresas privadas de vigilancia 

tern urn papel fundamental em suprir as necessidades de protegao da 

sociedade com uma tendencia promissora para o futuro, tendo como 

principais desafios, ampliar abrangencia de atuagao no mercado de 
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vigilancia organica no ramo bancario, escolta de cargas e terceiriza<;ao 

de presidios. 

A Embrasil Seguran<;a tern como principal objetivo 

administrative a implanta<;ao da ISO 9001 em todos seus 

departamentos (operacionais e administrativos), contando com 

consultoria jurldica, marketing e informatica. 

No aspecto de requisites legais e regulamentares, a propria 

legisla<;ao (Lei 7.002 Art. 1 o da Porta ria n ° 1.129/DPF de 15/12/1995) 

regulamenta que todas as empresas autorizadas pelo Ministerio da 

Justi<;a (Departamento de Policia Federal) desse segmento devem 

obrigatoriamente informar atraves de relat6rios todas as ocorrencias 

anormais e a quantidade de disparos efetuados por arma de fogo no 

perfodo. 0 nao comprimento dessa norma acarretara em multa em 

torno de 1.000 UFIR. 

Anualmente, as empresas desse segmento passam por uma 

vistoria interna rigorosa, em que sao avaliados os funcionarios de 

forma rfgida com rela<;ao a sanidade mental, documenta<;ao e 

instrU<;oes com armas de fogo. 
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2. LIDERANCA 

0 criterio lideran<;a examina o sistema de lideran<;a da 

organiza<;ao e o comprometimento pessoal dos membros da alta 

dire<;ao no estabelecimento, na internaliza<;ao, na dissemina<;ao e na 

pratica de valores e diretrizes organizacionais que promovam a cultura 

da excelencia, levando em considera<;ao as necessidades de todas as 

partes interessadas. 0 criterio tambem examina como a alta dire<;ao 

analisa criticamente o desempenho global da organiza<;ao. 

2.1. SISTEMA DE LIDERANCA 

Dentro da empresa, o processo de lideran<;a e exercido por 

lideres formais com o cargo de gerentes. 

A alta dire<;ao tern o envolvimento direto na busca de novos 

lfderes atraves de reunioes de analise crltica, em que sao analisados 

as habilidades gerenciais, habilidades interpessoais e tecnicas de 

motiva<;ao pessoal para o sucesso e experiencias passadas, garantindo 

assim que as pessoas com habilidades tecnicas e de lideran<;a ocupem 

posi<;6es de poder. 

A alta dire<;ao se mostra aberta as crlticas, opinioes e 

sugestoes de seus funcionarios, buscando atender as suas 

necessidades para que exista sempre motiva<;ao dentro da empresa. 

Os lideres tambem sao identificados pela alta dire<;ao atraves 

de seus destaques, desempenhos, criatividades e iniciativas pessoais. 

Ap6s a identifica<;ao de posslveis lideres, e realizado um treinamento 

com o objetivo de formar um novo lider. Nesse treinamento, o 

funcionario acompanha o seu gerente constantemente em todas as 

suas tarefas, e aos poucos vai tomando conhecimento de como agir e 

tomar decisoes nos momentos necessarios. Com isso, a empresa 
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consegue avaliar o candidato ao novo cargo, identificando os requisitos 

minimos exigidos pela empresa como planejar, coordenar e 

supervisionar as tarefas de forma organizada, atribuidas a uma ou mais 

pessoas, manter sigilo de dados confidenciais da empresa, orientar a 

alta dire9ao quando houver mudan9as na legisla9ao, para que ela 

possa tamar decisoes inerentes aos assuntos da empresa de acordo 

com a lei e manter-se sempre atualizada. 

Quando surge uma oportunidade de promo9ao para cargos de 

lideran9a, a empresa possui funcionarios treinados e capacitados a 

realizar as atividades necessarias. 

Atraves de reunioes os lideres e suas equipes sao avaliadas 

mensalmente, onde sao apresentados os resultados de metas 

estipuladas pela alta dire9ao atraves de relat6rios. Quanta aos clientes, 

a Embrasil mantem seu comprometimento em atender da melhor forma, 

analisando periodicamente os pontos possiveis de melhoria dos 

servi9os prestados. Atraves desse relat6rio e possivel ajustar o 

atendimento a cada cliente, formando assim um atendimento 

personalizado. No caso de implementa9ao das a96es, sao tomadas 

medidas emergenciais pela alta dire9ao e gerencia de acordo com a 

situa9ao e necessidade do momenta. 

A Embrasil mantem com seus fornecedores um relacionamento 

constante atraves de cantatas telefonicos e visitas. A (mica exigencia 

que a empresa faz, quanta as condi96es basicas de contrata9ao, e se o 

fornecedor possui algum sistema de qualidade dos produtos. 

Na sociedade, a Embrasil nao possui nenhum comprometimento 

especifico, ja que nao possui um programa de acompanhamento com a 

vida social dos funcionarios de contribui9ao para o desenvolvimento da 

sociedade e de prote9ao ao meio ambiente. 

Para atender o mercado consumidor, a Embrasil Seguran9a 

busca constantemente reais solu9oes em seguran9a e metodologias 

consistentes para administrar e gerenciar a seguran9a de seus clientes. 
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A Embrasil possui a preocupagao de acompanhar o desenvolvimento do 

mercado competitive para elaborar seus pianos futuros. 

Para esse criterio, os principais indicadores de desempenho 

sao a realizagao de novos contratos, lucros e prejulzos da organizagao 

e rescis6es de contrato. 

As ag6es sao implementadas atraves de reuni6es especlficas, 

corrigindo eventuais deficiencias que ocorram nos neg6cios. 

2.2. CUL TURA DA EXCELENCIA 

A organizagao implementa sua cultura de excelencia atraves de 

manuais elaborados pela propria Diretoria, supervisores de setor e 

funcionarios da empresa que se baseiam em sugestoes e experiencias 

anteriores vividas pela empresa. Esses manuais sao desenvolvidos 

especificamente para setores distintos, que deverao seguir 

rigorosamente as instrug6es fornecidas, pois ha urn monitoramento, em 

que a supervisao e encarregada de cobrar o atendimento desses 

valores de seus funcionarios constantemente, verificando o seu grau de 

absorgao por parte dos departamentos e funcionarios. 

Na Embrasil Seguranga ha urn comprometimento com a 

excelencia por parte dos funcionarios, que desenvolvem atraves de seu 

comite da qualidade, composto por tres llderes que fundaram o "time da 

qualidade", envolvendo assim urn total de treze funcionarios, que se 

reunem quinzenalmente e discutem como multiplicar o 

comprometimento dos 5'S (Senso de Utilizagao, Senso de Ordenagao; 

Senso de Limpeza; Senso de Saude; Senso de Autodisciplina). 0 5S e 

urn modo simples de melhorar as relag6es e o ambiente no trabalho, 

simplificando procedimentos, otimizando recursos e o seu tempo. 0 

resultado e urn melhor desempenho profissional e de servigos, com 

reflexo direto na satisfagao dos funcionarios (desenvolvidos pelos 

japoneses), para incrementar as relag6es e o ambiente de trabalho, 
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com reflexos no desempenho tendo cada setor urn incentivo por parte 

da gen3ncia. 

0 comportamento etico apresentado pela organiza9ao, segue 

uma regra de comportamento previsto em seus manuais, nos quais 

constam regras gerais de comportamento, diretrizes e necessidades da 

organiza9ao, clientes e fornecedores, sen.do evidenciado a cultura da 

empresa atraves de monitoramento das partes envolvidas utilizando-se 

de "feedback" e resultando em uma conscientiza9ao de todos os 

envolvidos no processo. 

Os padroes de trabalho e as praticas de gestao sao 

estabelecidos pelos gerentes, baseando-se em manuais desenvolvidos 

pela propria empresa, sendo divulgado para os funcionarios 

verbalmente, quando e realizado urn acompanhamento pelos 

supervisores de cada setor, analisando o impacto para a organiza9ao. 

A empresa tern como indicador de desempenho o resultado final 

do servi90 prestado aos clientes, em que os gerentes implementam as 

a96es corretivas. 

2.3. ANALISE CRiTICA DO DESEMPENHO GLOBAL 

0 desempenho global da organiza9ao e analisado pela Embrasil 

Seguran9a atraves da Gerencia, na qual e feita uma compara9ao entre 

metas atingidas e efetiva9ao de novos contratos, sendo analisado o 

desempenho da concorrencia atraves de pesquisa de mercado, 

satisfa9ao dos clientes, que apresentam o grau de satisfa(fao dos 

servi9os prestados, sugestoes, indices de criminalidade e inova96es 

tecnol6gicas. Essas informa<foes do ambiente externo sao de extrema 

importancia para se definir uma meta de trabalho e avaliar o 

desempenho da empresa. 

Essas analises de desempenhos sao repassadas em reunioes 

entre a gerencia e supervisores e apresentada a alta dire9ao, sendo 
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avaliados por ela, a qual tomarc~ as providencias cabiveis para 

melhoramento de acordo com a exigencia do mercado. 

As praticas de gestao sao realizadas atraves do 

acompanhamento dos Gerentes e Supervisores, confrontando o 

desempenho da organiza<;ao com as metas estabelecidas e com os 

resultados atingidos. Urn dos indicadores para essa analise e o 

crescimento da organiza<;ao e a satisfa<;ao dos clientes. 
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3. ESTRATEGIA E PLANOS 

0 criterio estrategias e pianos examina o processo de 

formula<;ao das estrategias de forma a determinar o posicionamento da 

organiza<;ao no mercado, direcionar as suas a<;oes e maximizar o seu 

desempenho, incluindo como as estrategias, os pianos de a<;ao e as 

metas sao estabelecidos e desdobrados por toda a organiza<;ao, o 

criterio tambem examina como a organiza<;ao define seu sistema de 

medi<;ao do desempenho. 

3.1. FORMULAc;Ao DAS ESTRATEGIAS 

Os pianos estrategicos sao elaborados anualmente pela 

Embrasil Seguran<;a atraves de reunioes com a alta dire<;ao, gerencia, 

departamento comercial, financeiro e operacional, que estao 

diretamente envolvidos na sua formula<;ao, quando sao apresentadas 

estatlsticas de mercado, baseando-se nas mudan<;as do governo, no 

comportamento do concorrente, na sociedade e em seus clientes. 

Esses relat6rios apresentam o ambiente externo, suas mudan<;as, sua 

produtividade e as tendencias economicas para o ano subsequente, 

dentro desse contexte. 

A Embrasil tern como estrategias o crescimento em sua carteira 

de clientes, na vigilancia organica e vigilancia eletronica, estimando urn 

percentual de oito por cento ao ano, tambem urn constante 

acompanhamento na tecnologia para nao tornar-se uma empresa 

desatualizada no mercado. 

Quanto as necessidades dos clientes e mercados, a Embrasil 

Seguran<;a desenvolve projetos de viabilidade para cada cliente, 

atendendo de maneira eficaz as expectativas e necessidades de 

seguran<;a pessoal e patrimonial, buscando sempre novas tecnologias 
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junto ao mercado para que seus clientes estejam sempre com 

equipamentos seguros e modernos. 

No que diz respeito a entrada de novos concorrentes no 

mercado de vigilancia, nao ha uma preocupagao por parte da Embrasil 

Seguranga, devido a maioria dessas empresas concorrentes nao 

apresentar em requisites mfnimos exigidos pelos 6rgaos reguladores do 

segmento de vigilancia. 

Na Embrasil Seguranga, OS funcionarios admitidos sao 

treinados e capacitados conforme as necessidades do mercado, 

buscando com essa capacitagao, melhor cumprimento das estrategias 

estabelecidas pela empresa. 0 quadro funcional se movimenta 

conforme carteira de clientes da empresa. 

Quanto as leis e regulamentag6es aplicaveis, em caso de 

alterag6es de tributag6es, a empresa repassa para o cliente final 

atraves de negociag6es diretas. 

Com relagao a integridade das informag6es que sao utilizadas 

para elabora<;ao das estrategias, elas sao confirmadas pela ger€mcia 

para ser verificado a sua real veracidade. A Embrasil Seguranga toma o 

cuidado de manter em seu quadro funcional, pessoas fntegras e 

competentes, a fim de assegurar a eficacia, sendo assim urn diferencial 

perante a concorrencia. 

Atraves de seus fornecedores a empresa busca novas 

tecnologias e informag6es de produtos, baseando-se no 

desenvolvimento da tecnologia da concorrencia, nao possuindo 

parcerias com eles, porem procura trabalhar sempre com dois 

fornecedores por uma questao de seguranga, pois quando urn deles 

nao cumprir com normas estipuladas tais como prazo, prego, qualidade 

e atendimento, ela disp6em de uma segunda op<;ao. 
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Para a empresa, os equipamentos vendidos nao sao 

considerados como principal objeto de negocia(fao, mas depende 

desses equipamentos para monitora(fao. 

Com rela<fao a divulga<fao das estrategias, a alta dire<fao 

comunica as partes interessadas, conforme a sua necessidade, que 

essas informa(f6es devem ser repassadas para as partes envolvidas. 

Conforme o crescimento das atividades, a empresa tern 

previsoes em suas estrategias para contrata(fao de novos funcionarios, 

treinamentos para adequa<fao as normas de qualidade da empresa e 

aumento da frota (carros e motos), conforme a necessidade. 

3.2. DESDOBRAMENTO DAS ESTRATEGIAS 

Os desdobramentos das estrategias sao executados pela 

gerencia de cada setor. Conforme surge as necessidades na 

organiza(fao, esse processo e acompanhado pela alta dire<fao, que 

define novos pianos de a(fao e complemento das estrategias. Poderao 

ocorrer algumas mudan(fas emergenciais nas estrategias definidas, 

quando for realizados novos contratos de grande porte que necessitem 

de urn atendimento personalizado, em que e necessario que a 

organiza(fao aplique os pianos de a<fao de maneira rapida e eficaz, 

atendendo assim as necessidades dos novos clientes, sendo a alta 

dire<fao informada pelos gerentes sobre o desenvolvimento das 

estrategias aplicadas. 

Para o desenvolvimento de novas estrategias aplicadas, os 

funcionarios sao envolvidos conforme as situa<f6es vao surgindo, as 

experiencias e conhecimentos dos funcionarios sao considerados para 

defini(fao dos pianos de a<fao, sendo de grande valor a contribui<fao de 

seus funcionarios no desenvolvimento das estrategias, principalmente 

quando venha a contribuir na solu<fao de eventuais problemas. 
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A empresa tern como plano de agao de Iongo prazo, 

investimentos no crescimento da administragao, alem de produtos que 

nao incluem atualmente em sua carteira, tais como escolta de cargas, 

transporte de valores, investimento em tecnologia interna, para uma 

melhor eficacia de gestao administrativa como planejamento futuro. A 

curto prazo, a empresa apresenta urn planejamento estrategico, 

visando atendimento ao cliente com instalagao de equipamento para 

vigilancia eletronica sob a forma de comodato, garantindo maior 

comodidade aos clientes. 

Quanto aos recursos, a empresa apresenta uma agenda para 

investimento administrativo tais como frotas, veiculagao na mfdia e 

estrategia de vendas como realizagao de feiras e eventos, existindo 

tambem pianos futuros para aumentar o numero de viaturas, motos e 

equipamentos para que a empresa possa atender seus clientes com 

maior rapidez e eficacia, aumentando sua participagao no mercado. 

A Embrasil Seguranga comunica a seus funcionarios os pianos 

de agao a serem executados atraves de reunioes especlficas com a 

supervisao. Quanto a operacionalizagao das estrategias, a empresa 

nao possui urn planejamento especffico, sendo os padroes 

estabetecidos conforme mudangas nos cenarios externos. 

Quanto ao grau de aplicagao das principais praticas de gestao 

da operacionalizagao das estrategias, ele e evidenciado atraves dos 

resultados obtidos pela organizagao, pois quando nao sao detectadas 

falhas no processo relativo aos servigos prestados na vigilancia 

organica e vigilancia eletronica, conclui-se que o process<? foi 

executado com sucesso. 

3.3. PLANEJAMENTO DA MEDICAO DO DESEMPENHO 

0 sistema de medigao do desempenho da empresa e planejado, 

elaborado e definido pela alta diregao e supervisores em reunioes, 
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buscando indicadores relevantes para a verifica(fao do desempenho da 

organiza(fao. Contando com essa metodologia, a empresa tern como 

base, para poder gerenciar as opera(f6es em todos os seus 

departamentos. 

Os principais indicadores de desempenhos utilizados pela 

Embrasil Seguran(fa nao estao formalizados, porem eles existem em 

seu cotidiano, sendo necessaries para verifica(fao do desempenho dos 

neg6cios. Como principais indicadores de desempenho, atualmente 

utilizados pel a empresa, na area operacional podemos citar 

reclama(f6es e sugestoes de clientes, na area financeira a efetiva(fao 

de novos contratos, renova(fao e cancelamento de contratos e na area 

comercial sao realizadas entrevistas em visitas para saber o nfvel de 

satisfa(fao do cliente com rela<fao aos servi(fos prestados. Para a 

sociedade e fornecedores, a empresa nao possui indicadores de 

desempenho. 

As proje(f6es sobre o desempenho dos concorrentes sao 

realizados pela alta dire9ao atraves de pesquisas, nos quais se 

verificam as novidades de lanyamentos no mercado de novos 

equipamentos, como as empresas concorrentes estao atualizando-se, 

como viabilizam novos equipamentos para seus clientes, se os 

funcionario estao bern preparados e outras fontes nao divulgadas. Com 

asses referenciais, a Embrasil Seguran9a faz uma comparagao com 

seus concorrentes, realizando assim altera(f6es e melhoramento em 

seus pianos estrategicos, conforme necessidades. 

As metas de curto e Iongo prazo sao estabelecidas pela alta 

diregao atraves de reunioes mensais e anuais, de acordo com o 

perfodo da meta a ser implantada. Atualmente, como meta a curto 

prazo, a Embrasil Seguran(fa tern como objetivo a conquista de novos 

contratos e melhoria continua de seus serviyos prestados. Ja a Iongo 

prazo, o crescimento da administragao e novos servigos tais como 

escolta de cargas, transporte de valores, investimentos em tecnologia 

interna para melhor eficacia da gestao administrativa. 
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Os indicadores de desempenho e as metas estabelecidas sao 

repassados para as partes interessadas, diretamente aos 

departamentos envolvidos no processo. As informagoes sao 

transmitidas com uma intensidade maior quando seus resultados nao 

estao dentro do esperado, porem quando se obtem bons resultados a 

alta diregao informa apenas a gerencia de cada setor que ficara 

encarregado de informar a seus subordinados. 

Os padroes de trabalho das praticas de gestao estao sendo 

cumpridos atraves de estudos de mercado concorrente e resultados dos 

servigos prestado pelos funcionarios da Embrasil Seguranga. lsso pode 

ser evidenciado pelo crescimento que a empresa obteve nos ultimos 

anos com a intengao de ampliar sua estrutura e abrangencia do 

mercado. 
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4. CLIENTES E SOCIEDADE 

0 criteria clientes e sociedade examinam como a organiza~ao 

identifica, compreende, monitora e se antecipa as necessidades dos 

clientes, dos mercados e das comunidades, divulga seus produtos, 

suas marcas e suas a~oes de melhoria, estreita seu relacionamento 

com clientes, interage com a sociedade. 0 criteria tambem examina 

como a organiza~ao mede e intensifica a satisfa~ao e a fidelidade dos 

clientes. 

4.1. IMAGEM E CONHECIMENTO DE MERCADO 

A empresa Embrasil Seguran~a define os segmentos de 

mercado de atua~ao por area geografica, podendo assim definir 

estrategias de atendimento por regiao aumentando a agilidade no 

atendimento aos clientes mais pr6ximos. A vigilancia organica (vigilante 

armado), restringe-se apenas ao segmento bancario por considerar a 

area bancaria de baixa lucratividade com rela~ao aos servi~os 

prestados. Por outro lado, na vigilancia eletronica (monitoramento 

eletronico), a empresa podera atender qualquer cliente, independente 

de seu segmento, dando prefer€mcia a clientes de bairros mais 

pr6ximos de sua sede, para que haja maior agilidade no atendimento 

em caso de ocorrencias. 

A Embrasil evita prestar servi~os de vigilancia orgamca 

(vigilante armado) para empresas que possuam alto risco como bancos, 

casas de cambio, casas de jogos entre outros do mesmo segmento, 

abrindo exce~oes quando a empresa possuir seguro. 

Para a Embrasil, os clientes da concorrencia s6 serao de 

interesse da empresa caso estejam insatisfeitos com os servi~os 

prestados pela concorrencia, caso contrario, a empresa nao tern 

interesse em conquistar esses clientes, pois ela entende que isso e 

uma atitude anti-etica e podera prejudicar-se futuramente com seus 
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concorrentes, causando assim uma rivalidade e nao uma parceria como 

deve acontecer nesse segmento de mercado. A Embrasil tern como 

estrategia de venda mostrar a futuros clientes sua tecnologia, 

atendimento e custos reduzidos de forma clara e objetiva com a 

finalidade de conquista-los como clientes. 

As necessidades dos clientes sao identificadas atraves de 

visitas no local, realizadas pelo departamento comercial, em que e 

verificado a estrutura do cliente, localizac;ao, realizando-se assim uma 

analise de viabilidade, possuindo urn atendimento personalizado para 

cada cliente. 

A Embrasil, atraves de seus representantes do departamento 

comercial, realiza visitas a posslveis clientes, demonstrando sutilmente 

a importancia da vigilancia eletronica e vigilancia organica informando 

as recentes estatlsticas dos Indices de criminalidade e demonstrando a 

importancia de obter uma seguranc;a particular para a protec;ao de seu 

patrimonio. 

A tecnologia utilizada pela Embrasil Seguranc;a no que se refere 

a vigilancia eletronica e constantemente atualizada atraves de 

informac;oes obtidas de seus fornecedores e nas feiras anuais, onde a 

empresa participa para atualizar-se e contactar novos clientes. 

Atraves de informac;oes que chegam ate a empresa, ela 

antecipa-se as necessidades dos clientes e do mercado, analisando 

acontecimentos externos, verificando como os marginais praticam a 

criminalidade e como estao agindo no mercado, podendo utilizar de 

maneira eficiente os novos equipamentos que estao surgindo no 

mercado para combater adequadamente as ac;oes dos marginais. 

Os servic;os da empresa sao divulgados atraves de seu site na 

internet (www.embrasilseguranca.com.br), listas telefonicas nas 

paginas amarelas, feiras especializadas, placas em locais monitorados 

e atraves de indicac;oes de clientes que utilizam os servic;os, 

procurando sempre demonstrar credibilidade, confianc;a e imagem 
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positiva. A Embrasil Seguranga preocupa-se em demonstrar clareza em 

suas mensagens divulgadas na mldia {jornal, radio e televisao) sendo 

utilizados esses canais de acordo com as necessidades do momenta ou 

pianos estrategicos. 

A empresa avalia sua imagem perante os clientes a respeito do 

conhecimento de suas marcas e produtos atraves de questionarios 

enviados aos clientes, cantatas telefOnicos, procurando saber sabre o 

atendimento prestado por seus funcionarios. 

Os padroes de trabalho das praticas de gestao desse item, sao 

verificados pelo departamento comercial, que escolhe qual o melhor 

metoda de analise para verificagao de como esta a imagem da empresa 

e a segmentagao do mercado. Os principais fatores desse item sao 

verificados atraves da variagao de contratos fechados, internet, 

pesquisa de mercado e telefonemas. 

4.2. RELACIONAMENTO COM CLIENTES 

No relacionamento com clientes, a empresa semestralmente 

atraves do departamento comercial, envia uma pesquisa em forma de 

questionario, podendo assim com os resultados obtidos medir o grau de 

satisfagao dos clientes. 

A forma utilizada pela Embrasil para verificar e solucionar os 

problemas dos clientes e atraves de visitas que OS gerentes realizam, 

sendo assim uma forma proveitosa de troca de informagoes e 

relacionamento com o cliente, porem essa pratica nao esta formalizada 

pela empresa. 

A Embrasil tern a preocupagao de atender as solicitagoes 

realizadas pelos clientes de forma eficaz, procurando solucionar todos 

OS problemas 0 mais rapido e da melhor forma posslvel. 

A empresa busca suprir as necessidades de seus clientes, pais 

acredita que com agilidade na resolugao de problemas, consegue a 
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fidelizagao do mesmo, evitando insatisfagao por parte do cliente, 

demonstrando a todos os departamentos a imporHincia desse trabalho 

e tendo assim uma comunicagao rapida e eficaz entre todos os 

departamentos envolvidos no processo. 

Na implementagao do sistema para urn novo cliente, a empresa 

disponibiliza o servigo de urn funcionario no posto de servigo durante o 

perfodo de adaptagao, que corresponde normalmente a uma semana, 

para que seja realizado urn acompanhamento do funcionamento e 

desempenho dos equipamentos instalados, quando e transmitido urn 

relat6rio para o departamento comercial que fica encarregado de entrar 

em contato com o cliente, para verificagao do desempenho, e se estao 

atendendo as suas necessidades. 

A Embrasil avalia a satisfagao, a fidelidade e a insatisfagao 

atraves dos questionarios enviados aos clientes, onde sao feitas 

perguntas especfficas sabre este item e pelo indice de contratos 

cancelados e renovados. 

Para a fidelizagao e abertura de novas contratos, a Embrasil 

Seguranga utiliza-se de urn atendimento personalizado com solugoes 

rapidas, diretas e objetivas, garantindo assim a qualidade do 

atendimento e a utilizagao de equipamentos avangados. 

Os padroes de trabalho das praticas de gestao desse item sao 

estabelecidos pela alta diregao, que procura colocar o cliente em 

primeiro Iugar em seus pianos estrategicos. 

4.3. INTERACAO COM A SOCIEDADE 

A empresa Embrasil Seguranga oferece a sociedade solugoes 

de seguranga, pois ao prestar servigos de seguranga a seus clientes, 

esta inibindo agao dos marginais e trazendo beneffcios a toda 

sociedade, como exemplo, urn canal interno (Nextel) interligado 

diretamente com a Polfcia Militar, por onde sao trocadas informagoes 

sabre ocorrencias em andamento ou ate mesmo podera auxilia-la na 
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localizagao de vefculos roubados, capturas de marginais, perseguigoes, 

entre outros. Com isso, a empresa esta ajudando a sociedade a reduzir 

os indices de criminalidade. 

Atraves de pesquisas realizadas pelo departamento comercial, 

a empresa obteve informagoes que tanto os clientes quanto os 

moradores mais pr6ximos da regiao em que a Embrasil Seguranga tern 

suas instalagoes Hsicas, sentem-se mais seguros devido a circulagao 

constante de viaturas na regiao. 

A Embrasil Seguranga entende que sua atividade nao produz 

materiais que tragam riscos ou agridem o meio ambiente, constatando

se que nao ha preocupagao com seus residuos, equipamentos 

sucateados, pneus, baterias, entre outros, ocorrendo apenas a 

separagao dos materiais reciclaveis para a coleta que e realizada pela 

Prefeitura Municipal de Curitiba. A empresa nao apresenta urn 

programa que evidencie controle contra o desperdfcio de recursos com 

a agua, energia eletrica e materiais de escrit6rio. 

Quanto aos projetos e programas de desenvolvimento e 

responsabilidade social, a empresa nao apresenta nenhuma atividade 

que ap6ie a comunidade. Quanto ao incentivo e estimulo as pessoas da 

forga de trabalho para participarem de projetos sociais a empresa nao 

dispoe de nenhum incentivo. 

A empresa Embrasil reconhece urn fato comum que funcionarios 

da empresa, ap6s a rescisao de contrato de trabalho com a 

empregadora, vern a elaborar urn processo trabalhista contra ela, sendo 

considerado urn problema grave, devido a legislagao que e 

desatualizada com relagao a esse tipo de usuario, permitindo que o 

funcionario entre com agao contra a empresa empregadora e 

contratante, causando maiores despesas para a empresa e desgaste no 

relacionamento entre empresa e empregado. 
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0 grau de aplica9ao das prcHicas de gestao do grupo Embrasil e 
estabelecido assumindo o poder e tipo de responsabilidade com 

rela9ao a seus funcionarios, ex-funcionarios e clientes. 

A Embrasil Seguran9a procura manter a confiabilidade de seus 

servi9os prestados em qualquer situa9ao apresentada, procurando 

resolver da melhor maneira posslvel os problemas apresentados e 

buscando a satisfa9ao dos clientes. 
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5. INFORMACOES E CONHECIMENTO 

Criteria lnforma(foes e Conhecimento examina a gestao e a 

utiliza(fao das informa(foes da organiza(fao e de informa(foes 

comparativas pertinentes, bern como a gestao do capital intelectual da 

organiza(fao. 

5.1. GESTAO DAS INFORMACOES DA ORGANIZACAO 

A Embrasil Seguran(fa determina as necessidades das 

informa(foes da organiza(fao atraves de rotinas normais de trabalho, 

informativos internos que traz atualiza(f6es de normas de trabalho e 

procedimentos que cabe a cada funcionario utilizar as informa(f6es da 

melhor maneira possivel para desempenhar as suas fun<f6es. 

Os criterios de sele(fao sao definidos nas rotinas de trabalho, 

em que cada informa(fao tern o seu tempo para ser utilizada, por 

exemplo, citamos o departamento financeiro que tern por objetivo na 

primeira quinzena do mes efetuar 0 pagamento a fornecedores e 0 

controle de sua carteira de cobran(fa. Para o departamento de recursos 

humanos, ele volta suas aten(foes ao pagamento e beneffcios (vale 

transporte e vale refei(fao) a seus funcionarios ate o quinto dia util de 

cada mes. 

Os principais tipos de informa(f6es utilizadas sao classificadas 

em informa(f6es comerciais, operacionais e administrativas, conforme 

as necessidades e acontecimentos, e atraves de todas as partes 

envolvidas, relacionando-se dessa forma com os principais processos e 

praticas de gestao da organiza(fao. 

As informa(f6es da organiza(fao sao disponibilizadas e 

atualizadas, pela alta dire(fao e gerencia, em duas formas: a gerencia 

de cada area ficara encarregada de informar ao funcionario envolvido 
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nesse processo, e para informac;oes que sao comuns a todos os 

funcionarios, elas sao repassadas para o departamento de recursos 

humanos que ira disponibiliza-la atraves de edital interno. 

Na Embrasil Seguranc;a nao ha urn controle eficaz para 

assegurar a integridade das informac;oes da empresa, ocorrendo 

apenas o bloqueio dos terminais atraves de senhas do proprio usuario 

protegendo assim planilhas do Excel, que constam informac;oes 

restritas nao compartilhadas. 

A confidencialidade das informac;oes esta diretamente ligada ao 

numero de pessoas que as recebem, assim, toma-se o cuidado de 

transmitir uma informac;ao apenas ao departamento que deve possui-la, 

deixando claro a sua importancia e garantindo assim a integridade das 

informac;oes. A organizac;ao tern a preocupac;ao de eliminar informac;oes 

desnecessarias que nao lhe agreguem valor. A empresa nao possui 

documentos especificos com relac;ao a gestao das informac;oes. 

Os principais padroes de trabalho sao estabelecidos pela alta 

direc;ao, baseando-se em informac;oes obtidas atraves de relatorios 

emitidos pela gerencia de cada departamento envolvido no processo e 

informac;oes obtidas no ambiente externo do proprio mercado 

competitivo. Elas sao repassadas para as partes interessadas da 

organizac;ao e tambem em visitas realizadas a clientes por 

representantes do departamento comercial, obtendo-se varias 

informac;oes de mercado, evidenciando o grau de aplicac;ao das 

principais praticas de gestao de quando a informac;ao e utilizada para 

tomada de decisao e melhorando o desempenho da organizac;ao, onde 

sao demonstrados os resultados obtidos atraves dessas informac;oes. 

5.2. GESTAO DAS INFORMA<;OES COMPARATIVAS 

A empresa Embrasil Seguranc;a, atraves de informac;oes 

praticas, obtem parametros necessarios para realizar comparac;oes de 

seus servic;os prestados tais como a satisfac;ao de seus clientes, se os 
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equipamentos utilizados sao eficazes em relac;ao a seus concorrentes, 

sendo assim possivel verificar sua posic;ao no mercado em relac;ao a 

seus concorrentes no que se refere ao faturamento, carteira de 

clientes, quantidade de funcionarios, entre outros. 

Para a Embrasil, as informac;oes consideradas relevantes sao 

utilizadas e aplicadas para melhoria da empresa. 0 principal tipo de 

informac;oes comparativas utilizadas refere-se a qualidade do servic;o 

prestado, juntamente com o tipo de atendimento que o cliente recebe. 

Essas informac;oes estao diretamente ligadas as diretrizes principais 

que baseiam-se na qualidade dos servic;os e atendimento ao cliente. 

A empresa nao possui uma forma especifica para obter 

informac;oes comparativas, pois elas surgem de varias maneiras. Por 

exemplo, o departamento comercial em visitas constantes, buscando 

oferecer seus servic;os, procura saber o nivel de satisfac;ao dos 

usuarios dos servic;os de concorrentes. Esse tipo de informac;ao, serve 

de dados para elaborac;ao de novas propostas, porem ha uma grande 

discric;ao etica profissional. Tambem obtem-se informac;oes por outros 

meios como indices de criminalidade e delitos, em que ressalta-se 

arrombamentos, assaltos, sequestros, entre outros. lsso e de grande 

importancia para o departamento comercial e operacional da empresa, 

tendo assim, a oportunidade de vender seus servic;os atualizados e 

aperfeic;oar possiveis falhas que possam ocorrer em seus sistemas. 

Algumas informac;oes comparativas pertinentes sao obtidas 

atraves de pessoas ligadas a empresa de alguma forma como 

funcionarios e fornecedores, podendo ter informac;oes relevantes ou 

nao para a empresa. 

A Embrasil nao apresenta urn metodo especifico que estabelec;a 

os principais padroes de trabalho de gestao de informac;ao 

comparativa. A maioria dos funcionarios sabe como as informac;oes sao 

importantes e assim conscientiza-se de que a alta direc;ao valoriza o 

empenho dos funcionarios em compartilhar qualquer informac;ao ou 

sugestao. 
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5.3. GESTAO DO CAPITAL INTELECTUAL 

A identificac;ao e o desenvolvimento do capital intelectual 

ocorre informalmente, pois, ocorre apenas quando urn profissional 

destaca-se na sua func;ao de forma espontanea, desse modo, a 

empresa nao apresenta nenhum metodo especlfico formal. 

Na identificac;ao do capital intelectual, a empresa valoriza o 

desempenho de seus funcionarios dando-lhes maior autonomia, 

mantendo assim seu capital intelectual, pois sabem que esse tipo de 

atitude agrega valor a seus produtos e servic;os. 

A empresa tern como forma de manter e proteger o capital 

intelectual, assegurar que as informac;oes passadas aos funcionarios 

indicados, sempre alertando quanto a importancia do seu sigilo. Por 

esse motivo, a empresa passa a disponibilizar assim urn novo 

funcionario, o qual estara aprendendo sua atividade e auxiliando-o para 

deixa-lo com maior tempo habit em desenvolver sua linha de racioclnio, 

podendo haver uma promo(fao de cargo, aumentando assim o capital 

intelectual da empresa. 

A Embrasil Seguran9a tambem incentiva o pensamento critico e 

inovador, atraves de oportunidades de crescimento profissional e 

salarial, ou seja, o funcionario que apresentar maior potencial e 

habilidade, passa a ter uma credibilidade perante a empresa, onde 

futuramente podera ocupar urn cargo de lideranc;a. 

As inovac;oes tecnol6gicas sao compartilhadas internamente 

atraves de pequenas reunioes com funcionarios de departamentos que 

dependem delas para a realiza(fao de suas tarefas. A medida em que 

os clientes necessitam de equipamentos com melhor tecnologia, em 

que ira contar com o conhecimento adquirido dos funcionarios para 

garantir a execuc;ao correta dos projetos e instalac;ao desses 

equipamentos. Sendo assim, a empresa nao apresenta meios 

formalmente estabelecidos. 



32 

As formas de atualiza<(ao das tecnologias, servi<fOS e processes 

sao feitas conforme a necessidade do mercado, adquirindo 

equipamentos de alta tecnologia, novos sistemas operacionais e 

experiencia do mercado. 

A empresa nao apresenta urn metodo especifico que verifica se 

os padr6es de trabalho das pr<Hicas de gestae estao sendo cumpridos. 

Os padr6es sao estabelecidos informalmente de acordo com as 

necessidades verificadas pela alta dire9ao no decorrer do processo. 
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6. PESSOAS 

0 Criterio Pessoas examina como sao proporcionadas 

condic;oes para o desenvolvimento e utilizac;ao plena do potencial das 

pessoas que comp5em a forc;a de trabalho, em consonancia com as 

estrategias organizacionais. 0 Criterio tambem examina os esforc;os 

para criar e manter urn ambiente de trabalho e urn clima organizacional 

que conduzam a excelencia do desempenho, a plena participac;ao e ao 

crescimento pessoal e da organizac;ao. 

6.1. SISTEMAS DE TRABALHO 

Na Embrasil Seguranc;a sao realizadas reuni5es pela alta 

direc;ao juntamente com a gerencia dos departamentos, em que sao 

discutidas e analisadas as rotinas de trabalho desenvolvidas pelos 

departamentos e as necessidades de cada urn para urn born 

desempenho do trabalho, podendo assim, com esses dados, a alta 

direc;ao, juntamente com a gerencia e departamentos envolvidos, definir 

uma organizac;ao de trabalho que atenda as necessidades e as 

expectativas de todos os funcionarios. 

Quanto a estrutura de cargos, o departamento de recursos 

humanos em conjunto com a alta direc;ao e gerencia dos departamentos 

realizam reuni5es para definic;ao da estrutura de cargos conforme 

determinac;ao do sindicato da classe, em que tern como principal foco a 

vinculac;ao hierarquica, responsabilidades, autoridade, requisitos 

mfnimos e desejaveis para o cargo. Podemos citar como exemplo de 

descric;ao de cargos de gerencia e auxiliares conforme quadro 2 e 

quadro 3 abaixo: 
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FONTE: Embrasil Seguranc;a, 2005. 
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Quanto a implementa(faO da organiza(faO do trabalho e da 

estrutura de cargos, etas ocorrem conforme as necessidades vao 

surgindo. Sendo assim, a empresa nao possui uma sistematica 

formalizada para tais implementa96es. Embora tenha sido observado 

que poucas pessoas tenham autonomia para tomada de decis6es. 0 

grau de aplica(fao para cada colaborador, nao e formalizado. Observa

se que os departamentos possuem urn grau de autonomia pre-definidos 

pela alta dire(fao para resolu9ao de certas situa<f6es, em que e exigido 

uma resposta rapida, usando assim a criatividade e ideias inovadoras 

dos integrantes do departamento, proporcionando oportunidade para as 

pessoas de demonstrar todo o seu potencial individual e em equipe. 

Para assegurar a coopera9ao, a Embrasil Seguran9a conta com 

sua for9a de trabalho, mantendo-a sempre bern informada atraves do 

departamento comercial que ira verificar as necessidades dos clientes · 

e repassar as informa(f6es, resultados e solu96es encontradas a alta 

dire9ao que, por sua vez, atraves de reunioes as passara a gerencia 

dos departamentos que ficam encarregados de informa-las aos 

funcionarios, que trabalham interno e externamente, tendo assim, uma 

comunica9ao eficaz e compartilhada, podendo contar com as 

habilidades das pessoas. 

No caso da conquista de urn novo cliente, ha troca de 

informa96es entre os departamentos para que os funcionarios saibam 

das conseqi.iencias na execu9ao do servi<fo, pois tanto o departamento 

administrativo, quanto o operacional da empresa devem levar em conta 

as caracteristicas e habilidades necessarias ao cargo. 

Quanto as novas contrata96es, os candidatos comparecem a 

sede da Embrasil Seguran9a, onde preenchem urn formulario de 

solicita9ao de emprego, informando os dados pessoais, grau de 

instru9ao, cursos complementares e profissionalizantes, experiencias 

profissionais, alem de outros detalhes que possibilitem tra9ar o perfil 

pessoal e profissional do candidato. Esses formularios s~o analisados 

e selecionados pelo departamento de recursos humanos, em que sao 
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consideradas as necessidades dos departamentos conforme descri<{ao 

de cargo, estrutura e valores eticos profissionais que a empresa adota. 

Esses fatores sao avaliados para que o candidato a ser contratado 

possa desempenhar plenamente suas fun<{oes. Ap6s a sele<{ao, os 

candidatos selecionados irao passar por entrevista que e realizada pelo 

gerente do departamento onde ha um cargo a ser preenchido, sendo 

levado em considera<{ao a defini<{ao de cargos e salarios de acordo 

com a determina<{ao do sindicato da classe. 

Com rela<{ao a igualdade e justi<{a perante a for<{a de trabalho, 

infelizmente ocorre desigualdade na contrata<{ao de vigilante masculino 

e feminino, mesmo que a empresa acredite que um vigilante feminino 

seja tao capaz e eficaz quanta um vigilante masculino. Sendo que lsso 

se da devido a entre seus clientes haver uma certa barreira e 

discrimina<{ao, pais nao acreditam que o desempenho de um vigilante 

feminino seja o mesmo que um vigilante masculino. Para empresa, o 

vigilante feminino deixa a desejar apenas na for<{a bruta, porem tern 

como o diferencial ser detalhista e mais atencioso. Quanta a questao 

de contrata<{ao de deficientes flsicos, por serem prestadores de 

servi<{OS, nao conseguem coloca-los em sua for<{a de trabalho na area 

de vigilancia organica e eletronica, devido a exigencia de sua 

atividade. Atualmente no quadro de funcionarios da Embrasil 

Seguran<{a nao ha deficientes fisicos em sua estrutura, porem a 

empresa nao impoem barreiras para a sua contrata<{ao para servi<{OS 

administrativos, inclusive acredita em sua capacidade profissional. 

Com rela<{ao a remunera<{ao e incentivos que estimulam a 

obten<{ao de metas de alto desempenho, a empresa nao apresenta uma 

sistematica vinculada diretamente. Nao apresenta um reconhecimento 

monetario e sim um reconhecimento formal por parte da gerencia e alta 

dire<{ao ao funcionario demonstrando-lhe a satisfa<{ao da empresa 

quanta ao seu desempenho e dedica<{ao profissional, podendo assim 

galgar futuras promo<{6es. 
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Os padroes de trabalho das praticas de gestao referente ao 

sistema de trabalho sao verificados quanto ao seu cumprimento atraves 

da gerencia que ira verificar, dentro da descri<;ao de cargos, se os 

funcionarios estao cumprindo com suas responsabilidades e 

autonomias dentro dos requisites minimos e desejaveis exigidos pela 

empresa, pois e fundamental que OS funcionarios sejam qualificados 

para atender aos clientes, buscando a excelencia na presta<;ao de 

servi<;os. 

6.2. CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO 

As necessidades de capacita<;ao e o desenvolvimento sao 

identificadas pela empresa atraves das tarefas realizadas do cotidiano, 

quando elas nao vern a satisfazer os objetivos da empresa em prestar 

servi<;os com qualidade, seguran<;a e acima de tudo com dedica<;ao. 

Nesse caso, ap6s a gerencia identificar a falta de capacita<;ao, ela 

informa a alta dire<;ao que ficara encarregada de buscar melhorias que 

agreguem valor para atender as necessidades da empresa, atraves de 

treinamento para ser realizado pelo funcionario em periodos pre

determinados pela gerencia. Ap6s o infcio do treinamento, a gerencia 

obrigatoriamente devera informar constantemente a alta dire<;ao para 

saber o grau de absor<;ao do conteudo pelo funcionario. Esse 

procedimento se aplica aos funcionarios da area tecnica quando se 

fizer necessaria o desenvolvimento de novas tecnicas para a instala<;ao 

de equipamentos de vigilfmcia eletronica que estejam sendo lan<;ados 

no mercado . 

Na Embrasil Seguran<;a nao ha projetos de capacita<;ao e de 

desenvolvimento das pessoas que compoe a for<;a de trabalho, porem a 

empresa realiza treinamentos conforme as necessidades vao surgindo. 

As estrategias sao projetadas conforme as necessidades da empresa e 

seus clientes, os funcionarios sao orientados a desenvolver suas 

atividades com seguran<;a e qualidade sempre observando as 

responsabilidades conforme a descri<;ao de cargos. Para os novos 
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funcionarios, a empresa verifica suas habilidades profissionais e 

experiencias anteriores, quando necessaria, ele sera submetido a 

treinamentos constantes. As habilidades e conhecimentos recem

adquiridos sao aplicados no desenvolvimento de novos projetos com a 

utilizac;ao de equipamentos recem lanc;ados no me rca do. 0 

desenvolvimento dos funcionarios serao avaliados pela gerencia que 

ficara encarregada de informar a alta direc;ao, atraves de reunioes 

peri6dicas, informando os resultados obtidos. Quanto ao nivel de 

escolaridade dos funcionarios, a empresa nao demonstra nenhuma 

preocupac;ao ou incentivo seu para desenvolvimento. 

A cultura para a excelencia e abordada de forma que seja 

focados os indicadores de desempenho tais como reclamac;oes e 

sugestoes de clientes, efetivac;ao de novos contratos, renovac;ao e 

cancelamento de contratos, realizac;ao de entrevistas em visitas para 

saber o nivel de satisfac;ao do cliente com relac;ao aos servic;os 

prestados. Esses indicadores estarao ligados aos resultados que sao 

utilizados pela alta direc;ao e gerencia, atraves de relat6rios, 

demonstrando os resultados positivos ou negativos, acompanhando as 

tendencias do mercado. 

A forc;a de trabalho profissional e desenvolvida com o 

acompanhamento da gerencia e alta direc;ao atraves de treinamentos, 

conforme as necessidades vao surgindo de acordo com sua area de 

atuac;ao, nao ocorrendo o mesmo quanto a forc;a de trabalho pessoal, 

pois nao ha urn acompanhamento dela pela empresa. 

Quanto ao plano de carreira, a empresa nao possui urn plano 

formalmente desenvolvido, porem quando urn funcionario se destaca 

em suas atividades com relac;ao aos demais funcionarios, ele podera 

assumir futuramente cargos de lideranc;a. 

Os padroes de trabalho das praticas de gestao desse item sao 

verificados atraves da alta direc;ao com base no desempenho e 

andamento das atividades dos funcionarios e no indice de reclamac;oes, 

pois assegura-se que sua prestac;ao de servic;o esta sendo executada 
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com excelencia. Caso esse procedimento nao ocorra, a alta dire9ao 

tomara medidas emergenciais para detectar falhas e assim corrigi-las 

conforme cada caso. 

6.3. QUALIDADE DE VIDA 

A Embrasil Seguran9a nao possui uma ferramenta para a 

identifica9ao dos perigos e riscos relacionados a saude, porem oferece 

a seus funcionarios como beneffcio plano de saude com custos 

reduzidos que sao descontados em folha de pagamento. Com rela9ao a 
medicina do trabalho, a organiza9ao cumpre com as exigencias legais 

regulamentadas pelo ministerio do trabalho atraves da NR 3214 da 

CL T, como exames admissionais, demissionais, peri6dicos, entre 

outros exigidos para desempenho das atividades. A empresa tambem 

oferece a seus funcionarios, como beneffcio, convenio com farmacias e 

6ticas, onde sao fornecidos descontos nos pre9os de produtos vendidos 

e como forma de pagamento o desconto em folha, a empresa 

disponibiliza tambem a seus funcionarios vale transporte e vale 

refei9ao. 

Quanto ao atendimento dos requisites ambientais, a empresa 

nao possui uma sistematica aplicada. Quanto a seguran9a, a empresa 

disponibiliza a todos seus funcionarios o manual de seguran9a no 

trabalho desenvolvido pela propria empresa para minimizar os riscos do 

cotidiano. 

Com relac;ao a ergonomia, a empresa nao apresenta nenhuma 

regulamenta9ao com rela9ao a esse item, pois nao ha uma 

preocupa9ao por parte da alta dire9ao para investimentos em 

treinamentos, esclarecimento e compra de m6veis, para o uso de seus 

funcionarios, ergonomicamente corretos. Para os agentes que 

trabalham com moto pelo fato de estar expostos a urn risco maior 

quanto a possibilidade de se envolver em acidentes de transite, a 

empresa disponibiliza urn plano de saude diferenciado dos demais 

funcionarios. 
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Na Embrasil Seguranc;a, nao existem uma cultura de realizar 

pesquisas do clima organizacional para medic;ao do nivel de satisfac;ao 

e bern estar dos funcionarios. lnformalmente, a gerencia de cada 

departamento ao perceber algum problema com os seus funcionarios 

levara isso ao conhecimento da alta direc;ao, para uma possivel soluc;ao 

ou contribuic;ao a ele. Contudo, a alta direc;ao sempre esta disponivel 

para colaborar e estando sempre atenta ao bern estar de seus 

funcionarios. Como exemplo disso, nas festas de final de ano, a 

empresa procura proporcionar uma confraternizac;ao, obtendo assim urn 

melhor relacionamento entre funcionarios e empresa juntamente com 

seus familiares. 

Os padroes de trabalho das praticas de gestao relatadas nesse 

item estao sendo acompanhadas de maneira atenta pela alta direc;ao e 

gerencia, pois a empresa acredita que urn funcionario com uma boa 

qualidade de vida dentro da empresa se tornara urn funcionario mais 

produtivo e satisfeito. 

Caso a alta direc;ao ou gerencia observe que esteja ocorrendo 

uma insatisfac;ao de alguns funcionarios com relac;ao a empresa, ela ira 

verificar quais os problemas que estao ocorrendo para sana-los e 

garantir a excelencia. 

Durante a elaborac;ao da monografia, foi realizado junto a 
empresa Embrasil Seguranc;a pesquisa de clima organizacional 

conforme modelo de questionario e resultados descritos nos anexos 8.1 

da pagina 51 e 8.2. da pagina 55. 
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7.PROCESSOS 

0 Criteria Processos examina os principais aspectos da gestao 

dos processos da organiza<;ao, incluindo o projeto do produto com foco 

no cliente, a execu<;ao e entrega do produto, os processos de apoio e 

aqueles relacionados aos fornecedores, em todos os setores e 

unidades. 0 Criteria tambem examina como a organiza<;ao administra 

seus recursos financeiros, de maneira a suportar sua estrategia, seus 

pianos de a<;ao e a opera<;ao eficaz de seus processos. 

7 .1. GESTAO DE PROCESSOS RELATIVOS AO PRODUTO 

Os produtos e processos da Embrasil Seguran<;a sao projetados 

conforme as necessidades e particularidade de cada cliente. As 

diferencia<;oes que ocorrem em cada contrato sao resultados que o 

ambiente externo exige. Para isso, a empresa estara pesquisando, 

dentro da regiao onde encontra-se seu cliente, os fatores de risco tais 

como localiza<;ao, Indices de criminalidade, Indices de furtos e o tempo 

para atendimento no caso de deslocamento do tatico m6vel. 

A Embrasil Seguran<;a procura sempre atraves de seus projetos 

e pesquisas realizadas para seus clientes, atender de maneira 

adequada o seu mercado de atua<;ao, contribuindo assim para a 

sociedade no que diz respeito a minimizar o lndice de criminalidade. 

Ap6s analise do cliente, a Embrasil Seguran<;a estara 

determinando o equipamento ideal a ser utilizada, atendendo a sua real 

necessidade, e preocupando-se sempre com o custo beneffcio que seu 

cliente tera em adquirir os servi<;os da empresa. 

A empresa esta sempre atenta ao prazo estabelecido para 

entrega dos equipamentos e servi<;os para que, com isso, seu cliente 
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tenha plena satisfa<;ao e nao venha a correr riscos desnecessarios 

devido a uma eventual falha por parte da empresa. 

Quando ocorre o interesse de urn novo cliente em adquirir os 

servi<;os da Embrasil Seguran<;a, o departamento comercial entrara em 

contato com o cliente para agendar uma visita no local a ser implantado 

a presta<;ao de servi<;os, onde e feito a identifica<;ao de suas 

necessidades. Com essa visita, o departamento comercial de posse das 

informa<;6es do ambiente interno e externo, ira analisar juntamente com 

a alta dire<;ao, a viabilidade da implanta<;ao que atenda as 

necessidades do cliente e exigemcias minimas da empresa quanto a 
seguran<;a do servi<;o. 

Ap6s a aprova<;ao do projeto por parte do cliente e empresa, 

sera determinado atraves de urn contrato o prazo para instala<;ao dos 

equipamentos, pois para cada cfiente, a Embrasil Seguran<;a necessita 

de urn tempo diferenciado devido a estrutura fisica. 

A Embrasil Seguran<;a, assegura o prazo de entrega de seus 

equipamentos atraves de contrato firmado com seus clientes, sendo 

que ap6s a sua instala<;ao, a empresa ira testar o seu funcionamento e 

qualidade, realizando urn acompanhamento rigido para que assim nao 

ocorra uma nao conformidade com eles. 

A metodologia do processo de produtos sao definidos pela alta 

dire<;ao, em que ela e repassada e gerenciada pelo gerente de cada 

setor, que por sua vez, estara acompanhando e supervisionando o 

desenvolvimento desses processos junto a clientes e funcionarios. 

A gerencia dos departamentos co mercia I, manuten<;ao e 

monitoramento que estao envolvidos diretamente com os clientes, 

estara sempre realizando visitas peri6dicas para sanar possiveis 

problemas, atraves de a<;6es e manuten<;6es preventivas. Caso ocorra 

uma nao-conformidade, o cliente entrara em contato com a empresa 

informando qual a ocorrencia, onde imediatamente sera acionado o 

departamento envolvido que tomara as devidas providencias para que o 
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problema do cliente seja solucionado no menor tempo possivel 

conforme fluxograma apresentado na figura 1, da pagina 44, a seguir: 
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FLUXOGRAMA 
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Ao final de cada mes, a empresa verifica os indices de 

ocorrencias e os principais motivos, sendo analisado atraves de 

reunioes se as ocorrencias foram atendidas em tempo e de forma 

satisfat6ria. Caso o indice esteja abaixo da qualidade desejada pela 

empresa, a alta direc;ao juntamente com a gerencia, buscara soluc;oes 

adequadas para sanar essas ocorrencias apresentando urn atendimento 

de acordo com os padroes desejados pela empresa. 

Os padroes de trabalho das praticas de gestao desse item sao 

acompanhados pela gerencia, que repassa as informac;oes para a alta 

direc;ao e o departamento comercial atraves de relat6rios gerados pelas 

ocorrencias do cotidiano, sendo verificado se estao dentro dos padroes 

desejados pela empresa e caso o resultado seja negativo, sera tornado 

medidas corretivas. 

7.2. GESTAO DE PROCESSOS DE APOIO 

As necessidades de novos processos de apoio sao identificados 

pela alta direc;ao da empresa. Os processos ap6iam a administrac;ao 

que atua em diversas areas, buscando o melhoramento na prestac;ao 

dos servic;os de seguranc;a identificados nos relat6rios individuais, onde 

constam informac;oes sobre o desempenho de cada setor. Baseado 

nesses relat6rios, a alta direc;ao ira verificar se existe a necessidade de 

novos processos de apoio. Entre os principais processos de apoio 

destaca-se: area jurfdica, cobranc;a, contabil e manutenc;ao de vefculos. 

0 processo de apoio juridico e executado por escrit6rio 

terceirizado que atende processos trabalhistas, tributarios e presta 

consultorias a empresa. 

Os processos de apoio de cobranc;a foram terceirizados pela 

Embrasil Seguranc;a, no primeiro trimestre de 2005, devido ao alto 

indice de inadimplencia, onde a empresa espera com essa 

terceirizac;ao, reduzir esse indice. 
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No processo de apoio contabil, a empresa envia os documentos 

mensais para o processamento na empresa terceirizada, que fica 

encarregada de fazer a classifica9ao da documenta9ao, a regulariza9ao 

e pagamento de impastos. 

No processo de apoio de manuten9ao de veiculos, a empresa 

busca com isso manter a sua frota de viaturas sempre em perfeitas 

condi96es de usa, pais, alem de transmitir a imagem da empresa, e 

uma das ferramentas principais de trabalho para a empresa atender 

seus clientes. 

A Embrasil Seguran9a considera e identifica os requisitos dos 

processos de apoio atraves do seu cotidiano, em que sao observados 

os avan9os do mercado, as compara96es em rela9ao ao cliente, 

procurando ser mais acessfvel e viavel para as exigencias impostas par 

ela. 

Os processos de apoio sao gerenciados pelos gerentes de cada 

setor, que apresentam relat6rios com informa96es de resultados 

obtidos para a alta dire9ao, submetidos a uma analise criteriosa, que 

ira verificar se os processos de apoio estao trazendo beneficios e 

agilidade para os clientes e empresa. Caso seja constatado falhas ou 

prejuizos excessivos para a empresa em algum dos processos 

existente, a alta dire9ao fica encarregada de levantar a causa, 

estabelecendo prazo para regulariza9ao. Caso isso nao ocorra, a 

empresa responsavel par esse processo podera ser substituida. Assim, 

a Embrasil Seguran9a garante a confiabilidade e qualidade em seus 

processos de apoio. 

Os padroes de trabalho das praticas de gestao relatadas nesse 

item sao essenciais, servindo como urn apoio na administra9ao e 

opera96es da empresa, mantendo a qualidade do desempenho, 

prevenindo problemas e solucionando-os. 

Par ser de grande importancia, os processos sao 

acompanhados pela alta dire9ao, ficando os gerentes de cada setor 
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responsavel pela implementa<;ao e execu<;ao dos processos. A empresa 

utiliza como principal indicador de desempenho, relat6rios mensais 

apresentados pela gerencia referente aos processos de apoio, medindo 

assim, o desempenho da empresa e utilizando-se de informa<;oes 

qualitativas como a satisfa<;ao dos clientes atraves do indice de 

reclama<;oes e sugestoes. 

7 .3. GESTAO DE PROCESSOS RELATIVOS AOS FORNECEDORES 

A Embrasil Seguran<;a agrupa seus fornecedores por setor da 

empresa, buscando assim maior agilidade no processo de formula<;ao 

de compras, em que sao selecionados e qualificados por qualidade do 

produto, pre<;o e prazo de entrega, quesito que a empresa considera 

primordial, ocasionando quebra de contrato quando o fornecedor nao 

cumpre com o prazo determinado, conforme casos ja ocorridos 

informado pela empresa. 

A empresa nao dispoe de urn departamento especializado para 

compras, sendo elas realizadas pelo departamento comercial, que 

elabora os contratos, assegurando o atendimento dos requisitos 

exigidos pela empresa por parte dos fornecedores. 

Esse departamento tambem fica responsavel em acompanhar e 

informar seus fornecedores caso ocorra alguma nao-conformidade no 

atendimento ou entrega de material. A empresa busca sempre ter uma 

logistica just-in-time para nao haver urn excesso de estoque 

ocasionando gastos excessivos. 

A Embrasil Seguran<;a mantem urn born relacionamento com os 

fornecedores, buscando com isso beneffcios, pois possuem rela<;oes 

duradouras com a maioria dos fornecedores, podendo citar exemplos 

como armas e mun1<;ao, por s6 existir urn fabricante no Brasil 

uniformes, por existir urn padrao estipulado pela policia federal, em que 

s6 poderao ser trocados a cada cinco anos sistema de radio (Nextel) 

por existir apenas urn fornecedor e equipamentos eletronicos, em que a 
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empresa trabalha com os dois fornecedores mais conceituados no 

mercado por possuirem uma tecnologia avangada em equipamentos de 

vigilancia eletronica. 

A empresa tambem possui fornecedores, com quem nao existe 

urn relacionamento duradouro, pois busca o melhor custo/beneficio, 

citando como exemplo material de limpeza e material de escrit6rio. Ja 

com os fornecedores de combustiveis para o abastecimento da frota, 

sao feitas negociagoes com os postos de combustive! mais pr6ximos e 

que oferegam melhores condigoes. 

Devido as constantes inovagoes tecnol6gicas, nao e possivel 

trabalhar sempre com os mesmos fornecedores, pois a empresa sempre 

procura utilizar-se de tecnologia moderna para satisfazer as 

necessidades do mercado, sendo feito assim, diversas cotagoes com 

fornecedores que apresentam prego e qualidade proporcionando melhor 

custo/beneficio. 

Com relagao a avaliagao dos fornecedores, a Embrasil 

Seguranga nao possui uma sistematica definida para esse processo, 

pois, dessa forma, a area responsavel por compras, realiza cotagoes e 

define os fornecedores atraves da alta diregao. A empresa busca novos 

fornecedores com novas tecnologias de forma que agregue valor e 

aperfeigoamento de seus servigos e nao apenas que substituia a 

tecnologia existente. 

A Embrasil Seguranga incentiva seus fornecedores a obter uma 

melhoria continua e atraves do proprio relacionamento das 

negociagoes, demonstrando satisfagao com o fornecimento e a 

qualidade dos produtos e servigos prestados, pois obtendo esses 

fatores, as relagoes podem se tornar duradouras. 

Os padroes de trabalho da pratica de gestao de processes 

relatives aos fornecedores nao sao estabelecidos de maneira formal e 

sim baseados nos diversos produtos, equipamentos e servigos que sao 

adquiridos pela empresa, sendo necessaria que no processo de 
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aquisigao dos produtos, os fornecedores cumpram com os contratos 

firmados com a empresa, garantindo assim a entrega dentro do prazo e 

a qualidade esperada pela empresa. 

0 grau de aplicagao das principals praticas referente a gestao 

de processos relativos aos fornecedores pode ser evidenciados atraves 

dos resultados e da satisfagao com relagao a qualidade dos produtos 

fornecidos, principalmente quando nao ocorrem problemas com eles, 

podendo assim, a Embrasil Seguranga prestar seus servigos com 

qualidade. 

7 .4. GESTAO FINANCEIRA 

A gestao financeira da Embrasil Seguranga e praticada 

diariamente atraves de seu departamento financeiro, buscando os 

resultados esperados das suas estrategias pre-definidas atraves de 

reuni6es mensais para provisionar os custos e despesas mensais de 

maneira que nao comprometa a saude financeira da empresa. 

0 departamento financeiro esta constantemente preocupado 

com o fluxo de caixa, despesas, recebimentos e compras de 

equipamentos da organizagao. 

Quando ocorre urn problema no fluxo do caixa, o departamento 

entra em contato com fornecedores, 

compras, verificando a possibilidade 

para negociar determinadas 

de prorrogar o prazo de 

pagamento e verificar os juros que vao ser cobrados. Assim a empresa 

pratica sua gestao financeira atraves da projegao de recebimento de 

contratos dos clientes, descontos de duplicatas com garantia dessas 

vinculadas ao banco. 

Os riscos financeiros sao avaliados e administrados pelo 

departamento financeiro e pela alta diregao. Quanto aos riscos de 

cobranga de sua carteira de clientes, como medida emergencial, devido 

ao alto indice de inadimplencia que estava ocorrendo, a empresa 

decidiu para o primeiro trimestre de 2005 realizar a terceirizagao de 
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sua cobranga, tendo assim a garantia de estar recebendo em dia o 

valor total de sua cobranga, devido ao contrato assinado com a 

empresa terceirizada, em que os vencidos sao de responsabilidade 

dessa empresa. 

A Embrasil Seguranga no momento nao possui reserva 

financeira disponlvel para aplicagao. No entanto, quando ha 

disponibilidade desses recursos, ela tern como regra realizar uma 

pesquisa junto aos bancos, onde sera verificado qual a aplicagao mais 

rentavel e segura. A empresa tambem tern o cuidado de realizar 

compras maiores ate a metade do ano, para poder manter estavel no 

mes de dezembro, quando e necessaria pagar 0 decimo terceiro aos 

funcionarios. 

A empresa estabelece os principais padr6es de trabalho deste 

item atraves da alta diregao, sendo que o departamento financeiro 

possui autonomia para definir processos financeiros, apenas relatando 

informalmente a alta diregao OS procedimentos adotados. Com relagao 

a contabilidade da Embrasil Seguranga, ela possui uma empresa de 

contabilidade terceirizada que resolve a parte burocratica do 

departamento financeiro. 

Os padr6es de trabalho das praticas de gestao do departamento 

financeiro sao verificados pela alta diregao, em que ela tern a 

preocupagao de acompanhar se a folha de pagamento, se os 

fornecedores e os emprestimos junto aos bancos estao sendo pagos 

em dia. Caso a alta diregao observe que esta ocorrendo problemas na 

area financeira, realizara reuniao com o departamento competente para 

resolver as pendencias. 

0 grau de aplicagao das praticas de gestao desse item podem 

ser evidenciados atraves dos resultados que a empresa vern 

alcangando atraves de negociagao com clientes, fornecedores e 

bancos. 
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8.1. PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Orienta~ao para o preenchimento: 
• Utilize caneta (de qualquer cor), mas nao use lapis; 
• Assinale com urn "X" a resposta que melhor representa a sua opiniao a respeito de cada 

frase apresentada; 
• Assinale apenas uma alternativa; 
• Caso voce erre ao assinalar uma alternativa, fac;:a urn circulo na alternativa correta; 
• Evite resposta em branco. Masse realmente voce nao se sentir a vontade para responder 

uma questao, deixe-a em branco; 
• Nas questoes que fazer referencia a sua area de trabalho, considere aquela que a qual 

voce esta subordinado diretamente, sob a supervisao de urn coordenador/gerente. 
• A identificacao nao e necessaria. 

AGORA, VAMOS AO QUESTIONARIO! 

1. Meu trabalho fornece desafios profissionais importantes para mim. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

2. A empresa fornece oportunidade e estimulo ao desenvolvimento profissional de seus 
funcionarios. 

(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

3. 0 trabalho em equipe e estimulado na minha area de trabalho. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

4. A empresa tern uma imagem positiva junto ao publico em geral. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

5. Meu superior me mantem informado sabre os aspectos do neg6cio que afetam meu trabalho. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

6. Os funcionarios da empresa conhecem os valores Corporativos da Embrasil Seguranc;:a. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

7. Eu tenho abertura para discutir com meu superior as decisoes da minha area de trabalho. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

8. Na minha area de trabalho, os funcionarios estao motivados. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

9. Ha cooperac;:ao entre as pessoas na minha area de trabalho. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

10. Existe proximidade suficiente entre a diretoria da empresa e seus funcionarios. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

11. Minha remunerac;:ao e adequada se comparada com func;:oes similares em outras empresas do 
mercado. 

(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

12. Eu utilize plenamente meus conhecimentos e habilidades no desempenho da minha func;:ao. 
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(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

13. A empresa tem se relacionado de maneira etica com os funcionarios. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

14. Sou envolvido nas decisoes que afetam o meu trabalho. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

15. Eu conhego os objetivos da minha area de trabalho. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

16. 0 meu superior conversa comigo regularmente sobre o meu desempenho. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

17. A comunicagao entre superior e subordinado ocorre de forma aberta na minha area de 
trabalho. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

18. Eu conhego as possibilidades de carreira que eu posso almejar na empresa. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

19. Os beneficios oferecidos pela empresa sao adequados em relagao a outras empresas 
similares. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

20. A empresa esta orientada para a busca de satisfagao do cliente. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

21. Comparando com outras empresas do meu conhecimento, aqui e melhor para se trabalhar. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

22. As mudangas que a empresa vem realizando tem contribuido para que ela se torne mais 
competitiva. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

23. Os canais utilizados para divulgar as comunicagoes internas (jornais da empresa, quadro de 
aviso) sao adequados. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

24. Eu conhego suficientemente a estrutura organizacional da empresa. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

25. Comparativamente a outras empresas similares, a empresa investe mais nos seus 
profissionais. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

26. A empresa tem contribuido de forma adequada com as comunidades onde atua. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

27. Na minha area de trabalho, os funcionarios sao estimulados a participagao e a critica 
con stru tiva. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

28. Existe cooperagao entre as diferente areas da empresa para atingimento dos objetivos. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

29. A empresa tem propiciado treinamentos necessaries ao meu desenvolvimento. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

30. A empresa tem objetivos claros. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 



53 

31. As comunicar;;oes internas da empresa tern sido claras (revistas, informativos, cartas, etc.). 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

32. A relar;;ao entre o meu desempenho e a minha remunerar;;ao esta adequada. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

33. Meu superior delega suficiente autonomia para o desempenho da minha funr;;ao. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

34. Eu gosto do que far;;o na empresa. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

35. Quando existe uma vaga, a empresa da prioridade a promor;;ao interna. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

36. Eu conher;;o os criterios de administrar;;ao salarial da empresa. 
(5) concordo forte mente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo forte mente 

37. A empresa fornece as condic;:oes de trabalho necessarias (espac;:o, m6veis, iluminac;:ao, limpeza, equipamentos, etc) para 
que eu possa trabalhar com qualidade. 

(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo forte mente 

38. As lideranr;;as tern gerenciado adequadamente os problemas internes da empresa. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

39. A minha area de trabalho pratica os valores corporativos. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

40. Sou reconhecido pelos resultados que alcanr;;o. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

41. Vejo o futuro da empresa com otimismo. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

42. A empresa tern buscado melhorar continuamente a qualidade de seus produtos/servir;;os. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

43. 0 processo de decisao e rapido na minha area de trabalho. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

44. Existem canais de comunicar;;ao suficientes na empresa para os funcionarios manifestarem 
sua opiniao. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

45. Os criterios utilizados na minha avaliar;;ao de desempenho sao conhecidos e claros. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

46. A agilidade do processo decis6rio e adequado na empresa. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

47. A comunicar;;ao entre pares/colegas e adequada na minha area. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

48. Eu tenho orgulho de trabalhar na empresa. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

49. A empresa tern se relacionado de maneira etica com os clientes. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

50. Tenho clareza sobre os objetivos de trabalho que tenho que alcanr;;ar. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

51. Eu acredito nas informar;;oes institucionais que recebo da empresa. 
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(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

52. As varias mudan9as que vern ocorrendo na empresa tern contribuindo positivamente em meu 
trabalho. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

53. Na minha area de trabalho, as decisoes sao corretas e adequadas. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

54. As comunica9oes internas, em geral, tern sido divulgadas no tempo adequado. 
(5) concordo fortemente (4) concordo (3) nem concordo/nem discordo (2) discordo (1) discordo fortemente 

Agora, coloque o questionario no ENVELOPE-RESPOSTA, 
e lacre-o. 

Entregue-o somente ao solicitante da pesquisa. 

Obrigado pela sua participa~ao. 

Tenha certeza de que voce esta contribuindo para uma 
organizacao cada vez melhor. 
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8.2. RESUL TADO 
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CONCLUSAO 

Na elaboraGao da monografia para conclusao da P6s

Graduagao do curso de Gestao de Neg6cios, onde foi desenvolvido 

baseado na empresa Embrasil Seguranga, foi constatado que trata-se 

de uma organizagao idonea, a qual conquistou sua fatia de mercado 

atraves de meritos pr6prios de seus dirigentes, e que vern buscando a 

cada dia o aperfeiGoamento na prestagao de servigos desses 

segmentos. 

Contando com o esplrito de equipe e inovador de seus 

funcionarios, demonstra plenitude e disposigao a manter-se entre as 

primeiras empresas do ramo, ja que as exigencias de mercado sao 

muitas. A empresa acredita que com sua capacidade de 

desenvolvimento de estrategias, tera facilidade em lidar com situagoes 

dificeis, onde ira lhe proporcionar diferenciaGao devido a forma como a 

empresa vern exercendo as praticas de gestao. 

Espero ter desenvolvido urn 6timo trabalho, pois apliquei todos 

os conhecimentos adquiridos nas aulas de P6s-GraduaGao durante o 

ano de 2004, com os excelentes professores que nos deram a 

oportunidade de em uma sala de aula passar parte de seus 

conhecimentos. 
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