
10.5 

10:15 -  10:30  
Break Estratégico 

10:30 -  11:20  
Como compor o  

novo quadro 

11: 30 
 Encerramento 

“Quando se 
navega sem 

destino, 
nenhum vento 

é favorável.” 
Sêneca 

09:00  Início 



“Como Reduzir a Equipe  
e Manter Talentos” 



Alinhando as Expectativas... 

Cada mesa deve: 
 

 Discutir entre os membros da mesa: 

“Na hora de demitir,o que é mais difícil?”  

 

00:10  

Cada mesa deve 
levantar 2 pontos em 

comum e escrever 
cada ponto levantada 

em um post it. 



Reconhecendo os talentos ... 

Descrição de Cargo:  

 É uma definição escrita do que o ocupante faz,   

    como ele faz e por que ele faz. 

Análise do Cargo:  

 É o procedimento  que determina  os requisitos,  

   deveres e responsabilidades de um cargo e o  

   tipo de pessoa que deverá ocupá-lo.   



Exemplificando 
Cargo: Atendente de Loja  

CBO: 5211-40 

Vendem mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou 
atacadista, auxiliando os clientes na escolha. Controlam entrada e saída 
de mercadorias. Promovem a venda de mercadorias, demonstrando seu 
funcionamento, oferecendo-as para degustação ou distribuindo amostras 
das mesmas. Informam sobre suas qualidades e vantagens de aquisição. 
Expõem mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de 
vendas, com etiquetas de preço. Abastecem pontos de venda, gôndolas e 
balcões e atendem clientes em lojas e mercados. Fazem inventário de 
mercadorias para reposição. Elaboram relatórios de vendas, de 
promoções, de demonstrações e de pesquisa de preços. 



Descrição de Cargo  

 
 

Descrição 

Sumária 

 

Necessidades 
do seu 

negócio 

 
 

Competência 
Técnica + 

Competência 
Comportamental  



A Descrição de Cargo na tomada de Decisão 

 Reconhecer  quem está adequado à função;  

 Voltar o seu olhar para a função e não para a  

     pessoa ;  

 Reconhecer  quem está alinhado com o seu negócio; 

 Evitar a angústia desta decisão;  



Organizando a Tomada de Decisão 

 Realize o alinhamento: Pessoas X Aderência ao Cargo  

Planilha de 

Desenvolvimento 

  Verifique o impacto da demissão  

 Familiar 

Social  

 Pendências Legais  

Plano de  Desenvolvimento.xls
Plano de  Desenvolvimento.xls


Organizando a Tomada de Decisão 

 Evite o excesso de confiança 

Tomar todos os cuidados 

no processo de demissão 

  Não deixe a informação vazar 

 Todo cuidado é pouco; 

 Aja com naturalidade 

Plano de  Desenvolvimento.xls
Plano de  Desenvolvimento.xls


O que te faz dormir a noite ?... 



Efetuando a Demissão 

George Clooney no filme "Amor sem Escalas" demite funcionários sem dramas e sem dó.  

Como você 

realiza a     

  demissão?? 



Realizando a demissão ... 

Faça-o você mesmo 

Se a sua empresa não possui um Departamento de RH, 
nunca envie o demitido diretamente para o contador. 
Realize a Reunião de Demissão antes!  

Dê preferência ao começo da semana.  

Evite realizar as demissões às sextas-feiras, e 
também em datas comemorativas. Ex: aniversário 



Realizando a demissão ... 

 Chame o funcionário da forma correta 

Não diga que tem más notícias ou seja brincalhão.  
Seja somente sério e breve. 

 Escolha o local e ambiente corretos  

 Seja educado e cordial   

 Vá direto ao ponto   



Realizando a demissão ... 

 Mostre segurança 

 Explique tudo, mas de forma breve   

 Não se comprometa com o que não pode  

    cumprir 

 Fique prevenido   

Evite longas explicações ou discussões com o 
funcionário. A decisão já foi tomada, e quanto mais os 
dois falarem sobre a causa, maior será o stress 

envolvido. 



Legalmente Falando ... 

Lei trabalhista: Quais as modalidades de demissão? 

   Demissão sem Justa Causa  

    Demissão Por Justa Causa  

O “Acordo” não está previsto em LEI!  



Demissão sem Justa Causa  

o   Aviso prévio, que pode ser indenizado quando a dispensa é 
imediata; 

 

o   Aviso prévio especial para empregados com mais de um ano 
de trabalho; 

 

o   13º salário proporcional correspondente aos meses 
trabalhados; 

 

o   Férias vencidas e proporcionais, quando houverem, contando-
se sempre do mês que o empregado começou a trabalhar; 

 

o   Adicional de 1/3 incidente sobre as férias vencidas e as 
proporcionais, o que é previsto pela CLT; 



Demissão sem Justa Causa  

o   Comissões, descanso semanal remunerado - DSR, horas 
extras, prêmios, gratificações, adicional noturno etc, quando 
houverem 

 
o   Indenização compensatória de 40% dos depósitos do FGTS e 
o levantamento do saldo existente na conta vinculada do FGTS; 

 

o   Rescisão na forma do código 01, para fins de liberação do 
FGTS; 

 

o   Fornecimento das guias de seguro-desemprego 
 

o   Indenizações adicionais, previstas em acordos ou 
convenções coletivas de trabalho. 



Demissão Por Justa Causa  

Entre os atos mais comuns que constituem a justa causa estão: 

 

o   Prática de atos de indisciplina ou de insubordinação; 

 

o   Abandono de emprego; 

 

o   Atos lesivos da honra ou da boa fama praticados no serviço  

    contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, as mesmas  

    condições, com exceção dos casos de legítima defesa; 

 

o   Prática constante de jogos de azar; atos atentatórios a  

     segurança. 



Demissão Por Justa Causa  

Na dispensa por justa causa seu empregado terá direito aos 

seguintes pagamentos: 

 

o     Saldo de salário; 

 

 

o    Férias vencidas e abono constitucional de 1/3 sobre férias  

      vencidas. 

Nessa modalidade de demissão o funcionário perde o direito de 

resgatar os depósitos do FGTS, além de não ter acesso ao 

benefício do seguro desemprego. 



Demissão 

Lembre-se:  

 

Você não pode anotar ou fazer qualquer referência na carteira 

de trabalho do seu funcionário do motivo da dispensa, 

 mesmo que ele tenha cometido uma falta grave. 

 

 Qualquer anotação que seja considerada constrangedora 

poderá ser utilizada para mover uma ação trabalhista com 

pedido de indenização contra sua empresa. 





Como compor o novo quadro 



Por mais que seja difícil, o momento de pós 

demissão é hora de realinhar com a equipe que 

ficou na empresa.   

Por isso:  

 Mantenha uma postura otimista;  

 Seja transparente;  

 Redistribua as tarefas;  



Multifuncionalidade... 

Multitarefas... 

Polivalente ... 



O que é ... 

Polivalente - adjetivo de dois gêneros 

1. 

que apresenta múltiplos valores ou oferece 

várias possibilidades de emprego, de função; 

multifuncional. 

"palavra p." 

2. 

que executa diferentes tarefas; versátil. 

"operário p.” 



E um funcionário multitarefas... 



... é aquele que: Entende todo o processo do 

início ao fim está capacitado e é comprometido 

com todo o resultado da organização, atuando 

com foco no negócio. 

 

Profissional Multitarefa  

...o funcionário precisa saber o seu papel, as 

atribuições do seu cargo, conhecer o processo 

como um todo da sua área bem como saber quais 

são os o objetivos da empresa que representa. 

 



Como identificar  

 Predisposição em aceitar mudanças e 

desafios constantes. 

 

   Flexibilidade  

   Trabalho em Equipe  

   Criatividade  





Preenchendo a Descrição de Cargo  

Cada participante receberá 

uma Descrição de Cargo 

com as “competências 

técnicas” e as 

“competências 

comportamentais” a serem 

preenchidas com foco em 

um profissional 

multitarefas.  



Contratando Pessoas – Saiba como recrutar e 
reter os funcionários mais competentes 
Editora: Senac  



“Ser multifuncional é uma 

decisão inteligente, 

Pense nisso!” 

Izzo Rocha 



Nosso próximo encontro  

“Motivação e Engajamento, o que 

está por trás é a Atitude” 



OBRIGADA! 
 

Ariana Gilberto 
Consultora em Recursos Humanos 

ariagila@gmail.com 

 
Contato 

falecom@sindivarejistacampinas.org.br 
 

19 3775 5560 


