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Aos meus pais, Paulo (in memoriam) e Maria.  



CARTA DO SECRETARIADO 

 

Meus queridos jovens, vocês adentraram em um ramo de extrema importância para o 

nosso universo comercial, o empreendedorismo. Muitas pessoas têm uma pequena ideia do que 

seja, mas não sabem o que realmente significa empreender e quem são os empreendedores. O 

empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será, para o século XXI, mais que a 

Revolução Industrial foi para o século XX.  

O processo de empreender não inclui somente a criação de novas empresas, tratando com 

capitais e empregos, mas,também, no desenvolvimento do espírito engenhoso do ser humano e o 

seu empenho em melhorar a humanidade. O século XXI se caracteriza pelo avanço da 

tecnologia, acesso à informação, mudanças nas relações de trabalho e crescimento da economia 

informal. 

Vocês se encontram em um cenário que quando se fala em empreender não existe outra 

reação dos conhecidos, amigos e familiares a não ser dizer que não vai dar certo. Como provar 

para todos e para si mesmo que é possível ter sucesso no seu negócio? Como mostrar que 

qualquer um pode empreender? O quão longe vai a sua criatividade?  

Senhoras e Senhores, bem-vindos ao Jovem Executivo. 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

“Nos negócios não existem amigos, apenas 

clientes.” (Alexandre Dumas)  



RESUMO 

  

O grande objetivo deste trabalho é aprender como funciona o mercado de trabalho e como 

se tornar um empreendedor, como criar e administrar o capital da sua empresa. Empreender está 

intimamente ligado ao processo de inovação, e isto é o mais esperado dos alunos que serão os 

grandes protagonistas desta competição. As empresas hoje enfrentam uma realidade de mercado 

extremamente concorrido, com margens de lucro apertadas em todas as suas linhas de produtos e 

serviços. Essa realidade exige a necessidade constante de inovação e criação de diferenciais 

competitivos. Isso somente será desenvolvido por meio de um ambiente corporativo que 

proporcione condições para estimular o ambiente empreendedor. Mas a grande pergunta que 

existe e até hoje não se tem uma resposta concreta a respeito disso é: Qualquer um pode se tornar 

um empreendedor? De fato não existe uma única resposta em relação a isto. Não há consenso 

entre os autores e estudiosos do assunto sobre as  características certas que o empreendedorismo 

requer, mas apontaremos aquelas que melhor definem o empreendedor ao longo desta 

experiência. 

  

Palavras-chave: Empresa, Empreendedor, Inovação, Mercado, Competitivos, 

Características. 

  



ABSTRACT 

  

The main objective of this work is to learn how the labor market works and how to 

become an entrepreneur, how to create and manage the capital of your company. Empreender is 

closely linked to the innovation process, and this is the most anticipated of the students who will 

be the main protagonists of this competition. Companies today face an extremely crowded 

market reality, with tight profit margins across all their product lines and services. This reality 

requires the constant need for innovation and the creation of competitive differentials. This will 

only be developed through a corporate environment that provides conditions to stimulate the 

entrepreneurial environment. But the great question that exists and to this day does not have a 

concrete answer on this is: Can anyone become an entrepreneur? In fact, there is no single 

answer to this. There is no consensus among the authors and scholars of the subject about the 

right characteristics that entrepreneurship requires, but we will point out those that best define 

the entrepreneur throughout this experience. 

  

Keywords: Company, Entrepreneur, Innovation, Market, Competitive, Characteristics. 
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1 SOBRE O COMITÊ 

 

O Jovem Executivo (JE) possui uma dinâmica diferente, senão única e exclusiva. Este 

fato faz com que os participantes pratiquem e aprendam sobre inúmeras áreas de conhecimento 

ligadas a não só o mundo empresarial, mas também ao mercado de trabalho como um todo. São 

trabalhadas diversas habilidades, vistas tanto em grupo quanto individualmente, que serão 

desenvolvidas e postas em prática conforme o desenvolvimento do comitê. O principal objetivo é 

fornecer aos participantes uma experiência da realidade competitiva próxima com a que existe 

hoje dentro do mercado de trabalho.  

Com todo esse aparato, os participantes da competição irão desenvolver habilidades sobre 

os temas aprendidos nos treinamentos como marketing, liderança, trabalho em grupo, logística, 

comunicação organizacional e efetiva, além de uma série de de outros temas que, se trabalhados 

com seriedade, poderão levar o participante à tão cobiçada final da competição e com certeza, 

uma melhor preparação para o mercado de trabalho. Todas as atividades desenvolvidas dentro do 

JE têm como objetivo o crescimento individual dos participantes. 

O vencedor da competição , após se formar no ensino médio, terá sua vaga garantida 

para se juntar a equipe da Internationali e do Jovem executivo. 
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2 DAS ATIVIDADES DO JE 

 

Um grupo de investidores - representado pelo(s) diretor(es) do comitê - está a procura de 

um  seleto grupo de empresários que futuramente irão fazer parte de seus empreendimentos. 

Dentro deste grupo, o destaque se dá para o vencedor da competição. Esta se dará em alguns 

momentos em equipe e outros  sozinho, sempre acompanhados pelos diretores do comitê, que  

avaliarão o desempenho e a progressão de cada aluno na competição. 

Os candidatos terão que se dedicar e trabalhar arduamente para permanecer dentro da 

equipe principal e provando para o(s) diretor(es) que são a melhor opção para ocupar o cargo de 

futuro Secretário/a do Jovem Executivo. Estas provas, que abordarão diversas áreas de uma 

empresa, testarão os conhecimentos e habilidades dos integrantes de ambas as empresas. Em 

cada prova, o(s) diretor(es) irá/ão designar um líder específico para cada empresa. Esse líder terá 

a responsabilidade de conduzir seu grupo e tomar decisões para que a equipe como um todo 

possa ser bem sucedida na atividade proposta. Ao final de cada prova, o(s) diretor(es) irão 

avaliar os integrantes das empresas e identificar os indivíduos que menos se destacaram. Com 

uma decisão feita, o processo de demissão é iniciado e uma ou mais pessoas poderão ser 

demitidas ao final de cada prova. 

Entretanto, a demissão está longe de ser o final da simulação ou da competição. Aqueles 

que forem demitidos da equipe principal serão realocados para uma empresa paralela onde 

executarão o mesmo trabalho operacional que as outras duas empresas, sem distinção de 

superioridade. 

Este é o grande objetivo dentro do comitê: o fortalecimento do indivíduo, dentro das 

atividades uma quantidade expressiva de capital deve ser atingida. Porém, o julgamento não será 

baseado apenas no lucro adquirido e sim nas habilidades e estratégias inovadoras apresentadas 

pelos participantes. 

Vale ainda ressaltar um fator muito importante que deve ser levado em consideração a 

respeito da ética e o comportamento esperado pelos participantes. As equipes não podem, em 

nenhuma circunstância, tentar prejudicar as demais. A competição estimulada entre as duas deve 

ser saudável e o aprendizado que será adquirido deverá ser levado para além da competição. 
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3 DAS PROVAS 

 

As provas do Jovem Executivo consistem na prática de tudo que foi tomado de 

conhecimento nos treinamentos posteriores à competição. Exigem dos empresários muita 

disposição e ânimo para serem realizadas, pois este é o ponto principal no qual os alunos são 

responsáveis pela avaliação do desempenho individual e coletivo de cada um. 

As provas serão disponibilizadas em formato de slide através de PowerPoints. Quando 

houver impossibilidade de se fazer desta forma, será usado um meio que transmita as 

informações e demandas da prova com mais clareza possível e ainda serão esclarecidos detalhes 

e dúvidas antes do início da atividade. Após o início da atividade, perguntas apenas serão 

respondidas em casos extremos e a resposta será passada a todos os grupos e não somente para o 

grupo de onde surgiu a dúvida. 

O tempo, a quantidade de pessoas e o que deverá ser feito, além de outras informações, 

serão disponibilizadas apenas na hora da prova, sendo impossível qualquer um além dos 

delegados tomar ciência do que deverá ser feito em provas seguintes com antecedência. A razão 

única para isso é de aumentar a qualidade da atividade e testar as habilidades de raciocínio 

rápido, criatividade e etc. Ressaltando que o número de provas é indeterminado, podendo 

também, ocorrer a situação em que serão realizadas várias provas simultaneamente.  

 

3.1 O Relatorio  

 

Após o final de cada atividade, será necessária a apresentação de um relatório que deverá 

ser entregue em formato digital - de preferência em um pendrive, para evitar o desperdício 

demasiado de folhas de papel. Esse relatório deverá conter necessariamente o nome da equipe, 

dos participantes da atividade e a função de cada um. Exemplo do relatório será disponibilizado 

pelo Secretariado antes do início das atividades para que a qualidade da apresentação se torne 

algo mais aprazível. 
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4 DAS DEMISSÕES 

 

Como o comitê aborda uma dinâmica o mais próximo possível da realidade empresarial e 

trabalhista, a demissão é uma medida tomada para que o participante se atente da melhor forma 

possível a corrigir seus erros. Desta forma, no futuro ele poderá ter uma chance de ser 

contratado.  

As demissões poderão ser de apenas uma pessoa, duas ou até mesmo uma equipe inteira. 

No entanto, o fato de se ter sido demitido não é um sinal de que a competição acabou. Esta é a 

melhor chance de mostrar o seu verdadeiro potencial e que você se esforçou para corrigir seus 

erros.  

A demissão é feita ao final de cada prova em uma sala de reuniões. Este é o momento em 

que as equipes e os Secretários avaliam quem não atingiu o melhor desempenho e não contribuiu 

para o sucesso ou contribuiu para a falha da equipe. E vale ressaltar: só porque você foi demitido 

não é sinal de que você deva desistir, e sim, se esforçar muito mais e mostrar o enorme potencial 

que tem enquanto estiver na empresa paralela com outros demitidos. 
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5 A EQUIPE PRINCIPAL 

 

A equipe principal é composta, em primeiro momento, por todos os integrantes da 

competição. Esta equipe principal pode ser dividida em dois ou mais grupos, sendo que estes 

grupos não serão eternos. Isso significa que haverá uma rotação de pessoas por estes grupos na 

equipe principal. Esta mudança se dará tanto pelos integrantes que sairão dos grupos principais 

quanto pelos integrantes readmitidos da empresa paralela.  

A permanência duradoura na equipe principal é um bom sinal para o participante. Mostra 

que ele está fazendo um excelente trabalho e atendendo aos requisitos adequadamente e fazendo 

com que sua participação se destaque cada vez mais dentro da competição. Isso não dará, 

entretanto, escopos para a acomodação dentro da competição. A cada etapa superada, a cobrança 

é maior. É inadmissível este pensamento de invencibilidade pois, fatidicamente, ele te levará a 

demissão.  

De dentro da equipe principal, são esperados os melhores resultados e o mínimo de erros 

possíveis, pois a equipe principal é considerada a maior engrenagem dentro da competição. É 

responsável pelo andamento de todo o processo, e ao seu lado em alguns momentos estará a 

equipe paralela para auxiliá-la em determinadas provas. 
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6 DA EQUIPE PARALELA 

 

A equipe paralela começa a existir após a primeira demissão, sendo ela composta ao 

longo da competição única e exclusivamente de participantes demitidos da equipe principal. O 

número de demissões e repescagens pode variar de prova para prova, fazendo com que o número 

de demitidos nunca seja o mesmo de uma prova à outra. 

Em primeiro momento, a equipe paralela, por estar em menor número, será responsável 

por auxiliar os membros da equipe principal. Em seguida, quando obtiverem uma maior 

quantidade de pessoas, irão competir diretamente contra os integrantes das outras equipes. 

Justamente por já terem sido demitidos por alguma falha em seus trabalhos anteriores, os 

membros da equipe paralela deverão trabalhar nestes erros com todo vigor e mostrar que 

conseguiram corrigir o problema e que estão prontos para voltar. Infelizmente, poucos terão o 

privilégio de retornar para a competição e possivelmente se tornar o novo Jovem Executivo.  
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7 DOS CONCEITOS IMPORTANTES 

 

Aqui serão tratados alguns conceitos que, se aplicados com a sua devida importância, irão 

atribuir enormes conhecimentos ao participante. Além disso, com toda a certeza, levá-lo a uma 

vitória incontestável. 

 

7.1 Empreendedorismo 

 

As primeiras formas de empreendimento aparecem historicamente nas sociedades que, 

até o século XIX, eram predominantemente agrícolas. Somente após a Revolução Industrial, com 

a invenção da máquina a vapor, é que ocorreram mudanças significativas nestas sociedades e na 

maneira com que se faziam negócios. As sociedades dos séculos XIX e XX são marcadas pela 

agricultura e pela industrialização. Já o século XXI se caracteriza pelo avanço da tecnologia, 

acesso à informação, mudanças nas relações de trabalho e crescimento da economia informal. 

Empreender, então, está intimamente ligado ao processo de inovação. 

Naquela época, havia negócios nos quais o governo fazia um acordo contratual com 

alguém para realizar um serviço ou fornecer produtos, prefixando os preços e deixando, com 

isso, o lucro ou prejuízo nas mãos do empreendedor. Empreendedorismo é, então, um meio  que 

busca desenvolver o potencial das pessoas para serem empreendedoras, não importando a área 

em que estejam atuando. 

Como este é o tópico mais extenso e, sem dúvida, o mais importante, e considerando o 

fato de que não é este o cunho deste artigo, irei limitar apenas ao contexto histórico e esta breve 

explicação do que é o empreendedorismo e em que momento ele surgiu. Outros derivados como 

as qualidades de um empreendedor, tipos de negócios e de empreendedores serão abordados em 

sala, no ato do treinamento, para que tudo fique mais claro. 

 

7.2 Qualidade no atendimento e postura profissional 

 

Quem é o Cliente? Reflita. Pense no seu ambiente profissional. Quais são suas principais 

atribuições? Toda vez que um superior hierárquico lhe pede algo - ou mesmo que nem chegue a 



15 

 

pedir - toda vez que você entrega algo que é de sua responsabilidade, está diante de uma situação 

cliente-fornecedor.  Nesta situação, o cliente é a pessoa para quem você realiza a entrega e o 

fornecedor é você. Se a empresa deseja tratar o cliente externo impecavelmente, investe milhões 

em campanhas publicitárias, no design de seu produto, em campanhas de vendas, treinamento de 

empregados, entre outras ações, mas não investir na qualidade interna, todo o dinheiro gasto será 

inútil.  

A má qualidade interna pode levar a um prejuízo excessivo. Prestar um atendimento com 

qualidade envolve diversos fatores, como a atitude do profissional e a capacidade e as condições 

do ambiente. O profissional deve estar motivado, tendo boas razões para colocar em prática o 

que aprendeu.  

A apatia é a falta de emoção, já a má vontade é uma forma explícita de dizer o quanto 

você está odiando sair da sua inércia para realizar alguma atividade. É importante lembrar que 

nosso corpo fala, mesmo quando estamos tentando disfarçar: Às vezes, até uma dor de cabeça 

súbita pode parecer má-vontade para executar algo. O importante é considerar que o atendimento 

sempre pode ser melhor e que isso depende mais da atitude do profissional do que de recursos. 

Claro que estes são importantes, mas sem boa vontade não há milagres. Lembre-se sempre de 

que um cliente não é apenas o comprador  de serviços ou de produtos.  

Enfim, a relação entre cliente e fornecedor deve ser plena, e é fundamental termos a 

consciência de que os papéis mudam constantemente. Por isso, na próxima unidade trataremos 

do aspecto profissional como um todo, com foco no desenvolvimento do profissionalismo com a 

qualidade no atendimento. 

 

7.3 Comunicação com foco organizacional 

 

A comunicação humana é um processo que envolve a troca de informações e utiliza  os  

sistemas  simbólicos  como  suporte  para  este  fim.  Estão  envolvidos  neste processo  uma  

infinidade  de  maneiras  de  se  comunicar:  Duas  pessoas  tendo  uma conversa  face-a-face; 

por  meio  de  gestos  com  as mãos; mensagens enviadas utilizando a rede global de 

comunicações; a fala; a escrita que permite interagir com as outras pessoas e efetuar algum tipo 

de troca informacional. 
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Nas  relações  humanas,  a  importância  da  comunicação se  dá  em  razão  das empresas  

mostrarem-se  cada  vez  mais  preocupadas  com  as  possibilidades de interação humana dentro 

das organizações, interações estas que aumentaram muito por conta  do  trabalho  em  grupo.  

Hoje,  dentro  das  empresas,  as  pessoas  articulam-se muito mais, relacionam-se muito mais, 

até pela necessidade da produção.  

Consequentemente,  nas  relações  de  trabalho,  as  empresas  articulam-se  e interagem  

muito  mais  dentro  e,  sobretudo  fora  dela,  no  oferecimento  de  seus produtos para a clientela 

externa.  Portanto,  a  comunicação  interpessoal  que  ocorre  dentro  da  empresa  e  a 

comunicação da própria empresa para o público externo, realizada por intermédio de seu 

colaborador com o cliente, são de suma importância. 

 

7.4 Comunicação efetiva 

 

Para que haja comunicação, é necessário que o destinatário da informação a receba e a 

compreenda. A informação simplesmente transmitida, mas não recebida, não foi comunicada. 

Como você pode ver, somente o fato de enviar uma mensagem (ou de falar algo) não 

garante um processo de comunicação efetiva. Quem busca a eficácia na comunicação deve ter 

em mente que é fundamental estar comprometido com:   

 

● Clareza do assunto; 

● Objetivos; 

● Forma de falar;      

● Compreensão do receptor - ou seja, se ele entendeu sua mensagem ou se possui o que é 

necessário para compreendê-la. 

 

A comunicação está relacionada a todas as etapas da vida do sujeito, desde o nascimento 

até a morte. Pode, inclusive, ultrapassá-la, como no caso de grandes autores da literatura, do 

cinema, da televisão que continuam sendo referência. 

Falar em público com segurança é uma habilidade muito requisitada no mercado de 

trabalho, embora muita gente acredite que serve apenas para professores, advogados ou políticos. 
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Dentre os exemplos de algumas situações em que a habilidade de falar em público pode abrir 

portas ou contribuir para a construção de uma boa imagem profissional, têm-se, por exemplo, a 

de apresentar produtos ou serviços para as empresas, o que é uma estratégia de negócio. É 

comum que a apresentação seja vista pela diretoria e corpo gerencial a fim de avaliarem a 

proposta. As técnicas de oratória podem garantir o sucesso no fechamento do negócio. Esse é um 

diferencial avaliado de forma positiva pelos empregadores no mercado de trabalho. 

 

7.5 Marketing 

 

O marketing é uma área que desempenha um trabalho essencial e que não se restringe 

apenas à publicidade e propaganda de uma empresa, mas está intimamente envolvido com todo o 

processo de construção e fortalecimento de uma marca.  Além disso, o marketing é a área do 

conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às relações de troca, orientadas para 

a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados 

objetivos de empresas ou indivíduos e considerando sempre o meio ambiente de atuação e o 

impacto que essas relações causam no bem-estar da sociedade.  

A Era do marketing teve início por volta de 1950, quando os empresários passaram a 

perceber que só vender não era a melhor maneira. Havia necessidade de valorizar o consumidor. 

Toda empresa atua num ambiente que é instável. Modificações ocorrem exigindo a flexibilidade 

dos planos de marketing. As variáveis que estão fora do domínio da empresa são chamadas de 

variáveis incontroláveis.   

As estratégias de marketing atuam durante todo o processo de gestão empresarial, e são 

muito mais do que técnicas para vender o produto já confeccionado. Deve-se pensar no 

marketing antes mesmo de criar o bem ou serviço a ser vendido, questionando se ele é realmente 

necessário ao mercado onde a empresa está instalada. Uma das ferramentas de diagnóstico nesse 

sentido é a análise SWOT. Desmembrando a sigla, o significado é composto pelas palavras 

Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats 

(Ameaças). 

  



18 

 

Figura 1 – Como fazer uma análise SWOT 

 

Fonte: Brascomm 2.0 

 

● Strengths: 

São os diferenciais que uma determinada empresa possui em detrimento a outras do 

mesmo setor. Por exemplo: estabilidade financeira ou plano sólido de fidelização com clientes. 

 

● Weaknesses: 

É tudo aquilo apontado pela própria empresa como ponto negativo. Exemplos: imagem 

da marca prejudicada, empregados insatisfeitos e outros. 

 

● Opportunities: 

São as possibilidades de crescimento da empresa no seu segmento. Por exemplo: a 

inauguração de uma nova franquia ou a conquista de um novo público. 

 

● Threats. 

Tudo aquilo que pode ameaçar o desenvolvimento dos negócios. Exemplos: catástrofes 

naturais ou aumento da concorrência. Os dois primeiros fatores são internos à organização, já os 

últimos são externos.  
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Depois de realizado o levantamento referente a cada um dos fatores, a gestão da empresa 

pode atuar exatamente nos pontos que necessitam de melhoria, agindo de maneira mais defensiva 

ou de confronto diante dos concorrentes. 

 

7.6 Administração financeira 

 

Poucas pessoas tiveram oportunidade de receber uma educação financeira desde a 

infância. Por isso, encontramos pessoas que são compelidas a comprar compulsivamente, sem 

levar em conta suas prioridades, necessidades e capacidade financeira A educação financeira nos 

conduz ao autoconhecimento por meio do qual poderemos melhorar a relação com o dinheiro e 

administrar os ganhos e gastos, tendo em mente a realização de nossos objetivos e sonhos. 

Nossas finanças devem ser organizadas de modo a elaborar um orçamento que represente 

a renda disponível vs despesas, e as mudanças necessárias para que possamos sair de uma 

situação de devedor, para a de poupador. Cada um possui uma maneira diferente de lidar com o 

dinheiro. A busca por um equilíbrio financeiro passa pela identificação do nosso perfil financeiro 

e de como lidamos com o dinheiro e as finanças pessoais. 

Algumas empresas já perceberam que investir em programas de educação financeira dos 

colaboradores trará benefícios não só para eles como também para a organização. Investir na 

educação financeira do colaborador irá melhorar sua qualidade de vida, evitando prejuízos, como 

queda da produtividade, problemas de relacionamento com os colegas, furtos, aumento de 

acidentes, faltas e outros. 

Quando um colaborador enfrenta problemas financeiros, sua motivação diminui, 

refletindo negativamente nas atividades e podendo comprometer a rentabilidade da organização. 

Os problemas financeiros independem do salário do colaborador. Nessa situação, não adianta dar 

um aumento de salário, benefícios e auxílios sem orientação adequada de como administrar seus 

ganhos. Para auxiliar seus colaboradores a ajustar a vida financeira, as empresas costumam 

oferecer cursos, palestras e oficinas. 
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7.7 Legislação trabalhista 

 

Atualmente muitos empregados trabalham na irregularidade e desconhecem esta situação. 

Por vezes são iludidos por patrões mal intencionados, que preferem explorar os trabalhadores 

que pouco dominam a legislação trabalhista pátria. Por outro lado, não são raros os 

empregadores que também não conhecem a legislação trabalhista e, por este motivo, contratam e 

remuneram erroneamente seus empregados. 

As regras trabalhistas estão previstas no que chamamos de ordenamento jurídico e 

normas congêneres. Este, por sua vez, estrutura-se de variadas leis e normas que o equivalha. O 

ápice do ordenamento se encontra na Constituição Federal, nossa lei maior, datada de 1988. Lá 

encontramos, além de outros preceitos, os direitos e as garantias fundamentais do trabalhador, os 

quais deverão ser observadas por qualquer lei brasileira ou contrato individual/norma coletiva. 

Não serão raras as vezes que falaremos durante a competição desse tipo de contratação, 

sendo um instrumento eficaz para garantir direitos diferenciados aos trabalhadores, ou, também, 

para estabelecer condições diferenciadas daquelas previstas na legislação ordinária. Não 

podemos olvidar, também, que o ordenamento jurídico trabalhista é pautado por princípios, os 

quais deverão ser observados quando da aplicação das regras laborais. 

O empregador é quem determina as diretrizes do trabalho a ser realizado pelo empregado 

e o remunera pelo serviço prestado. Lembre-se, também, que, para os efeitos da relação 

empregatícia, são empregadores os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as 

associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores 

como empregados. Além disso, é quem assume os riscos da atividade econômica desenvolvida. 

Portanto, caso a empresa do empregador tenha algum prejuízo, tal déficit não pode ser repassado 

ao empregado, sob pena de imputar a este o risco do empreendimento. 

O contrato de emprego pode ter sua duração limitada pelas partes. Caso isso não ocorra, o 

contrato será por prazo indeterminado. A importância do estudo destes dois tipos de contrato se 

dá em razão da aplicação diferenciada de normas trabalhistas, notadamente quando da rescisão 

contratual. O contrato a termo (prazo determinado) é inequivocamente prejudicial ao trabalhador, 

porque impede sua inserção definitiva na empresa. Por esse motivo, esse negócio deve ser 
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expresso (verbal ou por escrito), a fim de que as partes, sobretudo o empregado, tenham ciência 

da duração do contrato de emprego, impedindo o término surpreendente da relação empregatícia. 

 

7.8 Fundamentos de logística 

 

Atualmente, nas organizações, a logística é um setor que tem conquistado muito espaço, 

pois as empresas veem no processo logístico um meio de ampliar sua vantagem competitiva 

frente aos clientes, e de ganhar espaço no mercado. Neste cenário, a logística tem, a cada dia, 

despertado mais o interesse das organizações que, por sua vez, têm observado que o 

gerenciamento adequado do processo logístico pode trazer ganhos substanciais para os seus 

resultados.  

A logística se preocupa com o fluxo físico de informações, e do financeiro, da matéria-

prima até a distribuição final do produto acabado, e do processo reverso quando houver. Divide-

se em dois grandes grupos: a administração de materiais representando os fluxos dentro e por 

meio do processo de produção, e a distribuição, representando os fluxos desde o ponto final da 

produção até o cliente final.  

Dentro das principais atividades envolvidas na logística, o transporte é a atividade mais 

importante para as empresas, pois absorve, em média, de um a dois terços dos custos logísticos 

totais nas organizações. É essencial, pois nenhuma empresa moderna pode operar sem 

providenciar a movimentação de suas matérias-primas ou de seus produtos acabados.  

O transporte é todo e qualquer deslocamento de bens de um ponto a outro ponto em uma 

rede logística, cumprindo com as restrições de integridade da carga, do prazo, e das demais 

condições contratuais estabelecidas antes da prestação do serviço. Para a melhor tomada de 

decisão quanto ao modal ou aos modais que melhor atendem à execução de determinadas tarefas 

que envolvem o uso de transportes, é necessário que o profissional de logística especifique 

melhor sobre as funções e os princípios da operação que necessita realizar:  

O sistema de transportes compreende o tipo de transporte aéreo, terrestre e aquaviário, e 

para cada sistema temos um ou mais modos de se transportar as mercadorias, o que chamamos 

de MODAIS de transporte. A importância dos vários modais ou modos de transporte varia com o 
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tempo e, dada as tendências atuais, deve continuar a se adaptar de acordo também com a 

infraestrutura e os investimentos disponibilizados para o seu uso 

 

 

Figura 2 - Os desafios da logística 

 

Fonte: Viviam Baddini, no blog Desafios da Logística 

 

O transporte tem fundamental participação no desenvolvimento econômico de uma 

nação, sendo que à medida que os serviços de transporte vão se disponibilizando e com preço 

mais barato, regiões geográficas que antes não possuíam produção desenvolvida começam a 

ofertar, com o passar do tempo, um leque maior de itens para o comércio em geral. Um sistema 

de transportes eficiente contribui para aumentar a competição do mercado: 

 

● Com melhores serviços de transportes; 

● Com preço reduzido; 

● Os custos dos produtos postos em mercados mais distantes podem ser competitivos com 

aqueles de outros produtores que vendem nos mesmos mercados; 

● Torna disponível ao mercado bens que normalmente não viriam.  
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Da mesma maneira, um transporte eficiente pode contribuir para garantir a economia de 

escala na produção. O transporte mais barato para os negócios faz com que mercados mais 

amplos permitam economias de escala na produção. Com o maior volume providenciado por 

esses mercados, pode-se ter utilização mais intensiva das facilidades de produção, seguida de 

especialização no trabalho. Um sistema de transportes eficiente contribui para reduzir preços das 

mercadorias. O transporte barato influencia no aumento da competição no mercado, pois é um 

dos componentes de custo que, juntamente com os custos de produção, vendas e outros, compõe 

o custo agregado do produto. À medida que o transporte se torna mais eficiente e oferece melhor 

desempenho, a sociedade se beneficia com melhor padrão de vida. 

 

7.9 Ética profissional e relações sociais. 

 

A ética é a parte da filosofia dedicada aos assuntos morais. Para facilitar a sua 

compreensão, trazemos este conceito para o nosso cotidiano dentro de uma simulação do JE. 

Basta examinar as condutas que você adota no dia a dia, ou a de outros profissionais como um 

jornalista, um advogado ou um político. Os comportamentos identificados se referem à ética. 

Algumas pessoas confundem a ética com as leis que regem nossas vidas. As leis usam 

princípios éticos para serem estabelecidas. Quem não as cumprir pode sofrer sanções. Entretanto, 

a ética não faz com que indivíduos sejam compelidos pelos demais ou o Estado por 

desobediência às normas éticas que regem nossa sociedade. Isso não acontece dentro das 

organizações públicas ou privadas, quando estas são estabelecidas e as empresas podem cobrar 

dos seus por obediência. É o que podemos chamar de ética empresarial. 

A ética empresarial determina a moral e a conduta dentro das empresas. Quando uma 

organização entra no mercado, independentemente do porte dela, ela deve seguir alguns 

conceitos relacionados à ética empresarial. Antigamente, este termo era algo incomum. A 

atividade empresarial estava associada à eficácia dos processos e aos resultados financeiros que 

eles poderiam trazer. 

A postura ética adotada por empresários e profissionais que trabalhavam para as 

organizações era algo implícito, que estava vinculado à formação de cada um. A ética 

empresarial está relacionada aos valores morais e éticos de uma empresa dentro do seu ramo de 
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atuação, assim como diante de seus clientes e concorrentes. Os valores dela são os mesmos que 

regem a ética como um todo e a conduta dos relacionamentos no meio social. 

Quando uma organização adota e aplica a ética em seus princípios básicos, ela 

desenvolve potencial para crescer de maneira sustentável. Ela é vista pelos clientes como uma 

empresa séria e que tem responsabilidade. As organizações que desrespeitam seus consumidores, 

fazem propagandas enganosas ou ofertas falsas principalmente, com o intuito de ganhar dinheiro 

mais rapidamente são condenadas ao fracasso. O sucesso dessas organizações costuma ser 

passageiro e, da mesma forma que ela cresceu, ela encolhe até desaparecer. 

Dentro da organização, a ética empresarial fomenta boas relações tanto entre os próprios 

colaboradores quanto em relação aos clientes. O relacionamento entre todos passa a ser mais 

claro, tornando-se agradável para todos os níveis. Atualmente, no mundo corporativo, a ética 

empresarial passou a ser vista como meta essencial a ser alcançada. O cultivo dela dentro das 

organizações passou a ser tratado com tanta importância quanto os resultados, sucesso 

financeiro, inovação e excelência. 

Para que a seriedade dos propósitos e a transparência na administração das empresas 

ficassem em evidência, gestores e colaboradores passaram a identificar os valores e a missão das 

empresas para o qual atuam. É por meio desse mecanismo que a ética de cada organização 

passou a ser vista de forma mais clara. Problemas relacionados com as atitudes das empresas e 

que foram vistas pela população de modo geral como ilegais montadoras de carros que adulteram 

o modelo de testes para melhorar sua performance, por exemplo, fizeram o mercado refletir 

diante de uma profunda transformação que era necessária: a da cultura das empresas. 

A cultura de cada empresa passou a focar no comportamento ético para afastar a 

desconfiança e a descrença em relação aos escândalos que afetaram a imagem de uma série de 

empresas que tiveram problemas. A ética empresarial também deve fazer parte das rotinas de 

líderes e liderados. O bom líder sabe lidar com todas as situações de uma maneira coerente. 

Sempre agindo com responsabilidade e seguindo as normas da empresa. Para que todos os 

colaboradores possam agir em conformidade com o código de ética da empresa, esta necessita 

criar e divulgar as regras . Elas devem promover o desenvolvimento interno em relação ao meio 

social, aos clientes e o relacionamento entre líderes e liderados. 
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Quando se cria um código de ética empresarial, todos os colaboradores, sem exceção, 

devem conhecer o conteúdo, valor e os significados presentes no documento. A Roche, empresa 

do ramo farmacêutico, por exemplo, adotou uma política anti suborno e um código avançado de 

ética. O objetivo é diminuir problemas com direitos humanos, impactos ambientais e governança 

corporativa. Entre os valores que o código de ética empresarial de uma organização deve ter, 

precisamos encontrar a responsabilidade social. A empresa que deseja ser vista com bons olhos 

pelo mercado, funcionários, clientes e o público de uma forma geral necessita ter um senso de 

responsabilidade social. 

O interesse pela solução de problemas sociais pode ser demonstrado por meio de 

programas, cujo objetivo é beneficiar a população local. Isso pode ser feito com ações que 

promovam a cultura, a preservação do meio ambiente e o acesso da comunidade à educação. A 

empresa que tem um engajamento em prol da responsabilidade social consegue crescer e se 

desenvolver junto à sociedade. A ética empresarial está presente nas habilidades e competências 

dos executivos atuais, como a gestão, a liderança, a negociação, a comunicação e a inovação. Por 

esse motivo, é importante fazer uma reciclagem que atualize suas habilidades em gestão 

empresarial, inovação e visão estratégica, técnicas de negociação e coaching. Mantendo-se 

atualizado profissionalmente, você consegue revolucionar sua carreira. 
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8 FEEDBACK 

 

É uma prática que pode ser utilizada nas relações de trabalho visando demonstrar um 

reconhecimento por alguma atitude positiva ou algum comentário acerca de alguma atitude 

negativa que foi feita por algum indivíduo dando a oportunidade do receptor conseguir refletir e 

melhorar determinadas atitudes. Quando chegar o momento no qual é preciso dar um feedback 

para um colega, é bom ter em mente que existem dois tipos de feedback: 

● Feedback positivo: Nesse tipo de feedback, as atitudes que um indivíduo teve que foram 

consideradas positivas são ressaltadas e elogiadas como uma forma de incentivar a pessoa 

para manter atitudes semelhantes. 

● Feedback construtivo: Nesse tipo de feedback, as atitudes que um indivíduo teve que 

foram consideradas negativas são abordadas, o ideal é que se contextualize o comentário, 

falando a percepção que se teve acerca de determinada situação e se explique porque 

considera a atitude negativa, para promover um momento de reflexão para o outro 

indivíduo, assim ele pode perceber o que está fazendo de errado e consertar isso por 

iniciativa própria, o que promove um desenvolvimento pessoal. 

 

Para que um feedback seja realmente efetivo, é importante que algumas coisas sejam 

levadas em consideração. As pessoas são diferentes e reagem de maneiras diferente, ou seja, é 

preciso criar uma situação favorável antes de se expressar opiniões para um feedback. É 

importante que a pessoa que vai receber um feedback esteja aberta para ouvi-lo, deve-se 

perguntar se ela está disposta a ouvir um feedback no momento para só então expressar opiniões.  

No momento do feedback, a escolha da maneira como vai se conduzir a conversa e 

escolha de palavras também é crucial, uma tática recomendada é o “feedback sanduíche”. Nesse 

tipo de feedback, quem está emitindo suas opiniões inicia a conversa dando um feedback 

positivo, reconhecendo alguma boa prática do ouvinte, em seguida, é dado um feedback 

construtivo, apontando algum ponto no qual o ouvinte pode melhorar e termina a conversa 

ressaltando outra ação tida como positiva, dessa forma, a mensagem é transmitida de uma 

maneira mais sutil.  
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Nunca dê um feedback se não tiver algo concreto para se dizer e  de nada adianta passar 

um feedback caso ele seja superficial. Todo feedback deve ser dado de maneira sincera e 

respeitosa, baseado em observações e em fatos, não em suposições ou simples impressões. Antes 

de iniciar uma conversa com um colega para receber um feedback, é importante refletir por um 

momento e se perguntar “Estou bem para ouvir um feedback nesse momento, mesmo que ele 

seja construtivo?”, caso a resposta seja “sim”, então é possível ter essa conversa.   

O ouvinte deve ter em mente que a pessoa que está dando esse feedback está lhe dando 

uma oportunidade, a oportunidade de saber como as suas atitudes estão sendo vistas pelos outros, 

a oportunidade de detectar alguns erros e fraquezas que podem ser trabalhados, é uma excelente 

oportunidade para se desenvolver e crescer como profissional e como pessoa.  

Durante toda a conversa, o ouvinte deve estar aberto para receber a mensagem que seu 

colega está tentando passar, para que depois, em um momento de reflexão, o próprio ouvinte 

deve parar e pensar a respeito do que foi conversado. Durante essa reflexão é possível fazer uma 

análise do que foi dito, vale a pena lembrar que um feedback é apenas um ponto de vista, uma 

opinião que alguém teve acerca de determinada situação ou atitude, não é uma verdade absoluta. 

Por esse motivo é necessário ter senso crítico aliado com humildade, para conseguir diferenciar o 

que pode ter sido apenas um mal-entendido e o que realmente condiz com a realidade. 
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