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RESUMO

Para  construir  a  base  da  fundamentação  teórica  deste  estudo,  realiza-se  uma
revisão da literatura levando em consideração o ponto importante: administração de
vendas nas organizações, que mostra quais as atividades da equipe administrativa
de vendas e como se dá a estrutura organizacional. O cenário atual dos negócios é
marcado pela grande competitividade, pela constante busca por redução de custos,
além de melhorias  nos processos  da  empresa,  tudo  com foco  em resultados.  A
estratégia comercial e seu Gerenciamento, mostram os aspectos e a importância da
estratégia  comercial  como  norte  para  o  sucesso  dos  negócios.  Isto  leva  as
organizações a modificarem suas estruturas organizacionais e procedimentos para
sobreviverem no mercado, cada vez mais competitivo satisfazendo as necessidades
dos clientes que estão cada vez mais exigentes, devido a grande concorrência. Além
disso, percebe-se que as empresas mais frágeis não têm resistido muito, pois não
buscam desenvolver novas capacidades de aperfeiçoar seus serviços. 

Palavras-chaves: Marketing; Comunicação; Vendas.

INTRODUÇÃO

É  evidente  que  a  globalização  aconteceu  devido  ao

expansionismo e a abertura de novas políticas de relacionamento, além da intensa

troca de informações e tecnologias.  Com os avanços tecnológicos,  da internet a

facilidade em se obter informações se tornou tão visível que podemos conhecer em

tempo  real  as  carências  do  nosso  mercado  de  compra  e  venda  de  produtos,

utilizando informação como subsídios para tomar decisões cada vez mais rápidas,

criando assim certas vantagens. 
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Por intermédio da gestão comercial voltada para um fluxo de

informações; com qualidade, embasado no bom relacionamento interpessoal entre

gestores,  o  operacional  a  satisfação  das  necessidades  do  cliente,  podem-se  se

colocado diante de inúmeros desafios, em busca de negociações voltadas para a

obtenção  de  vantagens  mútuas,  através  do  uso  da  informação  e  do  poder  de

barganha. Essa gestão deve vir acompanhada de profissionais qualificados, capazes

de  se  adaptarem  rapidamente  aos  mais  diversos  cenários,  tendo  perfil  de

flexibilidade  sem que  se  perca  a  postura  de  firmeza  e  comprometimento.  Além

destas  qualidades,  estes  colaboradores  devem  estar  capacitados  para  se

relacionarem com os  demais  setores  da empresa que participam do suporte  as

operações comerciais. 

Todavia,  será  que,  com  o  planejamento  e  uma  gestão

comercial  voltada  para  a  otimização  do  fluxo  de  informações  e  satisfação  das

necessidades  do  cliente,  os  colaboradores  se  sentem  mais  preparados  para

exercerem suas atividades, impulsionando assim os resultados?

 O  presente  estudo  tem  por  objetivo  identificar  se  o

Planejamento e Gestão Comercial com ênfase na qualidade do fluxo de informações

e negociações voltadas para a satisfação das necessidades, que faz com que haja a

percepção  de  qualidade  pelos  profissionais  da  área,  potencializando  assim  os

resultados. 

1. ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS NAS ORGANIZAÇÕES

Entende-se  por  organização  uma  combinação  de  esforços

individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. 

Neste  ponto  de  vista  MAXIMIANO,1 conceitua  organização

como  um  sistema  de  recursos  que  procura  realizar  algum  tipo  de  objetivo  ou

conjunto de objetivos.

Na  década  de  sessenta,  segundo  o  autor  citado,  estudos

classificaram  as  organizações  em  dois  tipos.  O  primeiro  deles,  adequado  para

condições  ambientais  relativamente  estáveis,  onde  as  tarefas  devem  ser

1 Antônio Cesar Amaru Maximiano. Teoria Geral da Administração da revolução urbana à revolução 
digital. 2008, p.15.
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especializadas  e  precisas,  havendo  hierarquia  e  controle  bem  definidos,  fora

chamado de Mecanicista. Já o segundo, ideal para condições ambientais instáveis,

onde  haja  mudanças  em  série,  criando  a  não  familiaridade  com  a  própria

organização,  não  havendo  especialistas  em  nada,  foi  denominado  Orgânico.  À

representação gráfica que mostra a estrutura formal de uma organização, definindo

suas unidades funcionais, hierarquias e relações de comunicação dá-se o nome de

organograma. E são nestas organizações, sejam elas de qualquer porte ou nível

organizacional que age o que se conhece por administração de vendas.

É  impossível  citar  administração  de  vendas  sem  abordar  o

marketing.

Para  KOTLER  e  ARMSTRONG,2 marketing  é  a  entrega  de

satisfação para o cliente em forma de benefício. 

Na opinião de LAS CASAS,

 Marketing é a área de 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 ambiente de atuação e o
impacto  que  essas  relações  causam  no  bem-estar  da
sociedade.3

 Para  o  autor  a  existência  do  marketing  está  pautada  no

atendimento  das  necessidades  de  mercado,  mas  não  se  limita  aos  bens  de

consumo.  Pode  ser  também  utilizado  na  prestação  de  serviços  de  todas  as

naturezas. No que diz respeito à comercialização de produtos ou serviços, é de certa

forma considerada uma aplicação nova, um novo campo de estudo. 

No entendimento de MAXIMIANO, salienta-se que:

a ideia de estudar o mercado surgiu na Revolução Industrial,
com o fato de parte dos empresários terem que administrar as
indústrias de forma mais organizada, causando transformações
no  mercado.  No  início,  por  estar  exclusivamente  ligado  às
atividades  de  compra  e  venda  em  benefício  da  eficiência
logística  e  produtividade,  andava  apenas  ligada  a  questões
econômicas.  O  consumidor  final  não  gozava  de  qualquer

2  Philip Kotler; Gary Armstrong. Princípios de Marketing. 2007, p.28.

3 Alexandre Luzzi Las Casas. Administração de Marketing: conceito, planejamento e aplicações à 
realidade brasileira. 2006, p. 10.
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vantagem que lhe oferecesse poder de barganha e, assim, a
concorrência praticamente inexistia. 
Já nos anos 40,  os estudos sobre o marketing tiveram início
com Walter  Scott,  aplicando  o  marketing  da psicologia  na
propaganda.  Na mesma época veio William Reilly e suas leis
de gravitação do varejo. Em seguida, questionou-se se estas
teorias teriam realmente sentido e continuidade. Outros autores
como  Roland  Vaile se  opunham,  pois  consideravam  ideias
meramente subjetivas.  Então apareceram Bartels e outros que
começaram a admitir a existência de sentido naquelas teorias
de mercado.4

Em  busca  de  um  maior  esclarecimento,  faz-se  necessário

entender  os  conceitos  de  vendas  e  principalmente  clientes.  Entendem-se  como

venda  o  processo de interação entre  duas  partes  onde  haja  a  troca de valores

monetários por um produto ou serviço de modo a suprir vontades ou necessidades

de ambas os envolvidos. Pode-se ainda classificar os processos de vendas como

prospecção, onde há um contato inicial para que se possa vender a ideia de um

produto ou serviço, não havendo necessariamente a comercialização, processo de

negociação,  etapa  em que há manifesto  interesse na comercialização,  mas não

ocorrendo a troca em si e venda realizada e a etapa em que há o fechamento do

negócio. Além destes, pode-se destacar o pós-vendas, responsável por mensurar a

satisfação do cliente após a utilização/recebimento do produto ou serviço.

Pode-se ainda, de modo conotativo, definir venda como sendo

o setor ou conjunto de pessoas responsável pela comercialização nas organizações.

Normalmente, além dos responsáveis por negociar, há pessoas responsáveis pela

parte  administrativa,  auxiliando,  analisando,  supervisionando  e  gerenciando  o

trabalho dos vendedores. Numa estrutura completa tem-se normalmente Diretoria de

Vendas ou Comercial, Gerência de Vendas Nacional ou Geral, Gerência Regional,

Supervisão Regional e Vendedores, além de Analistas, Assistentes e Auxiliares de

Vendas. Já numa estrutura mais reduzida têm-se apenas vendedores, que por vezes

são até mesmo representados por Diretores e Gerentes. A disposição da equipe

varia de acordo com o porte e nível de organização da empresa.

4 Antônio Cesar Amaru Maximiano. Teoria Geral da Administração da revolução urbana à revolução 
digital. 2008, p.09.
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Quanto aos clientes, entende-se como aquelas pessoas físicas

ou jurídicas que de alguma maneira têm a vontade ou necessidade de consumir

produtos ou serviços de uma organização específica. 

Segundo CONNELLAN 

Algumas  empresas  cometem  erros  graves  simplesmente
porque não encaram todo o mercado como concorrência, e não
procuram  ouvir  seus  clientes,  conhecer  como  as  outras
empresas  atuam  (algumas,  se  fazem  isso  preocupam-se
apenas  com as que  desenvolvem o  mesmo produto),  e  por
esses motivos, não conseguem fidelizar seu diferencial. 5

 Estes stakeholders  podem  ser  gerenciados  de  algumas

maneiras.  Do  ponto  de  vista  de  importância  e  consumo,  pode-se  identificar  os

clientes  gerenciais,  também  conhecidos  como  Grandes  Contas,  considerados

aqueles com maior potencial, que geralmente têm uma relação de parceria que se

fortalece com o passar do tempo. 

DRUCKER, 6 cita que a existência das organizações se assenta

não na pura e simples obtenção do lucro e sim, na grandeza de criar um cliente e

mantê-lo, elevando gradativamente seus níveis de satisfação. 

O atendimento  destes  normalmente  é realizado em nível  de

Gerência ou Diretoria. Quando isso não ocorre, um consultor de vendas destaque da

equipe realiza este acompanhamento. Outra maneira de classificar clientes é dividi-

los em ativos e inativos, criando uma política que determine a inatividade. Alguns

dos exemplos são, do ponto de vista comercial, o número de dias sem compra e, do

ponto de vista financeiro, o número de dias médio de atraso.

A  Administração  de  Vendas  tem  papel  fundamental  nas

organizações  contemporâneas.  É  dela  a  tarefa  primordial  de  oferecer  condições

para que a empresa realize sua atividade principal de comercializar produtos e/ou

serviços  com  qualidade.  Sendo  assim,  sua  estrutura  organizacional  deve  ser

desenvolvida de modo a facilitar os processos de negociação internos e externos,

otimizando as relações de trabalho, que podem ser formais e informais. 

5 Tom Connellan. Nos bastidores da Disney. 2010, p. 67.

6  Peter F. Drucker. O melhor de Peter Drucker: a administração. 1998, p. 39.
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Para  JOSÉ MELLO,7 negociação  é  o  meio  utilizado  quando

duas empresas desejam criar ou alterar as regras de um relacionamento, a fim de

que ambas possam concluir acordos aceitáveis.

As  atividades  de administração  de vendas  estão  ligadas  à

estratégia  da  promoção  do  produto  ou  serviço,  envolvida  com  a  propaganda,

promoção de venda, merchandising e relações públicas. Propaganda, que tem como

conceito  ser  uma técnica  de  comunicação  de  massa,  cuja  finalidade  é  fornecer

informações a um público determinado, provocando atitudes e ações positivas em

relação aos produtos, serviços e marcas. Assim, a gestão tem a tarefa de apresentar

informações sobre a empresa, marcas, políticas e produtos, no intuito de influenciar

de forma positiva a terceiros através de esforços de persuasão. 

A Promoção de venda utiliza-se de um conjunto de recursos

para desenvolver e acelerar o processo de comercialização por meio de ações em

curto prazo. Essas ações geralmente estão ligadas a precificação ou bonificações,

buscando a fidelização entre dois ou mais interessados. A Merchandising, busca por

meio  de  materiais  promocionais  e  técnicas  no  ponto  de  venda,  potencializar  a

visibilidade de marcas, produtos ou serviços, com o propósito de motivar o potencial

consumidor. 

Já  Relações  Públicas,  definida  como  a  ciência  que  se

encarrega  de  gerir  a comunicação entre  uma organização  e  a  sociedade,  tem o

objetivo de construir, administrar e preservar a boa imagem da empresa.

 Sob o ponto de vista de KUNSCH8, Relações Públicas podem

atuar na busca da excelência da Comunicação Empresarial, mediadora entre organizações

e seus públicos, que formam a opinião pública.

Entende-se também como uma disciplina  planificada que se

desenvolve de modo estratégico e que recorre a uma comunicação bidirecional, pois

dirige-se a um público (interno e externo), mas também escuta e atende as suas

necessidades deste.

7  José Carlos Martins F. Mello. Negociação baseada em estratégia. 2007, p. 56.

8 Margarida K. Kunsch. Relações públicas e modernidade: novos paradigmas na comunicação 
organizacional. 1997, p. 35.
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Dentre as tarefas das relações públicas, destacam-se a gestão

das  comunicações  internas,  na  intenção  de  conhecer  os  recursos  humanos  da

organização e garantir que estes respeitem as políticas institucionais, a gestão das

comunicações  externas,  para  que  empresa  e  cliente  se  conheçam,  as  funções

humanísticas,  que  têm  como  finalidade  fazer  com  que  a  empresa  conquiste  a

confiança do público e a análise e compreensão da opinião pública,  para que a

conheça e posteriormente atue em função dela. Este último é fundamental para que

se compreenda quem são, como se comportam e quais os níveis de exigência e

satisfação  dos  stakeholders em  relação  à  organização.  Tudo  em  marketing

converge.

 Segundo  KOTLER9,  no  desejo  por  parte  de  alguém  de

conseguir de outra pessoa uma reação ou ação ressalta-se a atenção, interesse,

desejo, compra e uma boa divulgação boca a boca.

No âmbito do relacionamento com terceiros, mais do que ser

capaz de compreender o posicionamento e intenções, faz-se fundamental que se

crie  planos de ação para  neutralizar  possíveis  adversidades,  minimizando assim

problemas  ocasionados  pelos  pontos  fracos  existentes,  buscando  criar  mais

oportunidades de negócio, sempre com foco em gerar a sensação de qualidade nos

serviços  prestados.  Mais  do  que  isso,  é  importante,  além  destas  ações,

compreender posteriormente os seus resultados. Para tal, deve-se ter alguém com

conhecimentos em gestão e utilização de estratégias de pós-vendas. 

É dos gestores comerciais a responsabilidade de compreender

o  posicionamento  do  seu  negócio  em  relação  ao  mercado  como  um  todo  e  o

posicionamento  de  concorrentes  em  relação  a  si  e  ao  mercado,  conhecendo  a

política de todos os envolvidos. Assim, estabelece-se uma relação de concorrência

onde,  por  vezes,  quando  utilizados  os  recursos  com  assertividade  e  foco  nos

objetivos,  criam-se,  em  vez  de  concorrência  desleal,  vantagens  competitivas

capazes de potencializar os resultados. É comum, nos dias de hoje, a participação

de tomadores de decisão em eventos, feiras e congressos, buscando aumentar seu

networking e realizar a prática de benchmarking, que  entende-se como sendo a

9 Philip Kotler; Kevin Lane Keller. Administração de Marketing- A Bíblia do Marketing. 2005, p. 15.
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busca pelas melhores práticas a fim de aperfeiçoar os processos, aumentando a

eficiência na utilização de recursos e consequentemente a eficácia. 

Os profissionais de marketing voltados para o valor não ficam

esperando as  mudanças do  mercado para  então  reagir  a  elas.  Eles  devem ser

proativos e mudar o mercado e o ambiente para melhorar sua posição competitiva. 

Para CHURCHILL JÚNIOR e PETER, 

outra responsabilidade da gestão comercial é manter informado
o  restante  do  corpo  gestor  da  empresa  em  relação  aos
resultados,  orçamentos  e  planejamento  comercial.  Tais
atividades, com o objetivo de discutir e manter suas ações em
convergência com os demais objetivos da empresa sejam eles
financeiros, de recursos humanos, de processos internos, entre
outros. As ações comerciais dever ser norteadas com base nos
demais objetivos existentes e obedecer a uma disciplina formal
que reforcem as políticas institucionais.10

A venda em si pode-se definir como uma comunicação direta e

dirigida a um grupo de clientes qualificados e específicos. O vendedor transmite e

recebe mensagens, compreendendo-as e utilizando-as em favor dos interesses da

empresa. É de suma importância que a os tomadores de decisão estejam aptos e

dispostos a colaborar em favor da transmissão qualificada de informações, gerando

à  equipe  comercial  condições  de  se  comunicar  em  qualquer  momento  com  os

stakeholders de forma simples e rápida.

Estratégias  operacionais  devem  ser  disponibilizadas  pela

gestão para a que os colaboradores as utilizem de forma prática e simplificada. Tal

responsabilidade acarreta em investimentos e, consequentemente, em custos para o

empresário. Por isso, é importante também que se tenha profissionais que analisem

o custo-benefício de cada operação necessária e deem a essas pessoas opções

viáveis para que façam suas escolhas com objetividade.  Essas escolhas, quando

geram a necessidade de altos investimentos, podem ser motivo de discórdia entre

os níveis operacional e estratégico, causando desconforto na equipe. Por isso, os

gestores  devem  ser  capazes  de  responder  aos  mais  variados  tipos  de

questionamentos  e,  por  vezes,  capazes  também  de  lhe  dar  com  situações

extremamente desagradáveis no ambiente de trabalho. 

10 Gilbert A. Churchill Junior; Paul Peter. Marketing criando valor para os clientes. 2000, p.159. 
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Contudo,  os  profissionais  da  Gestão  Comercial  de  qualquer

organização, devem, além de terem o bom conhecimento do negócio, ter preparação

psicológica suficiente para responder às adversidades ao passo que as operações

de compra e venda não param. Além disso, devem estar atentos ao fato de que,

para o autor. 

Para RICHERS11

o marketing ultrapassou os limites da atuação comercial  das
empresas  para  se  tornar  atividade  irmã  das  funções
socioculturais,  em apoio a todas as ações humanas que, no
meio ambiente, procuram formas de ampliar a fortalecer suas
estruturas, as quais podem, por conseguinte, ser usadas como
promotoras  de  um  produto,  de  uma  marca  e  da  própria
organização.

 

Sob  esta  ótica,  é  fundamental  que  as  empresas  estejam

preparadas para elaborar um planejamento estratégico sustentável que resulte na

criação  de  vantagens  competitivas,  permanecendo  assim  no  mercado,  gerando

satisfação para os seus clientes. Dessa maneira, o líder pode traçar um rumo a ser

seguido, com objetivo de obter altos níveis de resultados. 

Assim,  os  autores  LEWICKI  e  HIAM  12,  a melhor  forma  de

negociação é a negociação estratégica, pois segue métodos específicos, utilizando o tempo

e a análise de cenários antes de uma negociação.

 A negociação estratégica busca a melhor saída para ambos os

lados. 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

 Pode-se  definir  estratégia,  palavra  que  deriva  do grego

antigo stratègós (de stratos, exército, e ago, liderança ou comando tendo significado

inicialmente a arte do general), como a criação de uma posição exclusiva e valiosa,

envolvendo um diferente conjunto de atividades voltadas para o sucesso. 

11  Raimar Richers. Marketing: uma visão brasileira.2000, p.05.

12 Roy J. Lewicki; Alexander Hiam. MBA compacto: estratégias de negociação e fechamento. 2003, 
p.49.
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Para se chegar ao conceito de estratégia empresarial, tem-se

ainda que definir planejamento estratégico, uma vez que o primeiro está inserido no

segundo. O Planejamento Estratégico é de fundamental importância para garantir a

uma empresa o crescimento sustentável e competitividade, otimizando a tomada de

decisão do empresário. 

Define-se, então, Planejamento Estratégico – PE como sendo o

processo  de elaboração  da estratégia,  na  qual  se  estabelece a  relação  entre  a

organização e o ambiente interno e externo, bem como os objetivos organizacionais,

com a definição de estratégias alternativas. 

Segundo  MAXIMIANO13,  PE  é  o  processo gerencial  que  diz

respeito à formulação de objetivos para a seleção de programas de ação e para sua

execução, levando em conta as condições internas e externas à empresa e sua

evolução.

   Também pode-se considerar  as premissas básicas que a

empresa deve respeitar para que todo o processo tenha coerência e sustentação. 

Assim, os autores BATEMAN e SNELL, 

a  administração  estratégica  é  um  processo  envolvendo
administradores  de  todos  os  níveis  da  organização,  que
formula  e  implementa  objetivos  estratégicos  e  os  controla
através de metas pré-estabelecidas. Outro importante conceito
é que ele  prevê o  futuro  da  empresa,  em relação  ao  longo
prazo. De uma forma genérica, consiste em saber o que deve
ser executado e de que maneira deve ser executado.14

Para os autores, a administração estratégica  é crucial para o

sucesso  da  organização,  e  a  responsabilidade  deste  planejamento  assenta,

sobretudo,  nos  formadores  de  opinião,  dado  o  nível  de  decisões  que  são

necessárias.

Outra  etapa  do  Planejamento  Estratégico  é  o  Referencial

Estratégico,  que representa  o  estágio  inicial  do  planejamento  organizacional.

Compreende um conjunto de passos onde são identificados o negócio, a missão, a

13 Antônio Cesar Amaru Maximiano. Teoria Geral da Administração da revolução urbana à revolução 
digital. 2008, p.55.

14 Thomas S. Bateman; Scott A. Snell. Administração: construindo vantagem competitiva. 1998, p.49.
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visão de futuro e os valores institucionais da organização, e é elaborado diagnóstico

de  ambiente,  que  compreende  a  análise  de  fatores  internos  e  externos  à

organização capazes de influenciar sua atuação. 

A missão procura explicar a razão de ser de uma organização e

serve de guia geral a todos os colaboradores da empresa para orientar a escolha de

negócios entre várias oportunidades existentes em seu espaço competitivo. 

Para DRUCKER15, somente uma definição clara da missão e

da finalidade da empresa torna possível a existência de objetivos claros e realistas,

sendo o fundamental para as prioridades, as estratégias, os planos e a definição de

atribuições. 

Em  uma  missão  devem  ser  respondidas  as  seguintes

perguntas: Qual é o nosso negócio? Quem é o cliente? O que tem valor para o

cliente?  Uma  boa  declaração  de  missão  deve  ser  simples,  concisa  e  de  fácil

entendimento por todos os colaboradores da organização. 

Já a Visão desenvolve o senso de destino para os participantes

da organização. É a perspectiva da empresa em longo prazo, em que a empresa

pretende chegar dentro de alguns anos, porém algo intangível. É uma declaração

concisa,  deve representar  a percepção externa,  ser  orientada para o mercado e

deve  expressar,  geralmente  em  termos  motivadores  e  visionários,  como  a

organização pretende ser vista pela sociedade. Visão significa responder: Qual o

sonho mais ambicioso da organização? Qual  é a nossa visão de futuro? O que

queremos  alcançar  em  longo  prazo?  Para  onde  nós  vamos  a  partir  de  onde

estamos? 

Para  NAISBITT16,  o  principal  ingrediente  da  reinvenção  da

empresa  é  uma  poderosa  capacidade  de  visão,  toda  uma  nova  orientação  em

relação ao caminho da empresa e sobre o modo de se chegar lá.

Os  valores,  por  sua  vez,  podem  ser  compreendidos  como

sendo as qualidades, princípios, ou crenças, que servem de guia, ou critério, para os

15 Drucker apud Balanced Scorecard e a gestão estratégica. 2005, p.55.

16 Naisbitt apud Idem Ibidem. p.69.
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comportamentos,  atitudes  e  decisões  de  todas  e  quaisquer  pessoas,  que  no

exercício  das  suas  responsabilidades,  e  na  busca  dos  seus  objetivos,  estejam

executando a Missão na direção da Visão, que a empresa apresenta, tem e valoriza.

Eles foram adquiridos com o passar dos anos. Os valores podem até mesmo, serem

aqueles  que a organização gostaria  de  tê-los  e  ainda não os  têm.  Eles  são as

crenças que orientarão o comportamento dos colaboradores.

Após  o  referencial  estratégico,  passa-se  para  o  terceiro

momento  da  estratégia:  a  elaboração  de  objetivos  e  metas.  Nesta  fase,  os

estrategistas  precisam  ter  a  visão  holística  voltada  para  o  desenvolvimento

sustentável,  pensando  na  sustentabilidade  do  negócio  a  médio  e  longo  prazo.

Entender as particularidades de cada setor é o que se torna o foco nas reuniões,

que  acabam  funcionando  como  brainstorming,  fomentando  a  formação  dos

objetivos. O desafio aí está em utilizar uma metodologia estratégica que nos permita

elaborar objetivos e matas atingíveis e gerenciáveis. Pensando nisso, autores de

diversas  linhas  de  pensamentos  desenvolveram  obras  que  retratam  métodos

voltados para e elaboração e gestão estratégica. 

CONCLUSÃO

Vale  destacar  que  se  faz  imprescindível  que  os  gestores

tenham um considerável  conhecimento  em Direito  do  Trabalho,  além do  Direito

Empresarial, pois, assim, podem tomar decisões com um grau de segurança que lhe

propicie  potencializar  os  resultados.  Além disso,  tende-se a  chegar  ao  equilíbrio

entre o corpo gestor e os funcionários de nível operacional, prevenindo-se possíveis

perdas por motivos ligados às relações trabalhistas. Não obstante, devem os líderes

trabalhar dia a dia seus próprios comportamentos, habilidades e atitudes, buscando

a  liderança  pelo  exemplo,  mostrando  aos  subordinados  para  que  tenham  um

comportamento digno de ser seguido, causando nele a sensação de admiração que

proporcione a utilização de sua autoridade.

Deste modo, outra importante conclusão gerada pela pesquisa

é o fato de que o bom clima organizacional,  assim como o bom relacionamento

interpessoal, possam ser fatores melhor utilizados para que se potencializem ainda



13

mais as ações.  Aliado a isso,  aproveitando o alto nível  de satisfação da equipe,

pode-se  explorar  de  maneira  mais  assertiva  também  ideias  sobre  gestão

participativa, aprimorando os programas já existentes.
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