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EDITORIAL  

A Revista de Extensão Unihorizontes: Exten-
são em Sociedade, traz nesta edição alguns 
projetos de extensão realizados pelos alu-
nos do Unihorizontes que se destacaram no 
primeiro semestre de 2021, bem como os 
eventos realizados na Instituição que foram 
bastante úteis à sociedade.

A Revista ainda contempla as atividades dos 
núcleos: NAJ e NAF. O Núcleo de Assistência 
Jurídica – NAJ apresenta um levantamento 
do número de atendimentos realizados pelos 
alunos do curso de Direito assessorados pe-
los professores que atuam no núcleo. Assim 
como Núcleo de Assistência Financeira – NAF, 
os atendimentos realizados por um grupo de 
alunos orientados por professores no âmbito 
de atividades na área contábil.

Os projetos de extensão permearam diferen-
tes assuntos, entre os quais destacam-se:

Uma analise no setor de marketing de uma 
cooperativa solidária do ramo de reciclagem, 
com foco nas estratégias de marketing utili-
zadas pela cooperativa; ações para melhorar 
a divulgação do trabalho da cooperativa em 
tempos de pandemia; pontos de conscienti-
zação com moradores da região a respeito da 
importância do trabalho da cooperativa;
Como está a adequação das empresas de 
construção civil a nova realidade no período 
de pandemia, a influência das novas tecnolo-
gias para o setor e a receptividade da implan-
tação do Home Office, os impactos causados 
pela pandemia dentro da construção civil; 

Assessoria trabalhista por meio de um pare-
cer técnico, para a resolução de um proble-
ma do Microempreendedor, no que tange a 
contratação de um jovem para auxiliá-lo em 
suas atividades, sem nenhum acordo formal 
de salário e horário.

A construção de um canal no youtube volta-
do para a aprendizagem e desenvolvimen-
to de conteúdo referente à preparação de 
jovens para o mercado de trabalho, por meio 
de um curso online voltado para preparação 
do jovem a entrevista de seleção para o pri-
meiro emprego;

Uma proposta de reorganização de métodos 
e processos relativos ao atendimento nas 
lojas da empresa de Telefonia;

Diagnóstico do impacto da Inovação por 
meio de consultoria nos Treinamentos e 
Soluções Automotivas em uma oficina mecâ-
nica, a importância do suporte, manutenção 
e consertos de automóveis, bem como em 
treinamentos e consultorias para os profissio-
nais da área de segurança.

Esses projetos de Extensão previsto em todos 
os cursos do Unihorizontes vem de encon-
tro à necessidade de se formar profissionais 
com maior consciência cidadã, importantes 
na superação das desigualdades sociais que 
aumentam cada vez mais nestes momentos 
de pandemia que o mundo atravessa. Cum-
prindo com sua missão, o Unihorizontes mais 
uma vez sai na frente, pois além de formar 
profissionais para fazer a diferença no mer-
cado de trabalho com seus conhecimentos 
técnicos nas suas respectivas áreas de forma-
ção, forma também pessoas engajadas com 
questões sociais de vida das pessoas que 
estão em seu entorno.

Prof. Tueli Rodrigues Tavares
Pró-Reitor de Graduação e Extensão do Cen-
tro Universitário Unihorizontes
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UNIHORIZONTES 
EM AÇÃO

Unihorizontes 
lança Clube de 
Conteúdo no 
Telegram

O Centro Universitário Unihorizontes lançou 
em 2021 um novo projeto: o Clube de Conte-
údo. Trata-se de um canal criado pela Insti-
tuição no aplicativo Telegram. A finalidade 
é compartilhar, semanalmente, conteúdos 
como palestras, webinars, podcasts, ebooks, 
entre outros.

Neste canal, o Unihorizontes disponibiliza 
materiais que trazem temas ligados às áreas 
de Administração, Contabilidade, Direito, 
Marketing, Engenharia, Vendas, Gestão de 
Pessoas, Empregabilidade, Comportamento, 
entre outros.

O acesso ao nosso Clube de Conteúdo 
Unihorizontes é 100% gratuito. 

Mais informações pelo site: 
unihorizontes.br/clube-de-conteudo

Unihorizontes 
promove curso 
de férias sobre 
ICMS
O Centro Universitário Unihorizontes pro-
moveu nos dias 28 e 29 de julho um curso 
de férias sobre ICMS, que foi ministrado 
pelo Prof. Hudson Moura de Oliveira, Con-
tador, Pós-Graduado em Gestão Tributá-
ria, Especialista em Direito Tributário.

O curso teve duração de 8h, sendo 4h no 
primeiro dia e 4h no segundo dia. Foram 
apresentados os seguintes tópicos: Fato 
gerador do ICMS, Contribuinte do ICMS, 
Diferencial de Alíquotas, Planejamento 
Tributário e Obrigações Acessórias do 
ICMS.

Fonte: Arquivo Unihorizontes

Fonte: Arquivo Unihorizontes
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Evento gratuito 
discute as 
relações de 
trabalho durante 
a pandemia
O Mestrado em Administração do Centro 
Universitário Unihorizontes realizou no dia 
23 de junho, às 19h30, o Evento Semestral 
do Núcleo de Relações de Trabalho e 
Tecnologias de Gestão (Nurteg), que contou 
com a palestra “Relações de trabalho no 
contexto da Covid-19. 

O Unihorizontes convidou para participar 
deste evento, o Prof. Dr. Diogo Helal 
(Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ 
e Programa de Pós-Graduação em 
Administração – PROPAD/UFPE - 
Universidade Federal de Pernambuco) e 
a Prof.ª Dr.ª Kely Cesar Martins de Paiva 
(Centro de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Administração – CEPEAD da UFMG - 
Universidade Federal de Minas Gerais).

O evento foi coordenado pelo Prof. Dr. 
Jefferson Rodrigues Pereira e contou 
também a com a participação da Prof.ª Dr.ª 
Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo, 
coordenadora do Nurteg. 

“O Unihorizontes possui atualmente três 
núcleos de pesquisa e nosso objetivo é fazer 
com que eles dialoguem com a sociedade 
compartilhando conhecimentos que podem 
trazer soluções para o dia a dia das empresas 
e das pessoas em geral”, explicou a Prof.ª 
Dr.ª Caissa Veloso e Sousa, coordenadora 
do Mestrado em Administração do 
Unihorizontes.

A professora explica que a escolha do tema 
relações de trabalho é uma forma de mostrar 
que o meio acadêmico está em sintonia com 
tendências colocadas pela pandemia da 
covid-19.

“O período de isolamento social imposto 
pela pandemia lançou as empresas e 
profissionais de diferentes segmentos a 
novos desafios relacionados às relações de 

“O período de isolamento social imposto pela 
pandemia lançou as empresas e profissionais 
de diferentes segmentos a novos desafios 
relacionados à relações de trabalho trabalho. 
Nós pesquisadores podemos auxiliar nesse 
processo apresentando perspectivas e 
apontando caminhos com base em estudos e 
teorias consolidadas”, disse.

A transmissão foi gratuita e aconteceu pelo 
canal do Unihorizontes no Youtube. 

Fonte: Arquivo Unihorizontes
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O Mestrado em Administração do Centro 
Universitário Unihorizontes realizou de 17 
de maio a 15 de junho a terceira edição 
do projeto Quarentese, com 8 atividades 
online e gratuitas voltadas para estudantes, 
professores, pesquisadores e profissionais 
em busca de atualização.

A nova rodada de eventos do Quarentese 
trouxe assuntos como “Gestão de Pessoas 
e Diversidade” com participação da Prof.ª 
Dr.ª Maria José Tonelli da Fundação Getúlio 
Vargas - EAESP – SP); “O que é um bom 
artigo?: reflexões sobre o desafio em se 
publicar”, palestra ministrada pelo Prof. 
Dr. Helio Arthur Reis Irigaray, da Fundação 
Getúlio Vargas - EBAPE – RJ; e “Métodos 
de Pesquisa Qualitativa: usos, maus usos, 
equívocos e alegrias”, com apresentação 
da Prof.ª Dr.ª Andrea Leite Rodrigues, da 
Universidade de São Paulo (USP).

O encerramento do evento contou com uma 
palestra internacional ministrada pela Prof.ª 

Unihorizontes realiza terceira 
edição do projeto QuarenTese

Dr.ª Larissa Marchiori Pacheco direto da 
Northeastern University, nos Estados Unidos, 
que falou do tema “Estratégia corporativa em 
resposta às crises ambientais e sociais: qual o 
papel das organizações?”.

Todas as palestras do QuarenTese estão 
disponíveis em nosso canal no Youtube.

Números da terceira 
edição
• 8 palestras

• + de 12 horas de conteúdo

• + de 300 inscritos

• + de 50 cidades representadas

• Média de 250 views por palestra

• Mais de 2 mil visualizações geral

Fonte: Arquivo Unihorizontes
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O Centro Universitário Unihorizontes realizou 
de 17 de maio a 26 de junho a segunda edi-
ção do Projeto 50+, que trouxe um ciclo de 
atividades gratuitas para o público situado na 
faixa etária superior a 50 anos e compreen-
deu cursos, palestras e oficinas que neste ano 
aconteceram de forma totalmente online.

Foram 23 atividades – cerca de 35 horas de 
conteúdo – desenvolvidas por professores 
e profissionais das mais diversas áreas. A 
nova edição do projeto recebeu mais de 1200 
inscrições de pessoas oriundas de diferentes 
regiões de BH.

Foram apresentados temas como “A Ma-
gia das plantas na decoração”; “Segurança 
Pessoal de Idosos”; “Saúde mental e autoco-
nhecimento”; “Cuidados com a saúde através 
da Fisioterapia na pandemia”; “Ageísmo e 
violência doméstica”; “Como identificar fake 
news?”; “Planejamento e rendimento das 
finanças pessoais” e vários outros.

De forma online, 
o Unihorizontes 
realiza segunda 
edição do Projeto 
50+ 

Semana de PI 
e Semana de 
Extensão batem 
recordes 
O Unihorizontes realizou de 31 de maio a 2 de 
junho, de forma totalmente online, a XXXVII 
Semana do Projeto Interdisciplinar e a XXIV 
Semana de Extensão com apresentações de 
trabalhados desenvolvidos pelos ao longo do 
semestre e atividades gratuitas como pales-
tras, oficinas, workshops e debates voltados 
para estudantes, profissionais e pessoas inte-
ressadas em adquirir novos conhecimentos.

.
 

Números dos dois 
eventos:
• 3 dias de eventos

• + de 1250 inscrições únicas

• + de 5600 inscrições geral

• + de 200 eventos (bancas e palestras)

• + de 100 horas de conteúdo

Fonte: Arquivo Unihorizontes

Fonte: Arquivo Unihorizontes
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NAF divulga 
relatório de 
atividades do 1º 
semestre de 2021
No 1º Semestre de 2021 Núcleo de Apoio 
Contábil e Fiscal (NAF) realizou atendimentos 
com demanda para realização da 
Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Física, Declaração do Microempreendedor 
Individual, emissão dos DAS e constituição 
de Microempreendedor Individual.

Atendimentos do NAF no 1º semestre de 
2021

O NAF Unihorizontes realizou 41 
atendimentos que foram registrados na 
plataforma da Receita Federal.

Sobre o NAF

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal 
(NAF) é um projeto desenvolvido pela 
Receita Federal em parceria com o Centro 
Universitário Unihorizontes cujo objetivo é 
oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos 
para pessoas físicas e jurídicas de menor 
poder aquisitivo.

Sala de atendimento virtual do NAC:
www.unihorizontes.br/naf

O Unihorizontes 
lançou o NAC – 
Núcleo de Apoio a 
Carreira 

No primeiro semestre de 2021, o Centro 
Universitário Unihorizontes, por meio do 
curso de Gestão de Recursos Humanos, 
lançou o Núcleo de Apoio a Carreira, 
com objetivo promover ações para o 
desenvolvimento profissional dos alunos e 
oferecer serviços gratuitos para a população, 
tais como: planejamento de carreira, 
fundamentos essenciais e práticos para a 
carreira, construção de currículos e apoio e 
orientação profissional.

Atendimentos do NAF no 1º semestre de 
2021

O NAC Unihorizontes realizou no seu primeiro 
semestre 7 atendimentos.

Sala de atendimento virtual do NAC:

unihorizontes.br/nac

Fonte: Freepik.com

Fonte: Arquivo Unihorizontes
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NAJ apresenta relatório de 
atividades do 1º semestre de 2021

O NAJ é uma alternativa para quem necessita 
de assistência jurídica e não tem como arcar 
com os custos relativos aos honorários de 
prestação desse tipo de serviço. Os atendi-
mentos são realizados por alunos e profes-
sores. É necessário agendar o atendimento 
previamente no Núcleo. Em razão da pande-
mia, desde março de 2020, os atendimentos 
aos clientes estão sendo feitos por meio de 
videoconferência (Microsoft Teams) e não 
mais presencialmente.

Atendimentos novos realizados, que são no-
vos clientes que chegam ao NAJ e são atendi-
dos com suas demandas. 

Total: 44

• Cíveis (como divórcio, pensão, guarda, 
reconhecimento de paternidade, ação de 
cobrança, usucapião, inventário, entre outros 
temas): 40
• Criminais (apresentando defesa para réus 
acusados dos diversos crimes, bem como 
atuando como assistente de acusação em 
prol das vítimas): 4
• Pastas abertas (o que significa que os novos 
atendimentos geraram a abertura de 41 pas-
tas internas no NAJ): 41

Atendimentos de retornos realizados, que são 
os clientes do NAJ já existentes que retornam 
para atendimento diante dos andamentos do 
seu caso ou processo para dar andamento. 
Da mesma forma, em razão da pandemia, os 
atendimentos somente foram feitos de forma 
remota, através do aplicativo Microsoft Teams

Total: 27

• Cíveis: 24
• Criminais: 3

O NAJ ainda registra os números referentes 
aos atendimentos que não puderam ser 
realizados:

•Desistência por parte do demandante: 5
• Partes ausentes, após agendamento: 19

Total: 24

Audiências e julgamentos realizados: 

Total: 10

• Conciliação (que são aquelas nas quais se 
busca solução para o problema enfrentado 
no processo, com métodos alternativos de 
solução de conflitos): 0

10 Rev ista de Ex tensão Unihorizontes 
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Fonte: Freepik.com
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• Instrução (audiências em que são produ-
zidas provas orais, com a oitiva de testemu-
nhas, interrogatórios de réus, depoimento 
pessoal de partes, entre outros): 6 (sendo 2 
cíveis e 2 criminal);
• Sessão Júri: 1 (criminal);
• Sessões de julgamento (sessões em que os 
recursos aviados perante as instâncias supe-
riores são julgados): 5 (sendo todos referen-
tes a casos penais);

Pastas baixadas, ou seja, os casos que foram 
encerrados no período:

Total: 58

• Criminais: 12
• Cíveis: 36
• Não ajuizadas: 10 (são os casos que não foi 
possível ajuizar ação judicial, seja pela invia-
bilidade jurídica da demanda, pelo abando-
no da parte ou desinteresse)

O Núcleo de Assistência Jurídica encerrou o 
1º semestre do ano de 2021 com um total de 
172 alunos participantes e 302 pastas ativas, 
sendo:

• 81 processos físicos. (Esta é a forma de tra-

mitação antiga, com o processo todo físico, 
em papel);
• 204 processos eletrônicos (PJE) (esta é a 
forma atual de tramitação dos processos, na 
forma eletrônica);
• 17 pastas não ajuizadas (são os casos que 
não foi possível ajuizar ação judicial, seja 
pela inviabilidade jurídica da demanda, pelo 
abandono da parte ou desinteresse).

Além disso, buscando alternativas para a 
impossibilidade de atendimentos presen-
ciais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), instaurou a possibilidade de fazer-
mos audiências através de videoconferência. 
Como lidamos com clientes hipossuficientes, 
verificamos através do setor de informática, a 
possibilidade de nos disponibilizar o labora-
tório para que fosse realizada as audiências 
em que o cliente não possui condição de 
fazê-las sozinho.

No dia 27/01/2021 o NAJ participou de uma 
sessão de julgamento realizada na 7ª Câmara 
Criminal do TJMG. Nesta ocasião foi julga-
do o recurso de apelação interposto pelo o 
Ministério Público que pleiteia a acusação do 
condenado nas sanções do delito de drogas. 

Fonte: Arquido do NAJ



O julgamento foi acompanhado pela a profa. 
Gabriela Dourado, que sustentou oralmente 
na sessão de julgamento, e a turma julga-
dora, com o Desembargador Relator Sálvio 
Chaves.

 No dia 23/02/2021 o NAJ participou de 
sessão virtual de julgamento realizada na 3ª 
Câmara Criminal do TJMG. Nesta ocasião foi 
julgado recurso em sentido estrito aviado 
pelo Ministério Público que pretendia a pro-
núncia de assistida do NAJ por tentativa de 
homicídio do seu ex-companheiro. O Julga-
mento foi acompanhado pela Profa. Gabriela 
Dourado, que sustentou oralmente na sessão 
de julgamento, e a turma julgadora, 

composta pelos Desembargadores Paulo 
Cesar Dias, Fortuna Grion e Maria Luiza de 
Marilac, deu ganho de causa para a defesa 
do NAJ, negando o recurso do Ministério 
Público. Assistiram ao julgamento os alunos 
Rayssa Gabrielle Cardoso da Silva, Lucas Fer-
nando Coelho e Ana Beatriz Lopes Freire.
 

No dia 11/03/2021 o NAJ participou de 
sessão virtual de julgamento realizada na 2ª 
Câmara Criminal do TJMG. Nesta ocasião foi 
julgado recurso de Apelação aviado pelo NAJ 
em face de condenação do assistido D. J.G. 
por tráfico de drogas e por ilegal de arma de 
fogo a pena de reclusão de 08 anos e 2 meses 
de reclusão, e 594 das-multa. O Julgamen-
to foi acompanhado pela Profa. Gabriela 

Dourado e assistido pelo aluno responsável 
pela pasta, Lucas Fernando Coelho. A turma 
julgadora, composta pelos Desembargadores 
Valéria Rodrigues Queiroz, Beatriz Pinheiro 
Garies e Matheus Chaves Jardim, deu ganho 
de causa para a defesa do NAJ, absolvendo o 
assistido de todas as acusações.
 
Além das participações em júris, julgamen-
tos e audiências, o NAJ também proporcio-
nou duas visitas virtuais para que os alunos 
conhecessem de perto o Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais e o Museu do Tribunal de 
Justiça de São Paulo. 
A visita no Museu Tribunal de Justiça de São 
Paulo foi realizada no dia 19/05/2021, com a 
presença dos professores Camila Hatajima, 
Cíntia Gonçalves, Daniel Sarapu e Gabrie-
la Dourado. O Museu, segundo o Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJSP), tem como 
missão presever os bens culturais do Poder 
Judiciário, divulgando a história da institui-
ção, por meio da coleta, catalogação, conser-
vação, comunicação e exposição do acervo, 
preservando assim para as futuras gerações a 
memória do poder judiciário paulista e nacio-
nal.

A visita no Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais (TJMG) ocorreu no dia 09/06/2021, com 
a presença dos professores Camila Hatajima, 
Cíntia Gonçalves, Daniel Sarapu e Gabriela 
Dourado, através do Programa Conhecendo 
o Judiciário. 

Além da visita, foi realizada uma palestra com 
o Desembargador Rogério Medeiros, que nos 
informou, inclusive que seu assessor é egres-
so do Centro Universitário Unihorizontes e 
estava satisfeito em rever os professores. 
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PROJETOS DE EXTENSÃO
EM DESTAQUE

1 Introdução

Com o intuito de integrar o conhecimento 
técnico às práticas inerentes à profissão, 
surgiu como forma de contribuir para o meio 
social o projeto de extensão, colocando as-
sim os acadêmicos em contato com contro-
vérsias da vida extra universidade, exigindo 
a utilização de seus conhecimentos teóricos 
para o bem coletivo.

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucio-
nal da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, 
cultural, científico e político que promove a interação 
transformadora entre Universidade e outros setores da 
sociedade (FORPROEX, 2010).

Logo, observa-se a importância da prática 
extensiva acadêmica ao meio social e as 
diversas contribuições profissionais aos estu-
dantes que, sob a supervisão de um orienta-
dor expert, desenvolvem atividades técnicas 
visando contribuir para o aprimoramento do 
conhecimento prático e teórico.

Assim, a extensão proporciona às partes 
envolvidas a interação de conhecimentos, 
proporcionando aprendizado mútuo e en-
grandecimento técnico, cultural, intelectual 
e pessoal, recíprocos, tornando tal prática 
indiscutivelmente importante para a forma-
ção acadêmica do estudante.

2 Objetivo e Proposta

Neste projeto de extensão objetivou-se 
desenvolver uma consultoria trabalhista, 
evidenciando as modalidades de contrato de 
trabalho no atual cenário jurídico, pós refor-
ma trabalhista, a um Microempreendedor 
Individual (MEI), tendo em vista que a catego-
ria empresária, em questão, está cercada por 
especificidades no que diz respeito a contra-
tação de empregados.

2.1. Diagnóstico

A empresa, objeto deste estudo, foi fundada 

Alunos: 
Adrien Guilherme Freitas Silva
Gleicon Gabriel de Souza Silva
Isabela Alves Santos
Lucas Nazaré de Abreu
Luiza Quirino Peixoto Lage
João Lucas Mourá
Orientadora: Profa. Camila Dias Pereira e Hatajima
Curso: Direito

Consultoria Trabalhista - Modalidades de 
Contrato de Trabalho
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em 2012 e está enquadrada, desde o início 
de sua fundação, como empresa individual, 
observado na descrição de sua natureza 
jurídica.

Seu fundador e atual proprietário trabalhou 
sozinho fazendo manutenção de pequenos e 
médios veículos, até o início de 2019 quando 
surgiu a necessidade de ter uma pessoa para 
auxiliá-lo em serviços específicos na manu-
tenção destes veículos automotores. A partir 
daí, “contratou” um ajudante que inicialmen-
te prestava serviços esporádicos, mas, pos-
teriormente passou a cumprir uma jornada 
de trabalho sem nenhum acordo formal de 
salário e horário.

Mas, afinal, quais seriam as consequências 
para a pessoa jurídica/empresa de manter 
um “ajudante” sem registro em CTPS (Cartei-
ra de Trabalho e Previdência Social)? 

Surge, então, a iniciativa do grupo em buscar 
respostas ao questionamento, ou seja, caso 
exista alguma penalização ao materializar a 
prática deste ato, qual será a melhor forma 
de coibir uma eventual sanção. Logo, bus-
cando a melhor orientação/solução ao caso, 

em questão, foi desenvolvida uma consulto-
ria objetiva por meio de um parecer técnico.

3 Das modalidades de contrato de traba-
lho

Apresenta-se, a seguir, a transcrição de todas 
as modalidades de contrato de trabalho exis-
tentes no ordenamento jurídico pátrio, bem 
como os requisitos para a sua adoção, com 
base na Consolidação das Leis do Trabalho e 
normas complementares:

3.1 Contrato de trabalho por tempo de-
terminado

O contrato de trabalho por tempo determi-
nado possui uma característica principal: A 
prefixação temporal da duração do contrato.

Ademais, a duração do respectivo contrato 
não pode ser superior a 2 (dois) anos.

A Consolidação das Leis do Trabalho traz mo-
dalidades/implicações deste contrato, senão 
vejamos:
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1 - A natureza do serviço justifique a adoção 
do presente contrato;
2 - Atividades empresariais de caráter transi-
tório;
3 - Contrato de experiência.

Vale ressaltar que esta modalidade não 
garante ao empregado recebimento de aviso 
prévio, multa de 40% do FGTS, bem como 
Seguro-Desemprego em caso de demissão.

Entretanto, é assegurado ao empregado 
todos os direitos na vigência deste contrato, 
sejam estes:

Salário-mínimo vigente ou piso salarial da categoria, 
conforme a função exercida e observando o acordo ou 
convenção coletiva de trabalho;

Jornada máxima de trabalho de 8 horas diárias, com 
pagamento de horas extras com o acréscimo mínimo 
de 50%. As horas extras não podem exceder duas 
horas diárias;

Recebimento de 13º salário proporcional, conforme 
assegurado pelo inciso VIII do artigo 7º da Constitui-
ção Federal;

Recebimento de férias proporcionais, de acordo com o 
inciso VIII do artigo 7º da Constituição Federal;

Descanso semanal remunerado (inciso VIII do artigo 7º 
da Constituição Federal).

3.2 Contrato de trabalho por tempo in-
determinado

É o principal e mais comum contrato de tra-
balho adotado, não possui prazo pré-fixado, 
nem mesmo tempo máximo ou mínimo de 
duração, é necessário somente a estipulação 

de uma data de início.

Quando não há falha na conduta do colabo-
rador, ele tem assegurado o direito ao rece-
bimento de 40% de multa sobre o valor do 
FGTS, Seguro-Desemprego e aviso prévio em 
caso de demissão.

São ainda direitos do colaborador na vigên-
cia do contrato de trabalho:

Salário-mínimo vigente ou piso salarial da categoria, 
conforme a função exercida e observando o acordo ou 
convenção coletiva de trabalho;

Jornada máxima de trabalho de 8 horas diárias, com 
pagamento de horas extras com o acréscimo mínimo 
de 50%. As horas extras não podem exceder duas 
horas diárias;

Recebimento de 13º salário proporcional, conforme 
assegurado pelo inciso VIII do artigo 7º da Constitui-
ção Federal;

Recebimento de férias proporcionais, de acordo com o 
inciso VIII do artigo 7º da Constituição Federal;

Descanso semanal remunerado (inciso VIII do artigo 7º 
da Constituição Federal).

3.3 Contrato de trabalho temporário

Poderá o empregador optar por este con-
trato de trabalho visando o atendimento a 
uma necessidade transitória de substituição 
do quadro de pessoal ou pelo aumento de 
serviços.

Tal contrato é regulamentado pela Lei nº 
6.019, de 3 de janeiro de 1974.

3.4 Contrato de trabalho eventual

Este contrato de trabalho caracteriza-se por 
sua eventualidade, ou seja, são prestações de 
serviços esporádicos, tendo como exemplos 
desta modalidade de contrato de trabalho: 
Pedreiro, encanador, jardineiro, pintor etc.

3.5 Jovem aprendiz
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Regulamentado pela Lei 10.097 de 2000, tal 
modalidade de contrato de trabalho destina-
-se à jovens de 16 à 24 anos de idade.

Nessa modalidade é possível capacitar o 
jovem para o trabalho e combinar formações 
práticas e teóricas para o seu desenvolvimen-
to profissional, possui duração máxima de 02 
anos.

3.6 Estágio

O estágio é um dos tipos de contrato de tra-
balho que não confere vínculo empregatício. 
Ou seja, o acordo será firmado apenas por 
termo de compromisso que deverá ser assi-
nado por gestor e colaborador, constando as 
atuações de serviço.

Dessa forma, o empregador tem o benefício 
de um potencial funcionário com preparação 
adequada e desenvolvimento de rotinas, am-
pliando a assertividade de uma contratação.
Por outro lado, o estagiário tem a oportuni-
dade de aprendizagem aplicada diretamente 
no ambiente corporativo ganhando em expe-
riência e habilidades de trabalho.

Entretanto, com base na Lei 11.788 de 2008, 
são requisitos para a materialização do con-
trato:

Art. 3º O estágio, tanto na hipótese do § 1º do art. 
2º desta Lei quanto na prevista no § 2º do mesmo 
dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer 
natureza, observados os seguintes requisitos:

I – Matrícula e frequência regular do educando em 
curso de educação superior, de educação profissional, 

de ensino médio, da educação especial e nos anos 
finais do ensino fundamental, na modalidade profis-
sional da educação de jovens e adultos e atestados 
pela instituição de ensino;

II – Celebração de termo de compromisso entre o edu-
cando, a parte concedente do estágio e a instituição 
de ensino;

III – Compatibilidade entre as atividades desenvol-
vidas no estágio e aquelas previstas no termo de 
compromisso.

3.7 Contrato de trabalho intermitente

Tal modalidade de contrato de trabalho 
surgiu com o advento da reforma trabalhista, 
mais especificamente a Lei 13.467 de 2017.
O Art. 433 da Lei supramencionada dá início 
a sua regulamentação, senão vejamos:
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Art. 443.  O contrato individual de trabalho poderá ser 
acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou 
por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, 
ou para prestação de trabalho intermitente.

Nessa modalidade de trabalho, o contrato 
ganha em flexibilidade já que pode ser acor-
dado conforme horas ou dias trabalhados, 
desde que tudo esteja bem explanado no 
documento.

Também nesse tipo de contrato, é possível 
pagar direitos como férias, FGTS, décimo 
terceiro salário de forma proporcional ao 
trabalhado pelo colaborador.

4 Da personalidade jurídica

A empresa, objeto deste estudo, está regis-
trada como Microempreendedor Individual 
- MEI.

Neste sentido, busca-se identificar as carac-
terísticas deste regime para melhor formular 
orientações no que diz respeito ao problema 
abordado neste projeto de extensão.
Não há na legislação um conceito adstrito à 
MEI, entretanto a própria Lei Complementar 

123 de 2006, aponta o Art. 966 do Código Civil 
como conceito genérico, senão vejamos o 
Art. 3° da Lei supramencionada:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consi-
deram-se microempresas ou empresas de pequeno 
porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a 
empresa individual de responsabilidade limitada e o 
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Senão vejamos o que dispõe o Art. 966 do 
Código Civil:

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profis-
sionalmente atividade econômica organizada para a 
produção ou a circulação de bens ou de serviços.

No regime empresarial em questão, além do 
conceito colacionado acima, identifica-se 
algumas singularidades regulamentadas pela 
própria Lei Complementar 123, senão veja-
mos as especificidades relevantes às orienta-
ções a serem formuladas para este regime:

Art. 18-A. § 1o  Para os efeitos desta Lei Complemen-
tar, considera-se MEI o empresário individual que se 
enquadre na definição do art. 966 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, ou o empre-
endedor que exerça as atividades de industrialização, 
comercialização e prestação de serviços no âmbito 
rural, que tenha auferido receita bruta, no ano-calen-
dário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil 
reais), que seja optante pelo Simples Nacional e que 
não esteja impedido de optar pela sistemática prevista 
neste artigo.

Art. 18-C. Observado o disposto no caput e nos §§ 
1o a 25 do art. 18-A desta Lei Complementar, poderá 
enquadrar-se como MEI o empresário individual ou o 
empreendedor que exerça as atividades de industria-
lização, comercialização e prestação de serviços no 
âmbito rural que possua um único empregado que 
receba exclusivamente um salário-mínimo ou o piso 
salarial da categoria profissional.

Observadas as características basilares de um 
MEI, pode-se prosseguir com as orientações 
cabíveis.
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5 Produtos resultantes da proposta

É certo afirmar que pode recair à pessoa 
jurídica que mantém empregado sem re-
gistro e sem o adimplemento dos direitos 
trabalhistas atinentes ao contrato de trabalho 
as seguintes consequências administrativas 
aplicadas pelos órgãos fiscalizadores:

1 - A assinatura do Termo de Compromisso 
de Ajustamento de Conduta, assumindo 
assim o empregador o dever de cumprir a 
legislação, sob pena de multa.

2 - A CLT em seu Art. 47 afirma ainda: 

Art. 47.  O empregador que mantiver empregado não 
registrado nos termos do art. 41 desta Consolidação 
ficará sujeito a multa no valor de R $3.000,00 (três mil 
reais) por empregado não registrado, acrescido de 
igual valor em cada reincidência.
§ 1o  Especificamente quanto à infração a que se refe-
re o caput deste artigo, o valor final da multa aplicada 
será de R $800,00 (oitocentos reais) por empregado 
não registrado, quando se tratar de microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
§ 2o  A infração de que trata o caput deste artigo cons-
titui exceção ao critério da dupla visita.

Art. 47-A.  Na hipótese de não serem informados os 
dados a que se refere o parágrafo único do art. 41 
desta Consolidação, o empregador ficará sujeito à 
multa de R $600,00 (seiscentos reais) por empregado 
prejudicado.

E ainda, além das cominações administrati-
vas, em caso de eventual demanda judicial 
proposta pelo empregado poderá o em-
pregador ser condenado ao pagamento de 
inúmeros encargos pecuniários, tais quais:

1 - Salários, férias, 13º Salário, vale transpor-
te, horas extras, adicionais (noturno, insalu-
bridade e periculosidade), FGTS e INSS.
2 - Valor equivalente à quantidade de parce-
las do seguro desemprego em conformidade 
a Súmula 389 do TST se devido.
3 - Pagamento do PIS como dispõe a Lei 
Complementar n° 7 de 1970, se devido.
4 - Incidência de demais cominações pecuni-
árias em conformidade a Convenção Coletiva 
de Trabalho – CCT, caso a classe possua.

Superada as consequências de se manter 
um empregado sem registro, apresenta-se as 
duas melhores formas de se coibir o ônus das 
sanções acima elencadas.

Tendo em vista as especificidades da perso-
nalidade jurídica a qual destina-se a orienta-
ção, considerando a possibilidade de contra-
ção de apenas 1 (um) único funcionário, bem 
como os inúmeros contratos de trabalho exis-
tentes no cenário jurídico trabalhista, é certo 
afirmar que os dois contratos de trabalho que 
se amoldam às necessidades da empresa 
são:

1 - Contrato de trabalho por tempo indeter-
minado, descrito no tópico 3.2.
2 - Contrato de trabalho intermitente, descri-
to no tópico 3.7.
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1 Introdução

O tema proposto para este Projeto de Ex-
tensão é a necessidade de implantação de 
melhorias nas empresas nesse momento.
Menciona-se também o valor da Extensão 
Acadêmica para relacionar e beneficiar insti-
tuições de ensino, alunos e sociedade.

Tumelero (2018) comenta que o Projeto de 
Extensão amplia a atuação das universida-
des para fora das salas de aula, articulando 
conhecimento científico de ensino com as 
necessidades comunitárias gerando trans-
formação social. Complementa, ainda, que 
a Extensão Universitária é uma das funções 
sociais da Universidade, que tem por objetivo 
promover o desenvolvimento social, fomen-
tar projetos e programas de extensão que le-
vam em conta os saberes e fazeres populares 
e garantir valores democráticos de igualdade 
de direitos, respeito à pessoa e sustentabili-
dade ambiental e social.

É importante ressaltar que, com o desenvol-
vimento tecnológico e econômico, a melho-
ria  de processos na empresa é essencial para 
que a organização se mantenha no mercado 
e diante de acontecimentos globais como 
a pandemia por Covid-19 que interferem 
diretamente na economia, indo desde as 
microempresas até as multinacionais, exi-
ge-se uma readequação das organizações e 

recomenda-se para as empresas de qualquer 
porte, um profissional qualificado, que seja 
capaz de auxiliar as mesmas no seu desen-
volvimento. De acordo com Paim et al (2009, 
p. 37), “melhorar processos é uma ação 
básica para as organizações responderem às 
mudanças que ocorrem constantemente em 
seu ambiente de atuação e para manter o 
sistema produtivo competitivo”.

Diante dos dados apresentados, este projeto 
de extensão tem como objetivo geral analisar 
o setor de marketing de uma cooperativa 
solidária do ramo de reciclagem. Como obje-
tivos específicos têm-se: Identificar as estra-
tégias de marketing utilizadas pela coopera-
tiva; Analisar possíveis ações para melhorar 
a divulgação do trabalho da cooperativa em 
tempos de pandemia; Observar pontos de 
conscientização com moradores da região 
a respeito da importância do trabalho da 
cooperativa.

2 Contextualização do ambiente

A empresa alvo deste projeto de extensão 
atua com reciclagem de resíduos e tem uma 
história de dezoito anos no ramo. A Coope-
rativa foi fundada no ano 2000, mas somente 
em 2003 conseguiram a legalização da coo-
perativa. 

A cooperativa está situada no bairro Jatobá, 
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em Belo  Horizonte, e possui somente uma 
unidade com um quadro de 40 cooperados 
de faixa  etárias diferentes. Funciona cinco 
dias por semana de 8:00 às 16:00, com um 
organograma iniciado pelo presidente, vice 
presidente, diretor financeiro, diretor admi-
nistrativo, conselho fiscal e a triagem opera-
cional. 

Sobre a questão do marketing,  a Coopreativa 
tem um responsável nesta área que trabalha 
por meio de panfletagem, eventos como 
reuniões em igrejas, escolas e em residências 
e por meio de parcerias com a  prefeitura e 
empresas privadas.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2020) a crise da 
pandemia de Covid-19 afetou negativamente 
as atividades de 62,4% dos 2,8 milhões de 
empresas em funcionamento. A cooperativa 
entrou no meio dessas 62,4% de empresas, 
se deparou  com 9 meses de portões fecha-
dos e impactos negativos na questão finan-
ceira da cooperativa.

3 Etapas do processo

Primeiramente, foi realizado um diagnóstico 
da situação do marketing, por meio de ob-
servações do dia a dia e de um questionário 

respondido por um profissional responsável 
pela divulgação da cooperativa, além de 
entrevista via roteiro semiestruturado com 
a diretora financeira e conselheira adminis-
trativa responsável pela área de marketing 
da cooperativa. A escolha dos entrevistados 
foi devida as suas participações diretas na 
gestão do marketing da cooperativa. Lopes 
(2016, p. 1) argumenta que “um diagnóstico 
bem elaborado possibilita identificar defici-
ências e assim definir as prioridades e quais 
ações de melhorias serão executadas”. 

Foi observado o modo como a cooperativa 
divulga o seu trabalho para a comunidade, 
sendo traçado um caminho para chegarmos 
nos munícipes da região. Foi estudado tam-
bém a utilização das redes sociais como fer-
ramenta primária para a comunicação com 
os cidadãos, uma vez que essa ação poderá 
auxiliar a cooperativa na divulgação de seus  
trabalhos de forma mais rápida e eficiente 
para a comunidade e região.

Cobra (1985) comenta que o planejamento 
de marketing permite as organizações rea-
girem rapidamente a turbulências do meio 
ambiente e a explorar melhor as oportuni-
dades de mercado, oportunizando, muitas 
vezes, desenvolver novas  estratégias. Portan-
to,  conversamos com os gestores da coope-
rativa, sobre ações de marketing, visando as 
melhores formas de agregar valor à divulga-
ção. Assim, trabalhamos na conscientização 
dos cidadãos, informando-lhes por meio 
de postagens e vídeos, a importância do 
trabalho feito pela cooperativa em  relação 
a reciclagem que geram grandes impactos 
positivos para o meio ambiente.

Foi trabalhado com a comunidade um 
projeto de separação domiciliar de materiais 
para a reciclagem com a finalidade de levar a 
conscientização da coleta seletiva, a impor-
tância do consumo consciente, a preservação 
do meio ambiente, a valorização do profissio-
nal catador de materiais e a importância das 
cooperativas neste ramo de reciclagem. Essa 
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etapa foi conduzida em convidar um número 
determinado de famílias e iniciar a separação 
de materiais em saco de lixo para efetuar 
uma coleta seletiva comunitária nas residên-
cias. Ao final de 2 semanas todos os resíduos 
obtidos foram coletados pela cooperativa, 
assim trabalhando a importância da coleta 
seletiva e a participação  da comunidade, ao 
mesmo tempo em que contribui com as arre-
cadações de resíduos    para a cooperativa.

Com um bom planejamento e com ações 
efetivas, certamente formará para si uma 
imagem respeitável diante da sociedade e 
do mercado, fortalecendo assim sua posição 
enquanto cooperativa.

4 Produtos resultantes da proposta

Os resultados obtidos pelo projeto de exten-
são na Cooperativa foram alcançados por 
meio de análise que incluíram campanhas e 
meios utilizados para divulgação. 

Sobre os métodos utilizados na cooperativa 
para campanhas, como meio de melhorar       
a divulgação do negócio no mercado foi apli-
cado às ferramentas de marketing estratégi-
co, social, de relacionamento, de conteúdo e 
marketing digital.

No marketing digital, a criação de contas 
nas plataformas de redes sociais e a demais 
estratégias de marketing foram campanhas 
de melhoria nas ações da cooperativa como 
meios de melhorar a divulgação do negócio, 
sendo estas:

• Facebook - Buscar maior credibilidade para 
a cooperativa, demonstrar profissionalismo 
nas ações de seus serviços prestados para a 
sociedade e valorizar o perfil da marca e do 
empreendimento.

• Instagram - Alcançar o maior número de 
clientes, facilitar o contato mais aproximado 
entre a cooperativa e o público alvo. Melhorar 
o portfólio da cooperativa compartilhando 
conhecimento com o propósito de educar, 
interagir e motivar.
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• Site - Demonstrar organização no empreen-
dimento com uma linha formal do negócio. 
Trazer missão, visão e valores para quem o 
acessa, e a imagem da empresa física virtu-
almente, levando ao público um pouco do 
que é a empresa, seus produtos, seu traba-
lho, suas ações no seu tipo de negócio e sua 
história.

• Panfletos digitais - criação de panfletos 
digitais contendo informações do tipo de 
serviço prestado pela cooperativa, panfletos 
de conscientização e educação ao que se 
referente à coleta seletiva, forma adequada 
da separação de materiais para reciclagem, 
entre outros.

• Vídeos - Publicação de vídeos levando ao 
conhecimento a história da cooperativa, 
vídeos de conscientização ambiental e a 
importância da coleta seletiva e o consumo 
consciente para a sociedade.

• Mascote Coopersoli - criação da mascote 
arara azul, ave típica da Amazônia da fauna 
brasileira, representada como símbolo da 
consciência e a importância de preservar o 
meio ambiente.

• Campanha Família Recicla - uma ação de 
separação de materiais recicláveis em sacos 
de lixos criando uma política de vizinhança 
como forma de incentivo à participação da 
comunidade local e a sociedade sobre a 
importância da separação adequada dos ma-
teriais de reciclagem domiciliar, para a coleta 
seletiva e aumento do volume de doações 
para a cooperativa, com o objetivo de educar, 
conscientizar, valorizar e responsabilizar a 
sociedade de que a mesma deve preservar 
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o meio ambiente  e ter atitudes positivas no 
consumo consciente. Teve o objetivo tam-
bém de promover a importância do negócio 
da cooperativa diante da sociedade, buscan-
do maior visibilidade da empresa na comuni-
dade e no mercado.

Os resultados esperados foram satisfatórios, 
mas poderia ter tido maior  participação por 
parte da comunidade e da cooperativa.

5 Considerações finais

Verificou-se que a empresa planeja e executa 
processos  e procedimentos que tangem o 
setor de marketing a fim de torná-lo refe-
rência de  atuação no mercado, tendo um 
setor próprio para o desenvolvimento dessas 
ações. Sobre as estratégias de marketing a 

cooperativa utiliza como ferramentas em 
suas  ações de divulgação a panfletagem, 
eventos como: reuniões comunitárias, pa-
lestras em locais públicos (escolas, posto 
de saúde, entre outros) e parcerias com o 
Ministério Público de Minas Gerais (MPMG); 
Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), 
entre outros. Visto que este  engajamento cria 
uma network no marketing boca a boca em 
que se dá os primeiros  passos em conhecer 
e se relacionar com o mercado e seu público 
alvo.

Referente às ações de marketing da coo-
perativa, na pandemia,verificou-se ausên-
cia de otimização no plano de marketing 
no negócio, a cooperativa não faz uso das 
ferramentas de marketing digital que guiam 
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para implementação de melhor estratégia da 
empresa. Compreenda-se estas ações como: 
fazer uso das plataformas de redes sociais, 
criar sites entre outros pontos cruciais para o 
envolvimento da sociedade e maior divulga-
ção do negócio. Atualmente, a utilização do 
marketing digital em organizações é essencial 
para alcançar um maior número de público 
alvo tendo em vista o cronograma das imple-
mentações das ações para nortear o sucesso 
da cooperativa.

Este planejamento permite colocar em 
prática ações pensadas e com objetivos 
específicos atuando diretamente na 
inteligência estratégica e competitiva 
de mercado. De modo que esta falta de 
comunicação digital na divulgação do 
trabalho da cooperativa agrega diversas 
situações negativas, além de não permitir 
que haja compreensão nas ações que 
promova a cooperativa e faça-a ter 
visibilidade na comunidade local e na 
sociedade.

Quanto à conscientização do trabalho da 
cooperativa na sociedade ela é executada, 
mas não efetiva, por falta de um plano de 
ação mais assertivo e pré-definido conforme 
os objetivos da cooperativa e as tendências 
de mercado. Suas ações em panfletagens 
porta a porta, palestras nas comunidades e 
busca por parceiros são ações relevantes 
na comunicação, mas não são suficientes 
para demonstrar a importância do trabalho 

da cooperativa na sociedade, há que se 
trazer uma consciência coletiva sobre a 
importância da separação domiciliar de 
materiais recicláveis para a coleta seletiva, 
o consumo consciente e os cuidados com o 
meio ambiente.

A empresa teve que ampliar suas ferramentas 
de marketing elaborando planos estratégicos 
para melhoria em suas ações no seu modelo 
de negócio, explorando o marketing de con-
teúdo (inspirar, convencer, educar e entreter) 
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e o marketing digital (redes sociais, sites, 
entre outros) melhorando seus processos de 
comunicação. Devido às mudanças no cená-
rio do mercado é essencial trazer o marketing 
aonde há fidelização de clientes, visibilidade 
no mercado, gerenciamento de sua marca e 
atividade, construir relações, educar o merca-
do, ou seja, a comunidade local, a sociedade 
e engajar os cooperados.

Durante o projeto, as dificuldades que foram 
encontradas ao longo do processo foram: a 
falta de maior participação por parte da coo-
perativa e seus cooperados sobre o assunto 
abordado, controvérsias nas informações co-
letadas, resistência por parte da conselheira 
administrativa responsável pelo marketing da 
cooperativa em aplicar as ações de melhoria 
propostas, a baixa participação da comunida-
de local em relação a ação promovida para a 
separação dos materiais para reciclagem no 
ambiente domiciliar de incentivo à prática da 
coleta seletiva e doações para a cooperativa 
que tem como finalidade aumentar o volume 
de material arrecadado, valorizar o trabalho 
do catador e levar a conscientização do con-
sumo e preservação do meio ambiente.

Contudo, a coleta seletiva de separação de 
materiais recicláveis e do lixo é de extrema 
importância para as empresas e para a popu-
lação, pois além de gerar renda para catado-
res que sobrevivem dessa atividade, também 
gera economia para as empresas e diminui a 
poluição do meio ambiente.

Todas as ações adotadas com estratégias de 
marketing foram satisfatórias, com resultados 
positivo na elaboração e execução do proje-
to, as campanhas tem por finalidade promo-
ver a cooperativa tendo como propósito a 
continuidade dos projetos.

É importante ressaltar que o desenvolvimen-
to deste trabalho foi produtivo para o cresci-
mento profissional e agregou conhecimento 
intelectual que acompanhará os futuros 
gestores por toda a vida acadêmica e profis-

sional, de forma que saberão a importância 
de se incentivar e investir no desenvolvimen-
to e crescimento de empresas.
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1 Introdução

O ano de 2020 para as empresas do setor da 
construção civil foi desafiador. Mesmo com 
a crise global da COVID19, o setor continuou 
em pleno desenvolvimento, contribuindo 
para o crescimento da economia brasileira. 
É preciso entender que a engenharia na área 
da construção civil, é um dos setores que 
mais sofrem com o colapso da economia, 
pois é uma das alavancas para o PIB Nacio-
nal, gerando empregos e serviços, deman-
dando muitos investimentos. 

Minas Gerais com os seus 300 anos de histó-
ria conseguiu criar bases para o progresso e 
desenvolvimento da economia graças à cons-
trução civil. O estado mineiro tem um grande 
potencial na engenharia, abriga as maiores 
empresas do setor de projetos, sondagens 
e construtoras de conhecimento nacional 
que impulsionam o desenvolvimento e as 
tecnologias que são aplicadas nas grandes 
obras da atualidade, é a maior integradora 
das atividades na economia gerando empre-
gos diretos e indiretos que envolvem diversos 
setores da cadeia extensa da construção civil.

Empresários do setor acreditam que as 
atividades da construção civil desempenham 

papel fundamental para os mineiros e para 
todo o país. De acordo com Geraldo Linhares, 
presidente do Sindicato da Indústria da cons-
trução civil no Estado de Minas Gerais (SIN-
DUSCON/MG) a construção civil movimenta 
mais de 97 outros setores.

A criação de postos de trabalho no setor da 
construção civil é  palco para se destaca na 
economia mineira. Nos dez primeiros meses 
do ano de 2020, ano em que o setor foi afeta-
do pela pandemia da COVID19, o estado de 
Minas Gerais foi o que mais gerou oportuni-
dades com carteira assinada no setor. Segun-
do o SINDUSCON foram geradas quase 31 mil 
vagas, segundo o sindicato em outubro de 
2020, a atividade empregava mais de 328 mil 
pessoas, sendo 129 mil só na cidade de Belo 
Horizonte.

Considerando que existem diversos setores 
que contribuem economicamente com o 
setor da construção civil, o presente proje-
to busca entender como a Empresa  X tem 
agido com a chegada da crise sanitária da 
pandemia da COVID- 19, visto que o setor de 
projetos e obras é um grande gerador de em-
prego e renda, no Estado de Minas Gerais e 
no País. Pretende-se apresentar uma propos-
ta de consultoria analisando a situação do 

Análise da situação socioeconômica de uma empresa 
do ramo  de construção civil durante a Pandemia da 
COVID-19 – Estudo de  caso da Empresa (X)
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ponto de vista socioeconômico e operacional 
da Empresa X, que realiza serviços no ramo 
de Engenharia, Projetos, Obras e Serviços.

A proposta tem por finalidade analisar a for-
ma que a empresa capta seus clientes  e ofer-
ta seus serviços, reorganizando a forma em 
que os processos são realizados no setor para 
aumentar a cartela de clientes da empresa já 
que foram geradas várias restrições, interrup-
ções e, consequentemente, a diminuição da 
procura dos serviços devido à crise sanitária 
da Pandemia da COVID19.

2 A expectativa no setor da Indústria e 
da Construção Civil  pós crise

A Câmara Brasileira da Indústria e da constru-
ção (CBIC, 2020) divulgou recentemente uma 
retrospectiva sobre o desempenho do setor 
no ano de 2020 e também as projeções da 
Indústria da Construção Civil para o ano de 
2021.

Segundo a (CBIC, 2020) a construção foi o 
setor que mais gerou empregos no país nos 
primeiros dez meses de 2020, com a criação 
de mais de 138.409 oportunidades formais 
que foram ocupados pelos profissionais do 
setor. Ressaltando que foi o melhor resultado 
obtido desde o ano de 2013 quando o setor 
da construção gerou apenas 207.787 novas 
vagas.

Conforme é citado pela (CBIC, 2020) o núme-
ro de trabalhadores com carteira assinada 
na Indústria da Construção cresceu 6,4% de 
janeiro a outubro de 2020. Ressalta-se tam-
bém que poderia ter sido melhor o nível de 
atividade da construção se estivessem em 
níveis mais elevados, isto se deve às ativida-
des do setor estar em 36% abaixo do pico de 
2014 quando atingiram o seu melhor nível.

As atividades, embora em meio a uma pan-
demia no ano de 2020 e que se prolonga até 
hoje, não foram paralisadas o que poderia 

gerar um PIB negativo, no entanto, segundo 
o Presidente da CBIC, Jose Carlos Martins 
acreditava que se chegaria ao fim do ano de 
2020 com uma projeção de redução de 2,8% 
das vagas geradas.

2.1 Os desafios do Setor no ano de 2021

De acordo com a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) é preciso olhar os problemas 
ocorridos no ano de 2020, no que se refere ao 
desabastecimento, que  atrasa lançamentos 
imobiliários no País. Segundo empresários 
do setor, a falta  e alto custo da matéria prima 
foi o principal problema encontrado. O alto 
preço dos insumos chegou a registrar aumen-
tos superiores a 50% no período de janeiro a 
novembro, chegando a 17,78%, a maior alta 
do período pós-Real, de acordo com a INC-
C-Materiais e Equipamentos calculados pela 
Fundação Getulio Vargas.

O alto preço dos insumos pode ter contribu-
ído para a redução do ritmo das atividades 
do setor, gerando instabilidade e incerteza 
perante os contratos, então a meta de infla-
ção foi de apenas 4% em 2020, o que prejudi-
ca o andamento das atividades no setor. Em 
2021, o setor deve passar pela resolução dos 
problemas gerados em 2020, para alavancar 
um crescimento contínuo no segundo trimes-
tre de 2021.

2.2 As projeções e o que esperar do setor

Com o cenário incerto do setor, a expectativa 
dos empresários é bem positiva para o pri-
meiro trimestre de 2021, houve um aumento 
na compra de insumos e geração de novas 
vagas. Os índices apontam que os empresá-
rios estimam o aumento dos níveis de ativi-
dades e volume maior de lançamentos de 
novos empreendimentos e serviço.

Isto por que o PIB em 2020 houve retração 
de 2,8% e que no ano de 2021 as expectati-
vas para o país são positivas favorecendo a 
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expansão da economia brasileira para 3,5% e 
para a construção civil 4%, conforme proje-
ções realizadas pela CBIC.

3 Diagnóstico da Empresa X pesquisada

A Empresa X está  localizada no Bairro Sagra-
da Família e  conta com 1 (um) escritório atu-
ando no setor de projetos e obras na grande 
região metropolitana de Belo Horizonte .

A empresa tem mais de 35 anos de merca-
do atuando no setor da construção civil e, 
de acordo com a sua politica de qualidade, 
visa atender as expectativas de seus clientes 
quanto a aprovação e elaboração de projetos 
de edificações, implantação, manutenção, e 
ampliações de empreendimentos transmitin-
do total transparência e o comprometimento 
na realização dos seus serviços.

Confira na Figura 1 uma das placas de Res-
ponsabilidade Técnica de projeto da Empre-
sa e Execução pelo Engenheiro da Empresa:

Figura1 - Placa de Responsabilidade Técnica

Durante a visita de campo para colhimento 
de dados da operação da empresa, foi pos-
sível perceber que ela trabalhava de modo 
somente passiva, ou seja, os  interessados 
entravam em contato relatando suas neces-

sidades quanto à demanda e posteriormen-
te era realizado o orçamento para fechar o 
negócio.

O proprietário da empresa relatou que antes 
da pandemia chegavam a fechar, em média, 
de 20 a 30 contratos de prestação de servi-
ços mensais, serviços de projetos, execução 
de obras entre outros. Quando a pandemia 
começou, esse quantitativo diminuiu, a con-
fiança das empresas, dos clientes devido a 
COVID19 caiu muito, todos começaram a pre-
servar suas reservas financeiras diminuindo a 
quantidade de solicitações de orçamentos.

A empresa possui em seu corpo técnico 4 
(quatro) Engenheiros Civis, 1 Engenheira Civil 
e dois estagiários para o desenvolvimento 
das atividades da empresa.

3.1 Atuação da empresa para a redução 
dos    impactos financeiros durante a 
pandemia

Uma das medidas que a empresa adotou 
para que não houvesse a necessidade de 
demitir funcionários, foi pelo benefício do 
subsídio oferecido pelo governo federal atra-
vés de medida provisória.

A outra medida foi manter 4 (quatro) funcio-
nários em home office, o que  diminuiu os 
valores das contas de água e energia e gastos 
com passagem e outros fatores de consumo 
dentro da empresa.

Durante toda pandemia, no período de 
isolamento social, a empresa optou por dar 
férias a todos os funcionários, um funcionário 
entrava de férias e quando ele voltava, após 
um mês outro entrava de férias, intercalando 
mês sim e mês não, para que a empresa não 
ficasse desfalcada com funcionários.

3.2 Captação de clientes da Empresa X

Perguntado ao Empresário quais ações a em-
presa realizada para captar clientes, relatou 
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que apenas faz o boca a boca com seus con-
tatos profissionais e que nenhuma medida 
maior é realizada, a empresa ao longo dos 
seus 35 anos consegue os seus clientes desta 
forma.

Neste caso especifico vimos uma oportuni-
dade de tentar ajudar à empresa mostrando 
o quanto a empresa pode se beneficiar com 
aplicações simples para captar novos clien-
tes.

4 A proposta para o setor de captação de 
clientes e  análise de informações colhi-
das na Empresa X

É importante realizar uma análise 360 graus 
definindo e revisando as metodologias 
aplicadas e a situação em que a empresa se 
encontra, questionando como os clientes 
tem visto a empresa em relação aos serviços 
ofertados. Pesquisas específicas podem ser 
bem vindas para pontuar  e sinalizar cor-
reções e pontos positivos relacionados ao 
negócio. 

Neste caso, não deixar que a imagem contri-
bua de forma negativa para o desempenho 
do negócio. Empresas que cuidam da sua 

marca, da sua imagem e do seu ambiente, 
são aquelas que apresentam melhores resul-
tados.

Neste sentido foi proposto ao proprietário da 
empresa uma análise para verificar como a 
empresa é vista, como atua para captar seus 
clientes, a quantidade de clientes existentes e 
o que fazer com estes cadastros, onde são 

divulgados seus serviços e como, o que deve 
e pode ser feito para que a empresa possa ser 
mais bem vista.

4.1 A forma como a Empresa X atua para 
captar  clientes

O proprietário da Empresa X autorizou du-
rante 1 (um) dia a visita técnica de campo à 
empresa para verificar a forma utilizada para 
captar clientes. Foram observados alguns 
fatores para recolhimento de informações, 
primeiramente o aspecto visual da empresa, 
ou seja, como a empresa é vista perante os 
olhos do seu público alvo.

De acordo com as informações colhidas no 

Figura 2 – Entrada Principal Av. Silviano Brandão – Fachada 1
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local, a Empresa X não possui em sua  facha-
da placa que mostre que o endereço local 
é uma empresa de Engenharia que elabora  
projetos, obras e serviços, conforme mostram 
as Fig. 1 e Fig. 2.

Constatou-se também que a mesma possui 
um site informativo dos serviços da empresa 
de maneira bem simples sem demais infor-
mações que venham a chamar a atenção 
pública.

A Empresa X possui redes sociais, mas não 
as utiliza para fazer publicações e divulgar os 
serviços realizados, nem no Facebook e nem 
no Instagram.

Em análise das redes sociais constatou-se 
que a última publicação no Facebook rea-
lizada na página da empresa foi no ano de 
2014, conforme mostra a Fig. 3. No caso do 
Instragram sua última publicação foi em 11 
de fevereiro de 2019, conforme Fig. 4

Figura 3 - Publicação no Facebook realizada 
em 2014

Figura 4 - Publicação no Instagram realizada 
em 22 de fevereiro 2019

Além disso, não envia e-mails aos clientes ou 
empresas que já prestou serviços, não possui 
nenhum tipo de informativo relevante refe-
rente à empresa para alavancar o interesse 
da sociedade, empresas e demais públicos.

Em relação ao cadastro de clientes, a Empre-
sa X possui apenas cadastro físico de fichas 
de clientes, manualmente, não é informa-
tizado. Foram contabilizadas mais de 2.500 
(Duas mil e quinhentas) fichas de cadastros 
de clientes, pelo que foi constatado possui 
mais de 7 (sete mil) fichas. Contabilizamos 
somente as fichas dos últimas 3 anos de pes-
soas e empresas que entraram em contato 
com a Empresa X para solicitar algum tipo de 
serviço.

Em análise aos dados colhidos, podemos 
afirmar que existem vários fatores que não 
contribuem para uma boa captação de clien-

Figura 2 – Entrada Secundária Rua. Córrego da Mata – Fachada 2
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tes, melhor divulgação da imagem da marca 
e do visual da empresa.

A empresa deve concentrar seus esforços 
para mostrar seu produto ou serviço  para 
aqueles que de fato solicitaram seus servi-
ços, para que ele creia na sua competência, 
e a melhor forma de fazer isto é mostrar os 
serviços já realizados, comprovando a veraci-
dade daquilo que oferta. Neste mercado em 
constante atualização o empresário deve ter 
o máximo de informações disponíveis para o 
seu público alvo, mostrar onde ele pode ver, 
como ele pode entrar em contato e como ele 
chega até você.

A divulgação “boca a boca” foi muito impor-
tante há décadas atrás e continua sendo um 
importante condicionante relevante, mas as 
novas ferramentas disponíveis no mercado 
devem ser implementadas nas empresas. 
A maioria das empresas deve fazer o uso 
de manuais de boas práticas de marketing 
corporativo que mostram as condutas ade-
quadas para divulgação das empresas. É 
importante conhecer regras básicas de forma 
correta e investir para evitar exageros e mos-
trar como a empresa se porta em diferentes 
situações.

5 Proposta para melhorar a captação de 
clientes  e melhorar a imagem da Empre-
sa X

Para melhorar a forma que a empresa mostra 
a imagem da sua marca, de sua identidade 
visual, como ela pode melhorar seus pro-
cessos e captar mais clientes sugerimos que 
os seguintes itens fossem desenvolvidos no 
setor do responsável pela empresa:

• Confecção de uma placa visual para a 
fachada principal e secundária da Empresa 
X, conforme Fig. 5 e 6 (Projeto de Engenho 
de Publicidade). A norma estabelece que no 
caso de a empresa possuir saída para as duas 
ruas, ela pode implementar uma placa de 

Engenho e Publicidade em cada uma delas.

Figura 5 - Projeto de Engenho e Publicidade 
elaborado para a fachada principal pela Ave-
nida Silviano Brandão 

Figura 6 - Projeto de Engenho e Publicidade 
elaborado para a fachada scundária pela Rua 
Córrego da mata

• Elaboração de um informativo apresentan-
do a empresa e os serviços   ofertados em 
meio digital;
• Criação de publicações dos serviços já reali-
zados e postagens nas  redes sociais;
• Criação de listas de transmissão de clientes 
no WhatsApp para envio de Informativos;
• Realização do cadastro informatizado de to-
dos os clientes  para o envio de informações 
sobre novos serviços.

6 Conclusão

Com base nos métodos de pesquisa de cam-
po e as aplicações realizadas para melhor 
atuação do setor de captação de clientes, 
concluímos que a empresa após a execução 
da proposta tende a receber maior número 
de pedidos de solicitação de orçamentos 
para a realização de serviços.

Fonte: projeto dos autores, 2021

Fonte: projeto dos autores, 2021



A nova fachada da empresa também trans-
mitirá uma nova sensação às pessoas que 
passam pelo local, a intenção é chamar a 
atenção para a empresa.

O projeto de extensão mostrou a todos uma 
perspectiva quanto ao importante processo 
visual da marca, do aspecto físico da em-
presa, e quanto à implantação das práticas 
e conceitos de marketing estratégico para 
a captação de serviços de engenharia. Os 
métodos de análise para apuração de re-
sultados  auxiliaram na tomada de decisões 
para o desenvolvimento de ações e também 
da capacidade de liderança de toda a equipe 
a desenvolver o trabalho proposto.

A análise realizada em meio à pandemia da 
COVID19 mostra que a empresa pode ser vis-
ta por uma nova perspectiva para inovar com 
medidas de baixo custo e execução, todo o 
marketing produzido foi realizado de forma 
gratuita.
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1 Introdução

Compete a esse trabalho a elaboração de 
um projeto de extensão para o cumprimento 
da grade curricular programada pelo Cen-
tro Universitário Unihorizontes, no corrente 
ano, proporcionando dessa forma aos seus 
acadêmicos o máximo aproveitamento do 
curso Tecnológico em Gestão de Segurança 
Privada.

Define-se como extensão, segundo Rodrigues 
(2015), um conjunto de ações que englobam 
a atuação dos acadêmicos e da universidade, 
às necessidades da comunidade. Através da 
extensão é possível estabelecer a inclusão 
social e comunitária, prezando pela visão 
educativa, informativa, crítica e transforma-
dora no ambiente de formação dos alunos, 
bem como da sociedade, buscando por meio 
dessas ações a produção de conhecimento. 

Como reza o artigo 207 da Constituição 
Federal de 1988:  “As universidades obedece-
rão ao princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão”, dessa forma 
entende-se através de ato constitucional, que 
todas as universidades passam a utilizar-se 
da extensão em suas instituições, como uma 
metodologia de ensino. Este método faz 
com que o ensino das universidades deixe 
de ser algo restrito a uma minoria e passe a 

possibilitar o alcance do conhecimento para 
públicos variados, proporcionando benefí-
cios diretos ou indiretos para a sociedade 
(BRASIL, 1988).

De acordo com Mendonça e Silva (2002), o 
acesso direto ao conhecimento proporcio-
nado pelas universidades é realidade de 
poucos. A extensão universitária atua como 
uma intervenção essencial para a democra-
tização do acesso a esse conhecimento, bem 
como, para a ampliação da vivência prática 
e da interação social dos acadêmicos e da 
própria universidade. Em suma, uma das 
principais funções sociais da universidade e 
seus acadêmicos, utilizando-se da extensão, 
é a contribuição e o auxílio nas soluções dos 
graves problemas sociais da população atra-
vés de projetos, ideias e colaborações.

Dessa forma, o presente trabalho teve como 
objeto de estudo a empresa Inovar Treina-
mentos e Soluções Automotivas que atuam  
como oficina mecânica no diagnóstico, su-
porte, manutenção e consertos de automó-
veis, bem como em treinamentos e consulto-
rias para profissionais da área. 

Segundo o SEBRAE (2017), o setor de oficinas 
recebe cerca de R$128 bilhões por ano. Dessa 
forma, o segmento mostra-se bastante pro-
missores. Sabe-se ainda que no Brasil exis-

Diagnóstico de Risco e Vulnerabilidades 
de Segurança
Alunos:
Stéfany Caroline Neubaner Teixeira
Vinicius De Freitas Tossige Gomes
Wagner Junio Ferreira
Wasley Dos Reis Gonçalves
Wildson Junio Matoso De Andrade
Orientadora: Prof.ª Dr. Adriana Maria Amado da Costa de Andrade
Curso: Gestão da Segurança Privada 



tem cerca de 97 mil oficinas, em sua maioria 
empresas de pequeno porte, que  geram 
cerca de 760 mil empregos diretos e indire-
tos. O perfil de clientes comumente obser-
vado nesse setor é constituído por homens e 
mulheres acima de 18 anos; as classes sociais 
brasileiras que mais utilizam esses serviços 
são respectivamente a C1 e C2 e B2.

Além dos acidentes de trabalho, a criminali-
dade no setor de oficina mecânica se mostra 
presente e bastante forte, o que pode ser, 
desde furtos de automóveis e/ou peças na 
oficina, furto e roubo de bens da empresa a 
fraudes. Segundo o Portal R7 (2021), uma ofi-
cina foi arrombada e os criminosos levaram 
ferramentas, baterias e peças de automóveis 
com valor aproximado de 25 mil reais no bair-
ro Cachoeirinha, em Belo Horizonte. 
Ainda, conforme o Portal G1(2020), uma ofi-
cina no bairro Santa Efigênia, em Belo Hori-
zonte, foi vítima de furto de peças, baterias, 
máquina de solda e computadores, com 
um prejuízo de cerca de 15 mil reais para o 
proprietário.

Em uma oficina  pode-se encontrar riscos 
do escritório ao depósito, da garagem aos 
banheiros. Para exemplificar isso de forma 
concreta Costa, Cunha e Barbosa (2018, p.06) 
afirmam que a prevenção é a melhor atitude 
que uma empresa deve adotar, recomendan-
do-se que sejam tomadas as devidas medi-
das preventivas no ambiente para proteger 
os seus colaboradores e os seus bens, ao 
invés de tomar posteriormente medidas cor-
retivas em relação a prejuízos causados por 
acidentes e crimes.

Baseado neste cenário, o presente trabalho 
busca responder ao seguinte problema de 
pesquisa: como é possível utilizar-se das 
ferramentas de Análise de Riscos da Seguran-
ça Privada para auxiliar no diagnóstico das 
vulnerabilidades da empresa objeto deste 
estudo. O estudo tem como  objetivos:  iden-
tificar os principais fatores que causam riscos 

à segurança dos trabalhadores e a segurança 
patrimonial da Empresa, propor um plano 
de melhorias eficiente ao cliente; identificar 
e categorizar os riscos mais críticos; estabele-
cer a ordem de tratamento; propor medidas 
de intervenção; buscar resoluções, assim 
como a melhoria dos riscos identificados na 
empresa estudada.

2 Metodologia

A metodologia utilizada neste trabalho foi 
fundamentada no problema de pesquisa. 
Foram realizadas 03 visitas técnicas, além de 
levantamentos de informações, utilizando o 
uso do checklist e entrevistas com perguntas 
direcionadas aos proprietários, funcionários 
e comércios próximos. Na etapa de diagnósti-
co foram desenvolvidos os levantamentos de 
riscos, utilizando-se a ferramenta de Matriz 
Swot, que identifica os pontos de força e 
oportunidades da empresa, bem como as 
ameaças e fraquezas nos cenários interno e 
externo em que está inserida. 

Também foi utilizado ferramentas de análise 
de riscos como o Método Mosler que prioriza 
os riscos com mais probabilidades de ocor-
rer frente ao seu impacto sobre os ativos da 
organização, e a Matriz de vulnerabilidades, 
que define a urgência de tratamento de cada 
risco de acordo com o local em que se en-
contra na matriz, considerando os fatores de 
probabilidades frente ao impacto financeiro 
negativo para a empresa. Posteriormente, é 
apresentado o plano de melhorias através da 
ferramenta 5W₂H.

Mediante o desenvolvimento da ferramenta 
utilizada foi possível identificar as principais 
características e informações da empresa, o 
processo de identificação de riscos e vulne-
rabilidade, a análise dos riscos, sua avaliação 
e classificação, bem como, a sugestão de um 
plano de melhorias que deve ser aplicado 
para minimizar e/ou prevenir cada risco ava-
liado com possibilidade que possa ocorrer na 
organização.
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2.1. Diagnóstico

No mercado desde 2018, a oficina atua na 
área de manutenção de veículos de forma 
corretiva e preventiva, com mão de obra qua-
lificada em serviços de suspensão, transmis-
são, serviços de motor, escapamento, freios, 
injeção eletrônica, serviços elétricos, direção, 
além de treinamentos de profissionais da 
área de manutenção automotiva. A empre-
sa objeto deste estudo, possui uma equipe 
composta por dois sócios proprietários, oito 
mecânicos e um auxiliar administrativo. Tem 
sua unidade instalada em Belo Horizonte. 

 
A empresa é composta de 3 alas, sendo elas: 
andar térreo e 2º piso, tendo neles as
seguintes repartições:

• Ala Esquerda: Andar Térreo: Oficina, Sala 
de Tanque, Banheiro Masculino e Banhei-
ro Feminino.

• 2º Piso: Corredor e Área da caixa d’água. 
• Ala Central: Andar Térreo: Pátio de entra-

da (ambiente aberto), Oficina.
• Ala Direita: Andar Térreo: Oficina, Depo-

sito / Sala de Ferramentas, Banheiro uso 
comum.

• 2º Piso: Escritório, Copa, Refeitório e Es-
paço para Cursos.

Para o diagnóstico foi utilizada a ferramenta 
Matriz SWOT e posteriormente a análise dos 
riscos com o método Mosler, para prevenir 
quaisquer tipos de perdas, buscando a miti-
gação dos riscos encontrados. O diagnóstico 

foi feito com base nas informações obtidas 
por meio das visitas técnicas e entrevistas 
com os funcionários, a fim de obter o máxi-
mo de informações sobre os riscos, as vulne-
rabilidades e o atual nível de segurança da 
instituição. Nos itens a seguir, são demons-
trados os resumos de Bens, Riscos e Vulnera-
bilidades.

O Quadro 1 tem a função de resumir sinteti-
camente os bens, riscos e vulnerabilidades. 
  
2.2 MATRIZ SWOT – FOFA

Logo após identificar os diversos fatores de 
riscos ou os fatores facilitadores, é preciso 
ressaltar de forma estratégica, os fatores 
comuns a todos os perigos e quais são os 
mais motrizes. A matriz SWOT avalia for-
ças e fraquezas dos sistemas e processos 
preventivos, os fatores de riscos internos e 
fatores externos que são as oportunidades e 
ameaças, considerados como incontroláveis 
(RODRIGUES, et al., 2005). 

Matriz SWOT é um clássico da administração 
estratégica. Baseada em um conceito sim-
ples, ela permite montar de forma esquemá-
tica uma tabela onde são listadas as forças e 
fraquezas, as ameaças e oportunidades que 
podem se abater sobre uma empresa.

Pela análise da Matriz Swot, apresentada na 
Figura 1, foi possível identificar que a Empre-
sa objeto de estudo, possui várias forças e 
oportunidades no seu contexto organizacio-
nal, devendo essa explorar ao máximo essas 
vantagens. Entre elas encontra-se a estrutura 
da empresa, sua reputação e estabilidade no 
mercado, o ambiente bem iluminado e are-
jado, e alguns itens de barreiras físicas como 
seus portões reforçados e alarmes. 

Considerando as oportunidades do ambien-
te externo, verifica-se que a Empresa obje-
to deste estudo é bem localizada, ficando 
próxima dos principais serviços de segurança 

Fig. 1 - Fachada da empresa

Fonte: autores do projeto



pública, como PMMG, PCMG e Guarda Muni-
cipal, bem como, tem próximo a sua localiza-
ção uma unidade do Corpo de Bombeiros, o 
que proporciona um rápido socorro em caso 
de ocorrências.

Em relação às ameaças externas, é neces-
sário o monitoramento constante, em de-
corrência da criminalidade local, da pouca 
iluminação externa, as vias próximas que são 
movimentadas, e a facilidade de fuga pelas 
vias de trânsito rápido presentes em seu 
entorno.

 São necessários ainda, o controle e a cor-
reção das fraquezas internas encontradas, 
entre elas destacam-se a falta de plano con-
tingencial, a facilidade no acesso ao edifício, 
falta de segurança eletrônica, cenários que 
maximizam os perigos de acidentes, falta de 
orientações e treinamentos de segurança.

As fraquezas e ameaças contribuem dire-
tamente nas vulnerabilidades da empresa, 
consequentemente aumentam as hipóte-
ses de ocorrência dos riscos identificados. 
Identificá-las e posteriormente tratá-las é 

indispensável para o sucesso organizacional, 
conforme se apresenta na Figura 1.

2.3 MÉTODO MOSLER

O Método de Mosler, detalhado na Figura 2, é 
o que melhor se adapta no cenário de ava-
liação da oficina. Por se tratar de um método 
subjetivo, seu uso é indicado quando não há 
dados históricos confirmados ou confiáveis 
de ocorrências no local.

Segundo Venezia (2013, p.91), “o método 
Mosler é uma forma de gerenciamento de 
risco corporativo que geralmente acompanha 
a evolução do risco de forma geral”. Alguns 
riscos são mais agressivos que outros, como 
demonstrado a seguir. Os riscos que mais se 
destacam para essa categoria de empreen-
dimento são roubos e furtos em geral, in-
cêndio, contaminação e intoxicação, acesso 
indevido, fraude, acidentes de trabalho e 
vazamento de informações. Para realizar a 
análise de risco neste trabalho, optou-se por 
explorar métodos de avaliação qualitativa 
baseada em técnicas de gerenciamento de 
risco. 

Quadro 1 - Resumo de Bens, Riscos e Vulnerabilidade
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Os riscos descritos na Figura 2 foram iden-
tificados e analisados nas visitas técnicas 
realizadas e no levantamento de informações 
da Inovar, bem como no estudo realizado 
através do quadro de bens e da Matriz Swot, 
uma vez que, o ambiente interno e externo 
avaliado possui muitas vulnerabilidades 
que potencializam a ocorrência deles. Dessa 
forma, os riscos identificados são ilustrados 
e classificados de acordo com sua classe do 
risco e a sua probabilidade de ocorrência.

É necessário entender que o fato de um risco 
estar com a classificação muito baixa ou 
pequena, não significa que não precise de 
tratamento. O método classifica e ordena os 
riscos de acordo com a sua probabilidade x 
impacto individual, determinando assim, a 
ordem prioritária de tratamento.

Observa-se que o risco com mais probabili-
dade de ocorrência x impacto na oficina é o 
de incêndio (41% a 60%), devido a sua edifi-
cação conter alta carga de incêndio e poucos 
recursos de prevenção e combate.
O risco de acidentes também entra nessa 

escala de prioridades, visto que, o ambiente 
possui várias vulnerabilidades que podem 
atuar como fatores causais do risco, para fun-
cionários e visitantes, como falta de corrimão 
em escadas, pisos comuns em ambientes 
com manipulação constante de líquidos e 
óleos, uso constante de ferramentas e má-
quinas nas atividades, falta de treinamento 
dos funcionários, além de falta de normas, 
políticas e cultura de segurança.

Finalmente, por meio da ferramenta, foi pos-
sível classificar os riscos secundários, sendo 
eles: roubo, furto, contaminação e intoxica-
ção, acesso indevido, fraude e vazamento das 
informações (ver Fig. 2). 

3 Plano de ação

O plano de ação é um conjunto de medidas, 
normas e procedimentos formulados com 
intuito de minimizar as chances de os riscos 
levantados virem a ocorrer na empresa, e 
indicar os recursos necessários para ações 
preventivas e corretivas. 

Fig.2 Matriz SWOT

Fonte: autores do projeto, 2021



O plano de melhorias, segundo Falconi 
(2005), é um instrumento de gestão, cons-
tituído de um conjunto de metas e ações 
estabelecidas a partir dos resultados obtidos 
com a elaboração do diagnóstico. Depois do 
levantamento, analisadas as probabilidades 
dos riscos, inicia-se a próxima etapa desse 
relatório que é a forma de mitigar, reduzir, 
inibir e prevenir que os riscos descritos neste 
trabalho se concretizem na Inovar Centro 
Automotivo.

Os problemas na segurança são tratados com 
melhorias na parte estrutural, com recursos 
tecnológicos na implantação de sistema de 
CFTV, alarmes monitorados, e na mudança 
de paradigma sobre a pouca cultura de segu-
rança existente na empresa. 

Para Brasiliano (2012), o plano de ação, aqui 
denominado de plano de melhorias, busca 
direcionar as ações a serem tomadas para 

que o risco seja minimizado, uma vez que 
é impossível eliminá-lo por completo. Ele é 
feito com o objetivo de priorizar o tratamen-
to dos riscos que causam maior impacto 
na organização para os de menor potencial 
ofensivo, buscando maximizar os eventos 
que podem trazer benefícios para o Centro 
Automotivo e reduzir as ameaças.

3.1 Cronograma e Proposta de Imple-
mentação 5w2h

O 5W2H, apresentado na Figura 3, é um 
checklist de determinadas atividades que 
precisam ser desenvolvidas com o máximo 
de clareza possível por parte dos colabora-
dores da empresa. Ele funciona como um 
mapeamento dessas atividades, onde ficará 
estabelecido o que será feito, quem fará 
o quê, em qual período, em qual área da 
empresa e todos os motivos pelos quais esta 

Fig.3 - Modelo Mosler
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atividade deve ser feita. Os termos 5W2H são 
acrônimos em inglês que representam as 
principais perguntas que devem ser feitas e 
respondidas, ao investigar e relatar um fato 
ou situação. Aqui será apresentado apenas 
algumas das 20 propostas diagnosticas deste 
estudo (ver anexo). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo iniciou-se a partir de um 
projeto de extensão que objetivou levar os 
conhecimentos adquiridos em sala de aula 
para a sociedade. Dessa forma buscou-se 
conhecer as vulnerabilidades da empresa 
com auxílio das ferramentas de identificação 
e análise de risco, bem como, suas caracterís-
ticas e informações do seu macro ambiente. 
Foi objetivado avaliar os fatores que acome-
tiam a segurança física dos colaboradores e 
ameaças em geral para a organização, com 
levantamentos de informações de índices de 
prováveis riscos e ameaças para a organiza-
ção.

Mediante tais observações e entrevistas rea-
lizadas, evidenciou-se que a instituição tem 
vários problemas no quesito da segurança 
empresarial e muitas vulnerabilidades em 
seu processo organizacional e na sua pouca 
cultura de segurança, o que pode gerar da-
nos irreversíveis no caso da ocorrência destes 
riscos.

Para análise e identificação dos riscos emi-
nentes, foi utilizada a matriz SWOT; para 
avaliação dos riscos foi utilizado o método 
Mosler e a Matriz de Vulnerabilidades, em que 
esses dados foram a base para construção do 
plano de ação, onde é definido o que deve 
ser implementado no local para minimizar a 
probabilidade dos eventos se concretizarem. 
Para o levantamento de ações e tratamento 
do risco foi utilizado a ferramenta 5W2H. 
Com relação aos riscos existentes na oficina 
da empresa objeto de estudo, de acordo com 
o método Mosler, percebeu se que a maioria 
das atividades desempenhadas pelos cola-

boradores podem trazer algum risco quando 
não executadas com segurança. Então, foi re-
comendado que a oficina, adote práticas de 
organização do ambiente de trabalho, assim 
como estratégias de intervenções voltadas à 
prevenção de acidentes e das doenças ocu-
pacionais, bem como as ações preventivas 
contra incêndios.

A respeito da percepção de segurança do 
trabalho pelos funcionários e dos dados 
históricos colhidos, não foram relatados a 
ocorrência de acidentes na empresa. Com 
vários riscos notados na análise, fica claro 
a hipótese eminente de ocorrência de aci-
dentes em algum momento, colocando em 
risco a segurança física dos funcionários e 
a segurança patrimonial da empresa em si. 
Ressalta-se a importância da criação de uma 
cultura organizacional voltada para a segu-
rança do trabalho, de modo a minimizar os 
riscos expostos nesse trabalho.

Ao seguir as recomendações do plano de 
ação estabelecido pelo grupo de alunos, a 
empresa melhorará organizacionalmente e 
minimizará a ocorrência de perdas signifi-
cativas. Uma perda por furto e incêndio, por 
exemplo, podem ter danos altos tanto para 
a imagem como financeiramente, já que em 
alguns casos dentro da oficina, os valores 
são altíssimos, e a empresa não poderá arcar 
com o ressarcimento de muito deles.

Fonte: Freepik.com
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1ª Proposta – Kit Primeiros socorros

2ª Proposta – Combate a incêndio

3ª Proposta – Equipamentos de proteção

4ª Proposta – Orientação

5ª Proposta – Fita ante derrapante

Anexo I - Implementação do 5W2H

Fonte: Autoria do grupo, em março de 2021

Fonte: Autoria do grupo, em março de 2021

Fonte: Autoria do grupo, em março de 2021

Fonte: Autoria do grupo, em março de 2021

Fonte: Autoria do grupo, em março de 2021
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6ª Proposta - Fitas

7ª Proposta – Placas

8ª Proposta - Corrimão

9ª Proposta – Extintores

10ª Proposta – Claviculário

11ª Proposta – Iluminação externa

Fonte: Autoria do grupo, em março de 2021

Fonte: Autoria do grupo, em março de 2021

Fonte: Autoria do grupo, em março de 2021

Fonte: Autoria do grupo, em março de 2021

Fonte: Autoria do grupo, em março de 2021

Fonte: Autoria do grupo, em março de 2021
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1 Introdução

O projeto de extensão tem como base um 
propósito educativo dentro da instituição de 
ensino superior, criando uma cultura e pos-
sibilitando estudos em prol da sociedade em 
geral, fazendo com que o aluno possa con-
tribuir com seus conhecimentos acadêmicos 
adquiridos ao longo do curso. Assim, po-
dermos aplicar uma melhoria e até mesmo 
ganhar experiência profissional em conjunto 
com a sociedade. A união de teoria e prática, 
inserindo e obtendo oportunidades no mer-
cado de trabalho, com proposta de inovação 
e de meios práticos para sociedade.

Segundo o Plano Nacional de Extensão, a 
extensão universitária é o processo cultural, 
educativo e científico que une o ensino e a 
pesquisa e proporciona uma conexão entre 
a universidade e a sociedade (NUNES; SIL-
VA, 2011). Na mesma linha de pensamento, 
Sousa (2000) ressalta que, a área que mais se 
preocupou em manter vínculos com a socie-
dade, foi a extensão.

Entende-se por extensão universitária uma 
atividade acadêmica que tem como objetivo 
a conexão entre a universidade e a socieda-
de, por meio de palestras, cursos, eventos e 
outros. Neste sentindo, a extensão universi-
tária é a ação de pesquisa ligada a prestação 
de serviços à comunidade (RODRIGUES et al. 
2013).

2 Objetivos e Proposta

O presente projeto, apresenta uma propos-
ta de melhoria de atendimento na loja da 
empresa X, que presta serviços de telefonia 
móvel, fixa de internet e de televisão, e cuja 
abrangência é nacional. A proposta se baseia 
em uma melhoria em seus métodos e pro-
cessos de negociação efetuados na loja, com 
o propósito de otimizar a qualidade dos seus 
serviços prestados, buscando assim reduzir 
os custos de operação e aumentar a receita, 
consequentemente gerando maiores lucros 
por meio da obtenção de metas estipuladas.

O grupo propôs um serviço por meio do pla-
nejamento operacional que analisa os dados 
e elabora as estratégias de acordo com a 
realidade da Empresa X, gerando efetivos re-
sultados de vendas e promoções de produtos 
sendo mais objetivos na venda e pós-venda. 

A reorganização proposta ao atendimento 
nas lojas da Empresa X, permite a integração 
de novos clientes à empresa com visibilidade 
de cada etapa no processo, padronização 
do atendimento e mais velocidade, propor-
cionando uma experiência positiva que gera 
maior satisfação e escalabilidade do negócio 
como um todo.

Reestruturação de processos e de layout 
em uma empresa de telefonia
Alunos: 
Ana Carolina Alves Ferreira
Aparecida de Assis Avelar Silva
Denise Carolina Dupin Caldeira
Vania da Conceição Costa
Wesley de Souza Coelho
Orientador: Prof. Amilton Horta Serravite
Curso: Engenharia de Produção



2.1. Diagnóstico

A escolha da empresa deu-se por meio do 
critério de acessibilidade e por ser uma das 
principais empresas de telefonia do Brasil, 
que está há 20 anos no mercado e que repre-
senta uma referência, não só em telefonia 
móvel, banda larga com ultra velocidade, TV 
por assinatura (HD), mas também em servi-
ços de TI para atacado e empresas (EMPRESA 
X, 2020).
Apesar do seu histórico positivo a Empresa 
X possui 245 mil reclamações recebidas no 
principal site para reclamações dos consumi-
dores – o Reclame Aqui – em 16 anos de seu 
cadastro no site, o que rendeu a ela o título 
de “não recomendada para negócio”. Esse 
fato justifica o principal objetivo da proposta 
(RECLAME AQUI, 2020).

A relevância desse projeto no âmbito aca-
dêmico é possibilitar aos universitários de 
Engenharia de Produção propor soluções à 
Empresa X para a melhoria de seus métodos 
e processos de atendimento nas lojas, o que 
contribuirá para o aprofundamento profissio-
nal. No âmbito social, a relevância do projeto 
consiste em proporcionar o conhecimento à 
Empresa e de seus processos, a fim de que 
sejam compreendidos pelos clientes. No 
âmbito organizacional, por fim, a relevância 
desse projeto é auxiliar a empresa objeto de 
estudo, a melhorar seus métodos e processos 
de atendimento nas lojas para permanecer 
competitiva no mercado.

2.2 A Proposta

O objetivo principal desse projeto é fazer 
uma proposta de reorganização de métodos 
e processos relativos ao atendimento nas lo-
jas da empresa. Os objetivos específicos para 
tanto, são: descrever a gestão dos processos 
produtivos e sua relação com o conceito de 
qualidade; produzir um projeto de melhoria 
dos métodos e processos de atendimento 
nas lojas da empresa. 

Em caráter descritivo e qualitativo, foi ela-
borado por meio de pesquisa de campo e 
bibliográfica, um projeto de intervenção 
que busca auxiliar a empresa:  a melhorar 
seu layout,  seus métodos e os processos de 
atendimento nas lojas, a fim de permanecer 
competitiva em longo prazo no mercado, vis-
to que, apesar de ser uma das principais em-
presas de telefonia do Brasil, possui mais de 
245 mil reclamações, além das reclamações 
feitas em suas lojas, devido às deficiências da 
organização e da qualidade de seus serviços 
de cobrança, de telefonia e da resolução de 
problemas relatados por ligação à central.

Silva (2014) esclarece sobre a gestão de proje-
tos, e como esse processo envolve a todos: 
gerente, responsável pelo projeto, supervi-
são, as equipes internas assim como os clien-
tes. A gestão de projetos possui vantagens 
que valem a pena destacar: maior controle 
de processos, cumprimento do cronograma, 
monitoramento dos lucros, minimização de 
riscos, agilidade nas decisões, elevação no 
nível de engajamento das equipes e elevação 
do nível de satisfação do cliente, e é base-
ado nessas vantagens que este trabalho foi 
pautado. 

Borges e Rollim (2016), também compar-
tilham dessa ideiam quando afirmam que 
gerenciar o projeto permite maior controle 
dos processos porque todas as suas etapas 
são previamente planejadas, o que também 
aumenta a produtividade. Dessa forma, 
torna-se possível acompanhar e avaliar cada 
processo, os seus recursos e prazos até sua 
entrega e, se possível, fazer modificações 
necessárias.

2.2 Levantamento de Eventuais proble-
mas no atendimento

A organização das lojas da Empresa X é favo-
rável aos colaboradores, todos tem um grau 
de liberdade na execução das suas tarefas, 
sem a presença frequente da supervisão, 
em cada loja há um gerente que gerencia a 
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equipe e suas necessidades, solicitando para 
os colaboradores todos os bens de consumo 
necessários para a execução das atividades.
Conforme entrevistas informais efetuadas 
com os colaboradores e supervisão, através 
de uma participante do grupo que trabalha 
na empresa, foram levantados os problemas 
frequentes e eventuais e percebe-se que os 
colaboradores demonstram tensão durante 
os atendimentos, principalmente quando 
chegam às lojas maior número de clientes 
que a estrutura física suporta, o que ocorre 
com alguma frequência, quando todos os 
atendentes estão ocupados.

Essa tensão também é demonstrada quando 
os clientes cobram resolução de problemas 
administrativos, para que a empresa melhore 
seu atendimento em relação à deficiência de 
organização e da qualidade, principalmente 
no que se refere aos serviços de cobrança, de 
telefonia e da resolução de problemas relata-
dos por ligação à central.

Na referida situação, os atendentes ficam 
em silêncio ou, dependendo do tom em que 
as críticas são feitas, ou do nível das críticas, 
limitam-se a pedir desculpas. 

Nesse contexto, sugere-se que o layout (Figu-
ras1) de cada loja seja reformulado para ofe-
recer verdadeira conexão com os clientes e o 

conforto apropriado tanto para eles quanto 
para os colaboradores.

Constata-se, dessa forma, que para melho-
rar seus métodos e processos de atendi-
mento nas lojas, precisará inovar tanto em 
sua infraestrutura quanto em seu modo de 
atender os clientes. Portanto, deverá investir 
financeiramente em compra de mobiliário, 
em novas contratações, na especialização de 
seus colaboradores, em pequenas reformas e 
em tecnologia.

3 Resultado esperado

Figura 2 – Novo Layout 

Figura 1 – Layout antigo 

Fonte: autores do projeto, 2021

Fonte: autores do projeto, 2021



• A reorganização do atendimento, com a 
escalação de um colaborador para cada 
tipo de atendimento, ou seja, um cola-
borador só para realizar os atendimentos 
sobre Internet, outro apenas sobre linhas 
telefônicas, outro para aquisições e can-
celamentos etc;

• a implementação de um terminal para 
solicitação de impressão direta de se-
gunda via de contas, sem necessidade de 
operação do totem pelos clientes;

• A utilização, por todos os colaboradores 
de tablets em vez de computadores ou 
notbooks. Uma vez que os tablets ofe-
recem a mobilidade necessária para os 
colaboradores se distribuírem de forma 
dinâmica pela loja e consequentemente 
proporcionando mais agilidade aos aten-
dimentos;

• Implementação de ao menos duas telas 
de atendimento (totens) no exterior da 
loja, para que os clientes retirem uma 
senha conforme sua necessidade de 
atendimento (preferencial para públicos 
como grávidas e idosos, por exemplo) e 
por assunto, depois de inserirem dados 
básicos no totem, como nome completo, 
CPF e número de telefone, por digita-
ção ou controle de voz, a fim de que os 
atendentes tomem nota previamente do 
cadastro com as informações de cada 
cliente e dos assuntos a serem tratados, 
visto que as informações dos totens che-
garão em tempo real aos atendentes por  
intermédio da Internet;

• Substituição das cabines de atendimento 
por mesas redondas, as quais permitam 
aos colaboradores uma aproximação físi-
ca dos clientes, o que estimula a empatia 
pela criação de vínculos e melhora o nível 
de doação e percepção da atenção.

As propostas apresentadas justificam o prin-
cipal objetivo desse projeto de extensão, que 
é auxiliar a empresa a melhorar seus méto-
dos e processos de atendimento nas lojas, 
a fim de permanecer competitiva em longo 
prazo no mercado.

Portanto, neste projeto, após levantarmos os 
principais problemas no atendimento das lo-
jas da Empresa X, sugerimos que sejam feitas 
mudanças não só nos métodos e processos 
de atendimento, mas também no layout 
delas, assim que possível.

Lembramos que este projeto não se encerra 
aqui, após a implantação das medidas pro-
postas devemos acompanhar as alterações 
e efetuar correções em eventuais problemas 
encontrados. A Realização desse projeto de 
extensão contribuiu para nosso crescimento 
profissional e pessoal, pois trabalhamos em 
equipe para buscarmos as mudanças dos 
métodos e processos do atendimento da em-
presa, apresentando soluções de problemas 
o que e de muita importância para o nosso 
desenvolvimento profissional.
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1 Introdução

O projeto de extensão desenvolvido como 
proposta de aprendizagem no curso de Ges-
tão de Recursos Humanos do Centro Uni-
versitário Unihorizontes se apresenta como 
espaço que objetiva potencializar e favorecer 
a compreensão do conhecimento teórico 
obtido por meio dos componentes curricu-
lares das disciplinas ofertadas com base nas 
práticas referentes à área de atuação.

A extensão universitária é uma forma das ins-
tituições de ensino superior dialogarem com 
a sociedade, gerando intervenções necessá-
rias, ou seja, dando uma contribuição para 
o seu público externo (comunidade), aonde 
todas as partes são beneficiadas.

A universidade proporciona conhecimentos 
ou assistência à comunidade e recebe em 
contrapartida, estímulos externos em forma 
de feedbacks, que correspondem a um con-
junto de estímulos produzidos diante destas 
intervenções (NUNES; SILVA, 2011). 

O projeto de extensão universitária é a ex-
pressão do compromisso social do próprio 
conceito de universidade, tendo relevância 
por proporcionar aprendizado profissional e 
auxiliar a sociedade na busca por resoluções 
de problemas e desafios que lhe são apre-
sentados (SANTOS, 2014).

A procura pelo primeiro emprego é sempre 

uma fase marcada por muita preocupação 
entre os jovens. Quando se trata de um ce-
nário de crise, como o atual, esse momento 
se torna ainda mais competitivo para quem 
está entrando no mercado de trabalho, pois 
faltam experiência e definição de metas. 
Dados, resultantes de pesquisa, apontam 
que os jovens são a faixa etária com mais 
dificuldade de encontrar uma ocupação, com 
quase metade da população entre 14 e 17 
anos desempregada (IBGE, 2017).

Alguns dos maiores desafios desses jovens 
são: constituir objetivos claros, ir desprepa-
rado para a entrevista de seleção, rejeitar 
estágios, priorizar salário e ignorar as tendên-
cias de mercado.

2 Objetivos

De todas as etapas do processo seletivo, a 
entrevista é uma das mais importantes. É 
com ela que o Recurso Humano da empresa 
realmente identifica os talentos que podem 
ser contratados para o quadro de funcioná-
rios.

Existem alguns pontos importantes para se 
sair bem em uma entrevista de emprego. 
Esse aspecto vai muito além da questão da 
postura e da linguagem corporal tão comu-
mente falada sobre esse assunto.

Por meio de um diálogo coerente e consis-
tente, você pode imprimir a sua marca na 

Youtube como ferramenta para 
preparação de jovens aprendizes
Alunas:
Bruna Tayná Simões Silva
Camila Soares de Macedo Ardana
Laís Fernanda Alves Rodrigues
Orientador: Prof. Ana Karine Neri Carneiro
Curso: Gestão de Recursos Humanos



entrevista e, assim, aumentar as chances de 
sucesso na busca pelo primeiro emprego.
Diante dessa realidade descrita, referida a 
demanda e a dificuldade dos jovens nessa 
preparação, bem como observando os cui-
dados necessários à pandemia os objetivos 
constituídos são:

Construir canal no youtube voltado para a 
aprendizagem e desenvolvimento de conteú-
do referente à preparação de jovens aprendiz 
para o mercado de trabalho, para o primeiro 
emprego.

• Realizar um curso online voltado para pre-
paração para a entrevista de seleção para o 
primeiro emprego;
• Postar conteúdos preparatórios disponíveis 
para os jovens em forma de vídeos, slides, e 
entrevistas, onde os mesmos poderão assistir 
aos vídeos, tirar suas dúvidas;
• Construir um mural de informações sobre 
instituições que orientam e disponibilizam 
vagas, bem como, organizações que contra-
tam para o primeiro emprego. 

3 Diagnóstico

 A Associação 1° de Maio da Vila Vista Ale-
gre tem um convênio com o SESC através 
do Programa Mesa Brasil. Desde a década 
de oitenta o SESC auxilia a associação com 

vários projetos, tais como: cursos profissio-
nalizantes, encaminhamento para emprego 
para adolescentes e jovens, cursos de capa-
citação, atividades culturais e de lazer que 
foram realizadas em parceria com o MOJAC 
(Movimento Jovem de Ação Comunitária), 
Rua de lazer, Projeto Gira Praça e Maratona 
da Solidariedade.

Esse convênio se torna um grande diferencial 
para a associação, pois por meio dele, ela 
consegue alcançar recursos para dar conti-
nuidade em suas diversas ações e projetos.

Tomando por referência o contexto apresen-
tado, as estudantes do 3º período do curso 
Tecnólogo em Recursos Humanos - Turno 
da Noite /Santo Agostinho se propuseram a 
realizar um minicurso estruturado de vídeo 
aulas, em formato de mediação tecnológica, 
por meio de transmissão de canal no youtu-
be.

Realizado o diagnóstico da atual situação da 
Associação com foco especifico aos serviços 
de apoio aos adolescentes na inserção ao 
mercado de trabalho e encontrado a neces-
sidade de aprimorar o trabalho que já vem 
sendo realizado na instituição. 

Como instrumento de orientação foi utilizado 
a análise SWOT para traçar um planejamento 

Fig.1 - Análise Swot
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Fig.2 - Análise Swot

estratégico para alcançarmos o resultado 
previsto com o nosso trabalho. A análise 
SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer 
análises de cenário (ou análises de ambien-
te), sendo usada como base para a gestão e 
o planejamento estratégico de uma organiza-
ção. É um sistema simples para posicionar ou 
verificar a posição estratégica da empresa 
no ambiente em questão (DAYCHOUW, 2007). 
Conforme se apresenta na figura 1 abaixo.

Para Chiavenato e Sapiro (2003), a função 
Swot é cruzar as oportunidades e as amea-
ças externas à organização com seus pontos 
fortes e fracos. A avaliação estratégica realiza-
da a partir da matriz SWOT é uma das ferra-
mentas mais utilizadas na gestão estratégica 
competitiva. Trata-se de relacionar as opor-
tunidades e ameaças presentes no ambiente 
externo com as forças e fraquezas mapeadas 
no ambiente interno da organização. As 
quatro zonas servem como indicadores da 
situação da organização.

Através da análise SWOT pudemos apurar as 
seguintes referências – conforme quadro 1
• Relacionados a fraquezas: A Associação não 

tem uma fonte de recursos próprios, isso faz 
com que ela sempre esteja dependente de 
parcerias, doações, convênios, ajuda da Pre-
feitura, colaborações da comunidade e 
contribuições financeira dos pais que deixam 
seus filhos na creche. 
• Relacionados a oportunidades: Estamos na 
era da tecnologia, na era da internet, por-
tanto a Associação 1° de Maio deverá buscar 
novos recursos através dos meios 

de comunicações digitais e expandir suas 
ações alcançado um número maior de 
parceiros e recursos financeiros, através de 
campanhas, doações e visibilidade em redes 
sociais. Isso terá como consequência uma 
estabilidade maior em seus projetos, uma 
vez que a associação estará mais assegurada 
com seu capital e empreendimento. 
• Relacionados a ameaças: Atentar-se aos 
recursos financeiros e parcerias que podem 
ficar escassos ao longo do tempo. A Associa-
ção 1° de maio deve sempre estar atentos 
com relação aos seus contribuintes pois é 
através deles que a associação se mantém 
de pé com seus projetos, recursos e recursos 
financeiros.  

Fonte: autores do projeto, 2021



4 A proposta

A proposta consta de apresentação de slides 
temáticos com conteúdo voltados para po-
tencialização da preparação para a inserção 
no mercado de trabalho do público referido 
à ação, composto por jovens e adolescen-
tes que visam uma inserção no mercado de 
trabalho. 
O contexto construído se descreve pela orien-
tação dos jovens e adolescentes a como se 
portar em uma entrevista de emprego, dicas 
de postura adequada que um candidato de-
verá ter frente a uma entrevista de emprego. 
A concepção se pauta pelo auxilio e incentivo 
ao jovem e o adolescente a se prepararem 
para o mercado de trabalho. A ideia, ainda, 
é incentivar os mesmos a buscarem uma 
formação acadêmica após o fim do ensino 
médio.

Tendo como objetivo principal a qualificação 
de jovens e adolescentes para o mercado de 
trabalho, o que motivou o presente projeto 
foi a preparação de jovens e adolescentes ao 
mundo do trabalho. 

4.1 Plano de ação

Com a ajuda da ferramenta 5W2H(conforme 
Figura 3) que tem por referência possibilitar 
um conjunto de questões utilizados para 
compor planos de ação, de maneira rápida e 
eficiente, conseguimos assim montar e obter 
respostas para planejar a ação. Com base em 

todas as informações apuradas, consolida-
mos a matriz SWOT, observe a Fig. 3. 

A intenção desse plano é promover uma qua-
lidade nos trabalhos que a associação já faz e 
fornecer ideia de um novo plano estratégico. 
Elas estão dispostas a seguir:

A associação não tem uma fonte de renda 
própria e, por isso, necessita de parcerias e 
ajudas. Pensando nisso criamos um projeto 
a longo prazo, que é a criação de contratos 
com pessoas denominadas “padrinhos da 
associação”. 

Esses padrinhos são pessoas que decidem 
por vontade própria apadrinhar a associação 
e se comprometer a ajudá-la por no mínimo 
um ano. O padrinho poderá escolher qual 
tipo de ajuda irá fornecer e após assinar o 
contrato ele se compromete a cumprir com o 
acordo durante o prazo estabelecido. 

Esses apadrinhamentos podem ser ajuda 
com cestas básicas, ajuda com cursos e 
palestras, ajuda com materiais de higiene e/
ou ajudas internas que o diretor da associa-
ção solicitar. Esses modelos de contratos têm 
como objetivo garantir a associação seguran-
ça e estabilidade a um longo prazo. Caso haja 
quebra de contrato, o padrinho deverá pagar 
os valores estabelecidos no mesmo.

Além disso foi realizado através de vídeos 
dicas para realizar uma entrevista, e slides 
explicativos. Algumas empresas como: Ass-
prom, Espro, Ciee, banco do Brasil, Ceduc 
(Educação para o trabalho Virgilio Resi), Isbet 
senac entre outras, tem fomentado a inser-
ção dos jovens aprendizes no mercado de 
trabalho com programas que auxiliam estes a 
ingressarem no mercado formal.
 Link do canal do youtube:
https://youtube.com/channel/UCFfmGa-
V8YUKBCWy43VEJoUg
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do presente trabalho foi realizar 
um estudo abrangente sobre a inserção de 
jovens aprendizes no mercado de trabalho, 
visando orientar e fortalecer o potencial pro-
fissional dos jovens e potencializar os seus 
conhecimentos sobre o mercado de trabalho, 
e como se preparar para uma entrevista de 
emprego.

 A condição de ingresso do jovem no mundo 
do trabalho, quando analisada do ponto de 
vista macro, tende a depender consideravel-
mente do comportamento geral do mercado 
de trabalho, da efetividade da rede de pro-
teção e de garantia de renda aos segmentos 
mais frágeis da sociedade e da eficácia do 
sistema escolar. 

O jovem requer espaço e oportunidade para 
viver o seu tempo, munido de condições su-
ficientes tanto para ampliar o tempo de não 
trabalho, associado ao processo educacional, 
bem como uma melhor preparação para o 
ingresso em condições adequadas no merca-
do (POCHMANN, 2007).

Uma sociedade em pleno desenvolvimen-
to social se faz com a juventude e crianças 
tendo seus deveres e direitos garantidos e 
respeitados. O acesso a uma formação eficaz 
para a vida em sociedade e o acesso ao em-
prego é o que espera a juventude e o merca-
do do trabalho. 

Por isso, as políticas públicas destinadas à 
juventude não devem ter um caráter assisten-
cialista que não solucionam o problema na 
sua base, mas devem proporcionar uma saí-
da para elevação da escolaridade e possibili-
dades de empregabilidade, seja qualificando, 
seja abrindo novos postos de trabalho. 

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Ruth Braga de. Educação Profissio-
nal para a Juventude: o programa Jovem 
Aprendiz como modelo de aprendizagem. 
São Leopoldo, 2010. 54f. Dissertação (Mestra-
do em Teologia). Escola Superior de Teologia, 
2010. 

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Plane-
jamento Estratégico: fundamentos e aplica-
ções. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

DAYCHOUW, Merhi. 40 Ferramentas e Téc-
nicas de Gerenciamento.  Rio de Janeiro: 
Brasport, 2007.

NUNES, A. L. de P. F; SILVA, M. B da C. A exten-
são universitária no ensino
superior e a sociedade. Mal-Estar e Socie-
dade, V.4, n. 7, jul. /dez. 2011, p. 119-133. 
Disponível https://revista.uemg.br/index. 
php/gtic-malestar/article/view/60  Acesso 
em:02/03/2021.

POCHMANN, Marcio. A Batalha pelo Primeiro 
Emprego: As Perspectivas e a Situação Atual 
do Jovem no Mercado de Trabalho. São Pau-
lo: Publisher Brasil. 2007.

SANTOS, M. P. dos. Contributos da extensão 
universitária brasileira à formação
acadêmica docente e discente no século XXI: 
um debate necessário. Revista
Conexão UEPG. 2014, v. 06, n. 01, p. 10-15. 
Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/ 
descarga/articulo/6854669.pdf. Acesso em: 
05/03/2021.



www.unihorizontes.br


