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INTRODUÇÃO

O objetivo do trabalho é pontuar alguns 
problemas e propor soluções cabíveis 
para ajudar a organização. A Empresa 
em questão se chama MID Brasil e é do 
ramo de imóveis, está no mercado há 
mais de 40 anos, atuando em território 
nacional.
As informações foram coletadas a partir 
de uma colaboradora que faz parte do 
grupo de estudos da disciplina PIM IV 
do Curso de Gestão de RH da UNICEP.

PROBLEMAS LEVANTADOS A SEREM 
RESOLVIDOS:

1. O salário está defasado, mas a 
empresa possui um clima 
organizacional bom.             

2. Falta treinamentos na empresa, pois 
eles não fornecem cursos para o 
desenvolvimento. 

3. Os funcionários também relatam a 
dificuldade de crescimento, na qual 
vários colaboradores ficam estagnados 
e não têm a oportunidade de subir de 
cargo.

POSSÍVEIS RESOLUÇÕES PARA ESSES 
PROBLEMAS:

 É muito importante a interação entre os 
colaboradores e líderes, se há respeito, uma 
boa comunicação e um bom relacionamento, 
isso reflete nas ideias, planejamentos e nas 
tomadas de decisões e faz com que 
organização esteja alinhada e constitui um 
suporte para um clima 
organizacional agradável e um líder que 
demonstra capacidade traz confiança a seus 
liderados. (CHIAVENATO,1994).
A motivação de cada indivíduo depende da 
situação e de suas necessidades. Uma 
melhor integração entre o sistema e o 
indivíduo deverá ocorrer com a criação de 
climas organizacionais que atendam às 
necessidades pessoais e as de caráter 
institucionais. Isto trará efeitos significativos 
na motivação e satisfação individual que, por 
si, geram uma melhor realização das tarefas 
e alcance dos objetivos organizacionais.
A delegação, ao delegar obrigações e 
demonstrar confiança a equipe se empenha 
e consegue se destacar 
(CHIAVENATO,2009).
A empresa tem várias possibilidades de 
benefícios, tem também o sistema funcional 
de remuneração usado, atualmente, por 
muitas empresas dividido em uma parte do 
salário fixo e a outra parte variável.
Após todas as novas contratações  deve-se 
investir no desenvolvimento profissional, 
criar um bom plano de treinamento e 
desenvolvimento,

.

supervisionar toda equipe e auxiliar no que 
for necessário. Gerar um plano de carreira, 
para que assim todos os colaboradores 
possam não apenas alçar novos cargos, 
mas adquirir novos aprendizados e 
conhecimentos.
Dedicar algum tempo para orientar e treinar 
seus colaboradores requer 
comprometimento, pois uma equipe bem 
qualificada e desenvolvida indica uma boa 
gestão de pessoas.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A gestão de pessoas é um processo que 
visa maximizar o potencial humano dentro 
da empresa. Por meio de ações específicas 
ela desenvolverá nos funcionários 
habilidades necessárias para execução das 
tarefas esperadas, atuando em nível 
operacional e garantindo que todos estarão 
em cargos e funções aos quais tenham 
capacidade de execução e atuação em alto 
nível. Ela atuará para manter o funcionário 
engajado, o que por consequência poderá 
contribuir para um bem-estar pessoal e 
empresarial.
Na empresa MID, detectamos que os 
funcionários estavam desmotivados pela 
falta de definição de cargos, com baixa 
perspectiva de crescimento, alguns 
buscavam outras alternativas, fazendo com 
que a empresa perdesse ótimos 
profissionais. Para resolver esse problema, 
pensamos em alguns tópicos que serão 
desenvolvidos ao longo da pesquisa:
•      Identificação do cargo
•      Competências 
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