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RESUMO 
 

Após analisar a empresa Agronovva equipamentos Agropecuários, localizada em Avenida 

Paraná – 481 Formosa do Oeste podem observar que é uma empresa que produz cortinas e 

telas para aviários e fornece ainda madeiras para a construção do aviário. Possui um quadro 

de funcionários de aproximadamente 25 pessoas que estão distribuídos dentro da empresa. 

Possui uma composição societária formada pelo Reatti e o Edicarlos que são os atuais donos 

da empresa.  A empresa foi fundada em 1998 com o objetivo de venda e instalação de 

equipamentos para aviários. Agindo com eficiência e eficácia para melhor atendimento de 

seus clientes. Com produtos de melhor qualidade a empresa conta hoje com um alto número 

de vendas. Objetivo: A empresa teve como objetivo, analisar os problemas decorrentes da 

falta de mão de obra qualificada e também melhorar o processo de gestão dentro da empresa 

Agronovva. Metodologia: A metodologia utilizada foi a observação e a descrição dos 

métodos utilizados para que se possa melhorar a gestão dessa empresa e acabar ou tentar 

melhorar o problema da escassez de mão de obra qualificada . Resultados: Os resultados 

obtidos a partir da nossa pesquisa foram que a empresa necessita e muito de mão de obra 

qualificada da região para atender as necessidades da empresa. Conclusão: O propósito desse 

trabalho era analisar os métodos antigos utilizados na empresa e achar um meio que facilitaria 

o modelo de gestão e a questão da falta de mão de obra. 
 

Palavras-chave: Métodos. Mão de obra. Escassez.

Acadêmico da Faculdade Sul Brasil – FASUL
1 

 

Faculdade Sul Brasil – FASUL – ORIENTADOR
2 

 

INTRODUÇÃO  

Muito se fala atualmente na falta de mão de obra qualificada e não há como negar este 

fato. Segundo pesquisas da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgada em fevereiro 

de 2011, mostra que sete em cada dez empresas industriais brasileiras afirmam que a escassez 

de mão de obra qualificada prejudica a competividade, uma vez que segundo eles, devido à 

falta de qualificação a busca de eficiência e a redução de desperdício acabam sendo as 
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atividades mais prejudicadas nas empresas, o que resulta em potenciais problemas de 

qualidade, custos mais elevados e lucros menores. (José Ignácio Villela Júnior). Neste 

trabalho irei falar um pouco da mão de obra má qualificada que existe dentro da empresa 

Agronovva. 

O Brasil tem carência na formação em vários setores e em todas as áreas, mas o que 

também pode ser um problema é a pessoa estar qualificada e não estar trabalhando na sua área 

de formação, isso pode ser considerado um desperdício, pois, esta ligada a questão do 

direcionamento do funcionário, porque ele esta qualificado para determinada área, mas esta 

atuando com atividades mais básicas do que ele teria capacidade de atuar. 

No que se refere ao ambiente interno, a gestão de pessoas vem sofrendo pressões de um 

novo conjunto de necessidades que ocorrem dentro das organizações, como maior espaço para 

desenvolvimento profissional e pessoal e manutenção da competividade profissional, entre 

muitas outras coisas, afetando assim a má qualidade da mão de obra. “Essas pressões sabre as 

organizações vem exigindo revisão de conceitos, premissas, técnicas e ferramentas para a 

gestão de pessoas.” (DUTRA, Joel Souza – Gestão de pessoas: modelo, processo, tendência e 

perspectiva, 2002).  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Para a realização deste trabalho foi utilizado como metodologia, às pesquisas , 

entrevistas com quem trabalha na empresa, especialmente com o sócio da empresa, além de 

varias visitas realizadas na empresa para que pudéssemos entender melhor todo o processo. 

No momento da entrevista foi utilizado como meio de pesquisa, os formulários contendo 

questões que pudessem resolver as nossas perguntas e além de anotações feitas pelo grupo. 

O problema da falta de mão de obra é muito comum nas empresas, mas o que vem sendo 

bastante comentado é a falta de mão de obra qualificada. A mão de obra pode ate estar 

disponível no mercado, mas ela pode não estar direcionada para o caminho certo ou ainda o 

colaborador que esta em busca do emprego não possui a qualificação necessária para garantir 

o emprego. 

Uma pesquisa divulgada no início de abril pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) aponta que sete em cada dez empresas industriais brasileiras enfrentam 

problemas de falta de trabalhador qualificado, e os empresários afirmam que a 
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escassez de mão de obra especializada prejudica a competitividade. A pesquisa foi 

realizada entre os dias 3 e 26 de janeiro deste ano e ouviu 1.616 empresas, sendo 

931 pequenas, 464 médias e 221 grandes. ( CASTRO, Margareth, ano: Abril de 

2011. ) 

 

Na entrevista feita com o dono da empresa, fizemos a seguinte pergunta, a falta de mão 

de obra afetada muito a produção?. E a sua resposta foi: Com certeza que sim, foi- se o tempo 

em que meu funcionário tinha que somente apertar um parafuso, hoje ele deve saber desde 

apertar um parafuso ate fazer a instalação completa dos nossos produtos. 

O que entendemos por “mão-de-obra qualificada”? Será que todos sabem o que isso 

significa? a educação formal é normalmente utilizada como uma aproximação geral do que se 

denomina “qualificação” da mão de obra. Então, a hipótese de uma reduzida oferta de 

trabalho qualificada poderia ser testada empiricamente mediante o cálculo dos retornos dos 

anos de estudo, como por exemplo, quando esse conhecimento é realmente testando em um 

teste na entrevista de emprego. No caso dos retornos serem crescentes, a hipótese de 

restrições na oferta de mão-de-obra qualificada seria pertinente. 

Outro ponto importante analisado na empresa foi à má gestão da empresa, o que pode 

por em risco a saúde da empresa. Observamos que a empresa faz muitos empréstimos para 

conseguirem pagar suas contas, o que não deveria acontecer. Eles não conseguem fazer uma 

gestão de custos corretamente. 

Para ser bem-sucedida nesse aspecto, a empresa deve implantar em seu ambiente 

operacional uma tecnologia de gestão compatível com as suas necessidades 

gerenciais de controle dos elementos que compõem seus produtos, de avaliação dos 

resultados, de análise de margens de contribuição, de tomada de decisões de 

mudanças em processos de produção, de análise dos benefícios da utilização de 

tecnologias avançadas de produção e de apoio ao planejamento estratégico da 

organização. (RAMOS, Carlos Alberto, pagina: 11. ) 

 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Os resultados que foram obtidos a partir dessa pesquisa, podem ser divididos em dois 

grandes ramos: a questão da falta de mão de obra que a empresa possui e a outra questão é da 

má administração ou gestão da empresa. 
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Em relação a escassez de mão de obra observamos que a empresa possui sim os seus 

funcionários, mas o que acontece é que eles não estão capacitados para desempenhar a sua 

função, o que pode causar e que esta causando atraso na entrega e na montagem dos 

equipamentos vendidos na empresa e consequentemente a perda da confiança dos seus 

clientes.  

O que poderia ser feito em relação a isso é mudar na hora de recrutar pessoal para 

trabalhar na empresa, ao invés de fazer uma simples entrevista poderia se fazer um teste mais 

elaborado para testar o conhecimento cientifico que essa pessoa possui, ou se não for possível 

fazer isso pode se fazer o treinamento desse pessoal dentro da empresa mesmo, assim você já 

sabe o que precisa em seus funcionários e pode treiná-los conforme a necessidade de cada 

vaga de emprego. 

Já em relação a gestão que a empresa faz, pode se perceber a falta de experiência dos 

sócios e também a falta de relacionamentos entre eles, o que pode ser o motivo de tantos 

empréstimos feitos pela empresa. Observamos que a empresa faz muitos empréstimos para 

conseguirem pagar suas contas, o que não deveria acontecer. Eles não conseguem fazer uma 

gestão de custos corretamente. 

O que poderia ser feito em relação a gestão, é implantar um modelo de gestão que 

atenda as necessidades da empresa, um modelo que controle os gastos, os custos, o fluxo de 

caixa. E quanto ao relacionamento da empresa, os sócios devem se entender, porque se não 

tem um bom relacionamento, como eles podem comandar uma empresa. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a realização deste trabalho buscamos analisar a empresa Agronovva, por meio 

de pesquisas, analises e discussões, para fazer um estudo mais aprofundado sobre ela e 

consequentemente discutir sobre assuntos que eram considerados como problemas dentro da 

empresa e que estava causando preocupação par os membros dela. 

Consideramos esse trabalho como mais um auxilio positivo para nosso conhecimento, 

pois ficamos sabendo de todo o processo de gestão da empresa. 

Esse trabalho teve como objetivo geral analizar dois temas importantes: a falta de mão 

de obra qualificada e a má gestão que estavam acontecendo dentro da empresa. Acreditamos 
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que conseguimos resolver esses problemas através de todas as discussões feitas e também 

com este trabalho. 
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