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RESUMO

Este projeto integrador tem por finalidade analisar a questão do endomarketing
como uma estratégia motivacional aplicada dentro da empresa Inove Academia,
situada em Curitiba/PR. As empresas utilizam o endomarketing afim de transmitir o
comprometimento e motivação aos seus colaboradores, com a intenção de gerar
melhor produtividade dos setores que a abrangem e oferecer uma boa qualidade de
vida no trabalho. O projeto tem como intenção implementar fatores motivacionais por
meio de campanhas de endomarketing na empresa buscando alavancar seus
resultados, através de melhorias de comunicação, relacionamento entre gestor e
colaborador e maneiras de motivar suas equipes.

Palavras-chave: Endomarketing, clima organizacional, pesquisa quantitativa,
comunicação, relacionamento, gestão, motivação.



ABSTRACT

This integrative project aims to analyze the issue of endomarketing as a motivational
strategy applied within the company Inove Academia, located in Curitiba / PR. The
companies use the endomarketing to transmit the commitment and motivation to their
employees, with the intention of generating better productivity of the sectors that
cover it and offering a good quality of life at work. The project intends to implement
motivational factors through endomarketing campaigns in the company seeking to
leverage their results through communication improvements, manager-employee
relationships and ways to motivate their teams.

Keywords: Endomarketing, organizational climate, quantitative research,
communication, relationship, management, motivation.
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INTRODUÇÃO

As organizações utilizam o endomarketing como ferramenta para avaliação

do clima organizacional, com o objetivo de criar e promover estratégias

motivacionais com a finalidade de melhorar a relação entre empresa e

colaboradores. Segundo a autora Brum:

O conceito de endomarketing cresceu muito e, hoje, pode-se chamar assim
todo e qualquer esforço da empresa no sentido de estabelecer, com seus
empregados, um relacionamento produtivo, saudável e duradouro. (BRUM,
2010, pg. 17).

Tais métodos são aplicados dentro da empresa com a intenção de motivar

seus funcionários, a ponto de que os mesmos se sintam encorajados a exercerem

suas funções e satisfeitos com o ambiente de trabalho. Gerando, assim, resultados

significativos e lucrativos para a empresa.

Sabemos que muitos problemas internos ocorrem devido à falta de

comunicação entre gestores e colaboradores, resultando em desmotivação no

ambiente de trabalho, intrigas/discussões entre funcionários, entre outros prejuízos

que impulsionam transtornos ao ambiente de trabalho. Brum afirma que:

Os conflitos interpessoais e coletivos contribuem para o fracasso de uma
empresa que busca a excelência na qualidade. O endomarketing, por sua
vez, trabalha para melhorar esses conflitos, e também aprimorar a cultura
organizacional. (BRUM, 2010, pg.16).

O endomarketing tem como finalidade não somente alavancar os resultados

que a empresa impõe, mas também criar um ambiente onde tanto o gestor, como o

colaborador se sintam confortáveis ao ambiente de trabalho, criando assim um lugar

onde o respeito, camaradagem e orgulho estejam em conjunto.

No entanto, para que a empresa consiga traçar seus objetivos e desenvolver

estratégias para a criação dessas motivações, deve-se analisar os déficits existentes

dentro dos ambientes que compõem a empresam. Bergamini descreve que:

A pesquisa de clima organizacional é o instrumento pelo qual é possível
atender mais de perto às necessidades da organização e do quadro de
funcionários à sua disposição, à medida que caracteriza tendências de sua
satisfação ou de insatisfação, tomando por base a consulta generalizada
aos diferentes colaboradores da empresa. (BERGAMINI, 1997, pg. 99).
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Através da aplicação da pesquisa, pode-se analisar as opiniões dos

colaboradores, coletar informações cruciais que serão utilizados como base para a

implementação de novos procedimentos dentro da empresa, com a intenção de

realizar novas mudanças. Nesse sentido, por exemplo, o melhor convívio entre

funcionários, como as questões de relacionamento entre gestor e colaborador,

aperfeiçoando os métodos de transmissão de informações entre eles.

Logo, o presente trabalho teve por finalidade desenvolver ações de

endomarketing como fator motivacional para os colaboradores da Inove Academia.

Situada em Curitiba – PR, a empresa atua no ramo de desenvolvimento físico,

oferecendo o desenvolvimento de atividades físicas que proporcionam prazer,

satisfação e bem-estar. Busca atender seus objetivos, expectativas e necessidades

dos seus clientes, tendo seu investimento valorizado e garantindo uma melhoria na

qualidade de vida. A academia é formada por professores e instrutores capacitados

e graduados que atuam no ramo de Educação Física.

É imprescindível que os objetivos da empresa estejam alinhados de acordo

com o grau de motivação dos seus colaboradores, para que os mesmos caminhem

em conjunto e em constante crescimento. Se a empresa atinge seu objetivo,

conseqüentemente os funcionários também conquistarão tantos seus objetivos

profissionais quanto os pessoais.
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2 OBJETIVOS, METAS E EXPECTATIVAS DO PROJETO

O projeto integrador tem como objetivo utilizar-se do endomarketing como

ferramenta estratégica de motivação, procurando as técnicas mais adequadas para

fazer com que os colaboradores da empresa Inove Academia se mantenham

motivados para exercer suas funções, tendo como conseqüência final resultados

significativos e lucrativos para a empresa.

Percebe-se que para conquistar e manter os funcionários satisfeitos com a

empresa é necessário que os objetivos da organização estejam alinhados com os

objetivos dos seus colaboradores, fazendo com que ambas as partes, empresa e

colaboradores, caminhem em conjunto.

Para que seja possível ter um progresso positivo e uma evolução constante

é necessário primeiramente identificar possíveis falhas internas. Sendo assim, os

objetivos dessa consultoria são:

● Identificar problemas que afetam diretamente na motivação dos

colaboradores.

● Identificar as falhas de comunicação internas.

● Desenvolver ações de endomarketing como um estímulo à motivação

dos colaboradores.

A fim de resolver as falhas que foram identificados dentro da empresa, é

importante traçar metas e estratégias que proporcionem uma constante evolução.

São elas:

● Incentivos à motivação: implantar ações dentro da empresa que

venham destacar os colaboradores que estão atingindo resultados positivos, como

jantar, almoços, brindes.

● Comunicação interna: criar canais de comunicação como, mural de

informações, reuniões, grupos no e-mail, relatórios online. Tornar mais eficientes e

complexos os feedbacks dos diretores.

.

Relacionando as expectativas dos diretores com o objetivo do projeto

integrador, onde os mesmos têm como objetivo fidelizar e aumentar o número de
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clientes. Segundo Grönroos (2003, pg. 404) “o endomarketing faz parte do conceito

de que os funcionários são um primeiro mercado, interno, para a organização”.

Para conseguir atingir os objetivos dos diretores é preciso primeiramente

conquistar os colaboradores, fazendo com os mesmos compreendam a política da

empresa, entender os seus valores e vestir a camisa da corporação.
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3 ABRANGÊNCIA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

O projeto procura propor ações de endomarketing como forma de motivação

dentro da organização. Serão aplicadas ações de endomarketing dentro da empresa

procurando engajar os objetivos e metas da corporação, de modo que toda a equipe

venha contribuir decisivamente para o alcance dos objetivos estipulados pelos

gestores e diretorias.

Este projeto será realizado e executado pelos alunos da instituição de

ensino ESIC - Business & Marketing School Internacional, do curso Superior de

Tecnologia em Gestão Comercial, cujos nomes são: Bruna Osinski Cuceravai,

Leonardo Giannetti, Lucielen da Silva Teixeira e Rodrigo Jorge Mayer da Silva. Os

papéis e responsabilidades de cada membro da equipe abaixo não incluem a aluna

Lucielen da Silva Teixeira, pois a mesma iniciou sua participação no grupo a partir da

segunda parte do Projeto Integrador.

TABELA 1: PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)
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4 FATORES CRÍTICOS E ETAPAS DO PROJETO

Para que o projeto seja entregue com sua excelência é preciso ter uma

comunicação clara e eficiente entre diretoria, equipe de consultoria e colaboradores

da empresa.

É possível entender fatores críticos de sucesso como:

“um limitado número de áreas nas quais os resultados, se satisfatórios, irão
assegurar um desempenho competitivo de sucesso para a organização. São
as poucas áreas-chave em que as coisas devem dar certo para que o
negócio floresça”. (ROCKART, 1979, pg. 85)

O bom relacionamento entre os colaboradores e diretoria dentro de uma

instituição é fundamental para que seja possível obter grandes resultados. Para que

o projeto venha ter resultados expressivos é preciso que os gestores e a equipe de

consultoria venham estar caminhados juntos. “Trabalhar em equipe, nem sempre é

acertar o alvo, mas sim se dispor a qualquer momento, ir além de suas expectativas,

é ajudar o próximo.” (Gilberto Blayt)

Para que seja possível captar o melhor de cada colaborador é necessário

programar ações de endomarketing adequadas ao contexto da organização. Em

análise foi possível identificar os seguintes fatores críticos que possam vir alterar o

andamento deste projeto, são elas:

a. Acesso às informações.

b. Disponibilidade de adesão da empresa.

c. Aceitação de mudanças pela gerência.

d. Locação de recursos para a motivação de seus colaboradores;

e. Contato direto com a Diretoria.

f. Falta de sinceridade nas respostas do questionário.

É importante ressaltar que os recursos mencionados são as disponibilidades

que a empresa tem em oferecer como premiação e bonificações aos seus

colaboradores, podendo então extrair o máximo da sua equipe.

Existem pontos que podem ocorrer conflitos entre colaborador e empresa,

são eles:



15

a. Supervisão e suporte: a falta de suporte realizado pela a empresa aos

seus colaboradores.

b. Tratamento desigual: a atenção para os colaboradores tem que ser

uniforme, qualquer desigualdade dentro da organização pode ocorrer na

desmotivação e insatisfação individual.

c. Falta de comprometimento da empresa: fator importante para que a

empresa venha cumprir com suas obrigações e deveres financeiros com seus

colaboradores, evitando qualquer tipo de conflito financeiro.

Para o bom andamento do projeto foram estabelecidas algumas etapas,

como a escolha da empresa; escolha do tema; pesquisa exploratória; pesquisa

bibliográfica; metodologia; aplicação do questionário; análise de dados; seleção de

alternativas para melhorias na empresa. As etapas serão realizadas da seguinte

maneira:

a. Escolha da Empresa: em reunião com membros da equipe foi

analisado em que instituição será aplicado este projeto, procurando ver em qual

empresa teria o fácil acesso às informações, fácil comunicação com os gestores e

voz ativa na implementação do projeto.

b. Escolha do Tema: definir um assunto que venha ser possível colocar

em pratica o que foi lecionado na instituição durando o curso de Gestão Comercial,

procurando atuar nas áreas em que todos do grupo venham se sentir confortável.

c. Pesquisa Exploratória: para a familiarização do problema a empresa

será abordada com uma pesquisa quantitativa, aplicando um questionário aos

colaboradores, com finalidade de entender as características dos problemas e quais

técnicas e estratégias implementaremos para obter um resultado positivo.

d. Pesquisa Bibliográfica: realizar pesquisa sobre o tema em livros,

artigos e palestras. Pesquisa realizada para colher dados que venham oferecer

conhecimentos, argumentações e dar um direcionamento de como elaborar e

colocar em pratica o projeto.

e. Definição da Metodologia: para que seja possível que os colaboradores

expressem com detalhes as suas opiniões será utilizado o modelo Likert, desta

maneira possibilitando identificar melhor a intensidade dos sentimentos dos

colaboradores.
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f. Elaboração do Questionário: questionário foi elaborado com base no

Great Place To Work, método que é utilizado hoje em mais de 6.200 empresas,

representando mais de 12 milhões de colaboradores. A lista com do ranking das

melhores empresas são publicadas ou distribuídas nos principais meios de

comunicação em todo mundo, atingindo mais de 25 milhões de leitores.

g. Análise dos Dados: com base nos resultados obtidos pela pesquisa

quantitativa vai ser possível entender como se encontra o clima organizacional da

empresa, mostrando então seus problemas, conflitos e sugestões de melhorias.

Através dessas informações vai ser possível estudar e ter um direcionamento de

quais estratégias utilizará para resolver suas falhas.

Desta maneira será possível ter uma boa organização e um controle

eficiente na realização deste projeto, fazendo com que a aplicação do mesmo seja

eficaz.
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5 PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO

Para que seja possível manter uma boa organização, excelência e uma

comunicação eficaz o projeto contará com os seguintes padrões de documentos:

● O projeto será executado nos padrões da ABNT (Associação Brasileira

de Normas Técnicas), adaptando para as normas e estrutura da Instituição de

Ensino ESIC - Business & Marketing School Internacional.

● Para que seja possível um acompanhamento rápido e em tempo real o

projeto será armazenado no OneDrive, permitindo que suas correções sejam feitas

através do World Online.

● A comunicação ágil com o grupo e com o orientador ocorrerá através

de grupos dentro do aplicativo WhatsApp, um grupo composto somente por

integrantes do projeto e outro grupo com integrantes mais orientador.

● Para assuntos mais complexos, como gestão do projeto, e de alta

importância, será utilizada a troca de e-mails, permitindo ter um acompanhamento

da evolução do projeto.

● A comunicação com os proprietários acontecerá através de reuniões

com o grupo. Caso ocorra a necessidade de ter uma comunicação rápida, de

urgência, o integrante Rodrigo Mayer é um dos diretores da academia.
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6 RECURSOS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA PRELIMINAR

Este projeto vai necessitar de alguns recursos, como: papelaria, informática,

transporte, recursos financeiros e humanos. Para que seja possível desenvolver o

projeto foram previstos alguns custos.

TABELA 2: ORÇAMENTO PRELIMINAR DO PROJETO

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

Para que o projeto venha ser executado de uma maneira organizada e

eficaz foi criado um cronograma preliminar, como mostra a imagem abaixo:

TABELA 3: CRONOGRAMA PRELIMINAR

FONTE: Elaborado pelos autores (2018)
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7 EMBASAMENTO TEÓRICO

Para o embasamento teórico, é imprescindível analisar os temas como as

teorias motivacionais, conceito de motivação, endomarketing, clima organizacional, e

assessoria empresarial.

7.1 TEORIAS MOTIVACIONAIS

A motivação foi um fator explorado e pesquisado tardiamente na gestão das

empresas, tratando-se de um assunto muito novo no âmbito da administração. Na

Revolução Industrial quebrou-se a idéia de que pessoas eram máquinas e

começaram as preocupações com a vida do funcionário. A partir disso, as teorias

humanas começaram a surgir.

Segundo Robbins, Judge e Sobral (2010) os conceitos de motivação que

deram início as Teorias Motivacionais começaram na década de 1950, e são

estudadas até hoje para a análise de motivação dos trabalhadores.

São quatro as Teorias Motivacionais Clássicas: Teoria de hierarquia das

necessidades; Teoria X e Teoria Y; Teoria dos dois fatores; Teoria de necessidades

de McClelland. Além das teorias clássicas, o presente estudo irá abordar uma das

Teorias Contemporâneas de Motivação: a Teoria da Expectativa, que traz conceitos

essenciais para compreender o estudo proposto.

7.1.1 Teoria de Hierarquia das Necessidades

A Teoria de Hierarquia das Necessidades foi criada pelo psicólogo Abraham

Maslow (1943). O mesmo compreendia que a motivação era um impulso direcionado

no sentido de satisfazer necessidades, e que o ser humano possui diversas

necessidades, partindo das mais básicas até as mais complexas.

Essa teoria é considerada a mais conhecida sobre motivação segundo

Robbins, Judge e Sobral (2010), a mesma propõe que cada ser humano possui uma
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hierarquia de necessidades, que é composta por cinco níveis, como ilustrado na

Figura x.

Maslow (1970) classificou as necessidades em ordem decrescente sendo

elas:

1- Fisiológicas: são as necessidades mais básicas do ser humano como

fome, sede, sono, sexo, entre outras necessidades corporais. Também consideradas

biológicas e precisam de uma manutenção continua para a sobrevivência do

indivíduo. Exemplo prático: um bom local para se trabalhar com ventilação e

conforto, alimentação adequada, entre outros.

2- Segurança: é a necessidade de estar livre de perigos externos ou

ambientais, contra danos do físico e emocional. Exemplo prático: segurança e

estabilidade no emprego, remuneração adequada para suprir os planejamentos

pessoais, amparo legal, assistência médica.

3- Social: necessidade de aceitação, amizade, amor e sentimento de

pertencer a um grupo. Exemplo prático: bom clima no ambiente de trabalho,

aceitação da sua equipe, interação com os colegas, receber auxilio e auxiliar os

colegas em eventuais dúvidas sobre o trabalho.

4- Estima: são fatores internos do ser humano como respeito próprio,

realização, autonomia, confiança e externos como status, reconhecimento e

atenção. Exemplo prático: ser reconhecido no seu trabalho, receber promoções,

receber elogios e ser bem visto onde está inserido.

5- Autorrealização: é o desejo de ser tornar tudo aquilo que almeja ser. Inclui

realização pessoal, profissional e autodesenvolvimento. Exemplo prático:

participação em decisões, maior autonomia, receber desafios e cumpri-los

adequadamente.
FIGURA 1: PIRÂMIDE DA TEORIA DE NECESSIDADES DE MASLOW.

Fonte: Robbins, Judge e Sobral (2010, p. 198).
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A teoria propõe que para motivar alguém deve-se descobrir em que nível de

motivação essa pessoa está e a partir disso focar na satisfação do mesmo ou até do

nível superior ao que o indivíduo se encontra.

Maslow (1970) separou as cinco categorias de necessidades em inferiores e

superiores. As inferiores dizem a respeito das necessidades fisiológicas e de

segurança, as superiores são consideradas as de vida social, estima e

autorrealização.

“A diferenciação entre os níveis parte da premissa que as necessidades de
nível superior são satisfeitas internamente (dentro do indivíduo), ao passo
que as de nível inferior quase que sempre externamente (por meio de
coisas como remuneração, acordos sindicais e permanência no emprego)".
(Robbins, Judge e Sobral 2010, pg. 198).

As necessidades de nível inferior (fisiológicas e de segurança) se

manifestam por meio de fatores externos em que a empresa pode proporcionar para

o indivíduo por exemplo, mantendo uma boa remuneração, condições de trabalho e

se basear em leis que protegem o funcionário. Já as de nível superior (sociais,

autoestima e autorrealização) dependem de fatores internos do indivíduo, de como

ele se enxerga, o que ele almeja, suas emoções e fatores como sua cultura,

experiências vividas e sua situação atual. Mesmo que fatores externos contribuam

para essas necessidades, só depende do indivíduo a função de supri-las.

De acordo com Bergamini (1997) ao diagnosticar a fase atual da

necessidade de um indivíduo, não resolve o problema em definitivo. Pois ao suprir

uma necessidade, outra logo aparecerá, tornando-se a necessidade predominante e

por consequência a mais motivadora.

A teoria proporciona maior entendimento do seu comportamento se vista

como um todo, pois as hierarquias não serão necessariamente as mesmas para

todos, levando em consideração fatores como idade, cultura, comportamentos e até

dentro do mesmo indivíduo as suas hierarquias podem mudar em momentos

diferentes da sua vida.

Chiavenato (2004, pg. 238) afirma que "a teoria de Maslow está construída

sobre a premissa de que as pessoas têm necessidade de crescer e se desenvolver,

pressuposto válido para algumas pessoas, mas não para todas elas".

É importante avaliar os casos individualmente, e compreender o que cada

pessoa demonstra. No âmbito profissional, manter uma comunicação com seus
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funcionários e observar quais são as necessidades em que se encontram é

essencial para mantê-los motivados.

7.1.2 Teoria X e Teoria Y

A teoria de Douglas McGregor (1960) explora duas visões do

comportamento humano, sendo uma negativa definida como Teoria X, que trata de

pessoas preguiçosas e desmotivadas, e uma positiva definida como Teoria Y, que

trata do grupo de pessoas motivadas.

Robbins, Judge e Sobral (2010) expõe que:

"Na teoria X, os gestores acreditam que os funcionários não gostam de
trabalhar e devem ser orientados ou até coagidos a fazê-lo. Diferentemente,
de acordo com a Teoria Y, os gestores presumem que os funcionários
podem achar o trabalho algo tão natural quanto descansar ou se
divertir."(Robbins, Judge e Sobral 2010, pg. 198).

McGregor (1999) descreve que as premissas da Teoria X são:

1- O ser humano instintivamente não gosta de trabalhar, e sempre que pode,

evita faze-lo.

2- Levando em consideração que o funcionário não gosta de trabalhar, é

preciso força-lo ou coagi-lo para que o mesmo realize suas tarefas, para conseguir

atingir o esforço adequado para realizar as tarefas da organização.

3- O ser humano gosta de ser dirigido, evita as responsabilidades, tem

pouca ambição e gostam de ter segurança.

Já a Teoria Y, McGregor (1999) parte do pressuposto que:

1- O funcionário desprende seu esforço físico e mental de forma natural,

como se já fizesse parte de sua vida, como descansar.

2- O funcionário possui autocontrole na execução de seu trabalho, e fatores

externos como ameaça e punição não são os únicos meios para se obter esforços

positivos.

3- O comprometimento com as suas funções, visa a recompensa por trás

dela, como satisfação do ego.

4- O ser humano médio procura maiores responsabilidades.
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5- Todos possuem um alto nível de criatividade para solucionar problemas

organizacionais.

A partir destes aspectos, pode-se relacionar a teoria da hierarquia das

necessidades com a Teoria X e Teoria Y, sendo as necessidades básicas e

fisiológicas comparadas a Teoria X, já a as necessidades de maior hierarquia da

pirâmide de Maslow está relacionada a Teoria Y, como algo positivo que possui

maior satisfação.

Para McGregor (1960) as premissas da Teoria Y eram mais válidas que da

Teoria X. Sendo assim "ele propôs ideias como o processo decisório participativo,

bom relacionamento em grupo proporcionando a motivação dos funcionários."

(Robbins, Judge e Sobral 2010, pg.200).

Mesmo com a mudança do comportamento individual do funcionário de

acordo com a Teoria Y, não é possível afirmar que o mesmo vai se tornar um

funcionário mais motivado. Em todas as teorias comportamentais deve-se levar em

consideração um respaldo empírico, ou seja, baseado em experiências e casos

reais, observando cada ser humano individualmente.

7.1.3 Teoria dos Dois Fatores

A Teoria dos dois fatores foi criada por Frederick Herzberg (1959), ele

acreditava que a relação do indivíduo com o seu trabalho era básica e que a sua

atitude em relação ao seu trabalho iria determinar seu sucesso ou fracasso dentro

da empresa.

A principal diferença entre a Teoria de Maslow e a Teoria de Herzberg foi o

foco da análise, segundo Chiavenato (2004), Maslow manteve sua observação na

motivação das pessoas dentro das necessidades humanas, enquanto Herzberg

observou analisando o ambiente externo do indivíduo e suas tarefas no seu trabalho.

Herzberg pautou sua teoria em uma pesquisa feita por ele mesmo, onde

investigou alguns detalhes de situações do cotidiano em que as pessoas se sentiam

"bem" ou "mal" com aquilo. Com as respostas que obteve, categorizou em dois

fatores: Higiênicos, que contribuem para a insatisfação no trabalho, considerados

fatores extrínsecos. Motivacionais, fatores intrínsecos que contribuem para a

satisfação no trabalho.
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A partir das respostas dos entrevistados Herzberg concluiu que quando as

pessoas se sentiam bem com o trabalho, eram situações consideravelmente

diferentes das relacionadas com as que se sentiam mal, e que o oposto de

satisfação não é a insatisfação como acreditavam ser. (Robbins, Judge e Sobral,

2010).

Nota-se que os fatores intrínsecos como reconhecimento, responsabilidade,

progresso estão relacionados com a satisfação no trabalho, e os entrevistados

atribuem esse fato a si mesmos. Já os fatores extrínsecos, como salário, status,

segurança, se relacionam a insatisfação dos entrevistados.

O psicólogo Herzberg observou que os fatores que levam a satisfação são

completamente diferentes dos fatores que levam a insatisfação. Por esse motivo, os

gestores que buscam retirar os fatores que produzem a insatisfação podem trazer

uma certa estabilização, porém não geram a motivação nos funcionários. Segundo

Robbins, Judge e Sobral (2010, pg. 201) "Eles apaziguam os funcionários, mas não

os motivam."

Para gerar a motivação segundo Herzberg (1959), devem ser ressaltados os

fatores atribuídos ao trabalho do indivíduo, como resultados, crescimento

profissional, reconhecimento, promoção. A prevenção da insatisfação é tão

importante quanto incentivar a satisfação do indivíduo.

Para Chiavenato (2004), a Teoria dos Dois Fatores não deve ser

considerada como uma teoria motivacional, pois está ligada com a satisfação e a

insatisfação no ambiente de trabalho.

Porém, ela é aplicável nas organizações, pois teve grande divulgação e as

maiorias dos gestores conhecem as recomendações de Herzberg.

7.1.4 Teoria de Necessidades de McClelland

David McClelland (1967) foi o autor da Teoria das Necessidades, o mesmo

dividiu sua teoria em três necessidades sendo: Necessidade de realização,

Necessidade de poder e Necessidade de afiliação.

Segundo Chiavenato (2004, pg. 241) "essas três necessidades são

aprendidas e adquiridas ao longo da vida como resultado das experiências de cada

pessoa."
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O indivíduo aprende as necessidades, à medida que essa é satisfeita ele a

repete com mais frequência. Esse padrão de comportamento afeta seu modo de agir

e seu desempenho.

Essa teoria se divide em três motivos ou necessidades básicas do

comportamento humano:

1- Necessidade de realização: essa necessidade busca a excelência, o

indivíduo está disposto a oferecer sempre o seu melhor, superar a si mesmo e as

expectativas externas. Procura sempre novos desafios, se comprometendo com

projetos e responsabilidades para satisfazer a necessidade de realização.

Os grandes realizadores possuem melhor desempenho e

consequentemente maior sucesso em projetos empreendedores, como por exemplo

gerenciar o próprio negócio.

Segundo Robbins, Judge e Sobral (2010, pg. 202), "Essas pessoas estão

mais interessadas em se sair melhor sob o ponto de vista pessoal, e não em

convencer os outros a melhorar o desempenho".

A necessidade de realização faz com que o indivíduo busque por inovação,

pois sua motivação é impulsionada por descobrir caminhos desconhecidos e

entende que jamais notará seu verdadeiro potencial se não arriscar.

2- Necessidade de poder: Desejo de controlar as pessoas ao seu redor,

influenciar atitudes do próximo, gerando motivação para si próprio. Normalmente se

encontram em pessoas que conseguem convencer facilmente o próximo.

Segundo Chiavenato (2004, pg. 242) "pessoas com essa necessidade

preferem situações competitivas e de status e tendem a se preocupar mais com o

prestígio e a influência do que com o desempenho eficaz".

Geralmente pessoas com essa característica possuem grande sucesso em

cargos gerenciais.

3- Necessidade de afiliação: Desejo de relacionamentos humanos, de ser

amado e de ter amizades no seu ambiente de trabalho. Normalmente são pessoas

mais flexíveis, alegres e que buscam a harmonia nos lugares.

Chiavenato (2004, pg. 242) descreve que "pessoas que possuem essa

necessidade buscam amizade, preferem situações de cooperação em vez de

competição e desejam relacionamentos que envolvam compreensão mútua."

Nas organizações pessoas com essa necessidade possuem mais facilidade

em coordenações de tarefas e possuem grande aceitação por parte da equipe.
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As pessoas são estimuladas no geral a desenvolverem sua necessidade de

realização, através de treinamentos, cursos e estímulos nas organizações. As outras

necessidades como de poder e de afiliação acabam sendo deixadas de lado. Porém,

cada pessoa possui sua característica própria que foi adquirida ao longo da sua

vida, portanto as necessidades de diferem em cada indivíduo.

7.1.5 Teoria da Expectativa

A Teoria da Expectativa foi criada por pelo psicólogo Victor Vroom (1964), e

diz respeito a expectativa que o indivíduo deposita em determinada ação, e que a

mesma lhe traga recompensas satisfatórias. Em outras palavras, o funcionário se

sente motivado quando acredita que seu esforço resultará em recompensas por

parte da empresa como: aumento salarial, bonificação ou promoção. Essas

recompensas por sua vez, trarão o atingimento de metas pessoais.

Segundo Vroom (1964, pg. 14-15) “assume-se que as escolhas feitas por

uma pessoa entre cursos alternativos de ação são legitimamente relacionadas a

eventos psicológicos, ocorrendo simultaneamente com o comportamento”.

A intensidade da ação do indivíduo em realizar determinada tarefa, depende

do seu objetivo final, e o resultado dessa ação vai depender do poder que esse

objetivo final exerce sobre essa pessoa.

De acordo com Robbins, Judge e Sobral (2010) seria a teoria mais

amplamente aceita sobre motivação, e a mesma foca em três relações (Figura x):

1- Relação esforço-desempenho: o colaborador percebe que se depositar

determinado esforço em uma tarefa, o levará a obter um melhor desempenho.

Fatores como a situação atual do colaborador, autoestima, experiências passadas

influenciam nessa relação.

2- Relação desempenho-recompensa: o colaborador percebe que ao

depositar um nível de desempenho, o mesmo resultará em uma recompensa de

acordo com a sua ação. Exemplos como: a influência dos resultados sobre o

indivíduo,  expectativa em relação a sua situação atual.

3- Relação recompensa-metas pessoais: ao alcançar as recompensas

oferecidas pela organização, resultarão consequentemente no atingimento de metas
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pessoais ou suas necessidades. O exemplo prático seria qual a relação de

interferência que essas recompensas ou necessidades exercem no colaborador.

FIGURA 2: TEORIA DA EXPECTATIVA E SUAS TRÊS RELAÇÕES.

Fonte: Adaptado de Robbins, Judge e Sobral 201, pg. 216.

Deve-se observar que a necessidade de recompensa de cada indivíduo

difere entre si. É importante analisar qual o objetivo pessoal de cada funcionário e

assim recompensá-lo de forma adequada.

Hampton (1990) declara que:

“Várias recompensas, tais como promoções, não aparecem igualmente
importantes nas mentes de todos que trabalham. Elas variam em sua
atratividade. Consequentemente, elas variam em sua importância na
motivação”. (Hampton 1990, pg. 176).

Se as organizações levassem em consideração o esforço individual ao invés

da meritocracia como tempo de casa, nível de capacidade ou dificuldade, a teoria da

expectativa teria maior validade. Contudo, afirma Robbins, Judge e Sobral (2010, pg.

219) "essas críticas servem para sustentar a teoria da expectativa ao invés de

invalida-la, já que ela explica por que um segmento significativo da força de trabalho

desprende tão pouco esforço na realização de suas tarefas."

Ao compreender os objetivos e metas pessoais do colaborador, entende-se

qual a motivação do mesmo para realizá-la. É importante alinhar as expectativas da

organização com a do seu colaborador, assim será possível identificar o nível de

desempenho da sua equipe.

7.2 CONCEITO DE MOTIVAÇÃO

A palavra motivação provém do latim movere que significa mover. De

maneira geral para um indivíduo realizar qualquer tipo de tarefa ele deve ser
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impulsionado para isso. A intensidade, persistência e esforço vão determinar se

existe motivação para realizar a mesma. Se o indivíduo não estiver diretamente

ligado a tarefa que está executando, não haverá sentido para o mesmo realizar

determinadas ações.

Chiavenato (2004, pg. 230) define algumas conclusões iniciais sobre

motivação:

O conceito de motivação está intimamente relacionado com o
comportamento e desempenho das pessoas;
A motivação das pessoas certamente envolve metas e objetivos;
Existem diferenças fisiológicas, psicológicas e ambientais das pessoas que
são fatores importantes na explicação da motivação;

Cada indivíduo possui objetivos, metas e são impulsionadas a fazer algo por

diferentes fatores. Deve-se pensar que cada pessoa leva consigo culturas,

comportamentos e experiências diversas, o que o torna único. Por essa razão, não

existe um padrão de estímulo motivacional, cada situação deve ser analisada

individualmente.

A motivação se destaca como um importante processo na compreensão do

comportamento humano. Lopes (1980, pg. 10) define que a motivação é uma ação

interna de cada pessoa, e que "somente podemos julgar quão motivada está uma

pessoa mediante a observação do seu comportamento. Não podemos medir

diretamente a motivação, uma vez que ela não é passível de observação".

Pode-se dizer que a motivação está ligada com as situações e momentos

que a envolvem. Por esse motivo, o nível de motivação varia em cada pessoa e

também na mesma pessoa ao longo do tempo.

A motivação consiste em três elementos, segundo Chiavenato (2004), e os

mesmos são o ponto de partida para as teorias motivacionais:

1- Necessidades: surge de um desequilíbrio fisiológico ou psicológico, são

necessidades internas como fome, insegurança, solidão, etc. Esse estado de

desiquilíbrio gera tensão e estimula algum tipo de impulso do indivíduo visando a

sua redução.
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2- Impulsos: o impulso gera um comportamento que busca incentivos para

satisfazer e reduzir a tensão. Quanto maior a tensão, maior o nível de esforço para

reduzi-la. Os impulsos são essenciais para o processo motivacional.

3- Incentivos: algo que pode aliviar uma necessidade ou reduzir um impulso.

Ao alcançar um incentivo, o mesmo reduz a necessidade do impulso. Estão

localizados fora do indivíduo e variam conforme a situação.

As ações que geram a motivação no indivíduo provem do seu inconsciente e

consciente, influenciada pelos seus pensamentos, expectativas crenças,

experiências vividas, entre outros. Elas se manifestam de acordo com o ambiente

externo. Pode-se dizer que a motivação parte do interior de cada indivíduo e reflete

no exterior que são suas atitudes em relação a uma determinada situação. Fatores

externos podem incentivar essa motivação, porém depende de cada indivíduo a

atitude impulsionadora que gera a motivação.

Castro (2002) menciona que por mais que um ambiente externo gere

elementos motivacionais, o fator interno é o que difere uma pessoa da outra no

aspecto motivacional.

Nas organizações é preciso que as metas estejam bem definidas, para que

o indivíduo saiba para onde direcionar suas ações e esforços. E as metas devem

estar baseadas não somente aonde a organização quer chegar, mas também alinhar

essas metas com as expectativas dos funcionários. Alinhando esses pensamentos

haverá satisfação pessoal e organizacional.

Megginson, Mosley e Pietri Jr (1986) inserem três aspectos importantes em

relação a motivação nas organizações: 1) encorajar profissionais com grande

potencial a ingressarem na empresa; 2) estimular os empregados a produzirem mais

e aumentarem os seus desempenhos; e, 3) incentivar os atuais funcionários a

continuarem trabalhando na empresa.

A motivação é descrita por diversos autores como sendo inerente a cada ser

humano, ou seja, parte do interior de cada um. Esses impulsos motivacionais se

diferem de pessoa pra pessoa e de situações diversas. Cada ser humano é único e

quando se trata de impulsionar a motivação nos mesmos, as organizações devem

tratar o assunto de forma cautelosa, respeitando a forma de expressão de cada

indivíduo.
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7.2.2 Investigando a motivação por meio do Clima organizacional

A motivação vista do âmbito organizacional pode ser definida em três

aspectos segundo Chiavenato (2004), intensidade, direção e persistência. A

intensidade é definida de acordo com o esforço que a pessoa aplica a uma

determinada situação. A direção define para onde a intensidade da ação deve ir, a

mesma deve ser canalizada em direção a organização para que a mesma seja

favorável, indo para o mesmo caminho. A persistência é o tempo em que a pessoa

mantém seu esforço na realização de determinada tarefa, até o alcance de uma

determinada meta.

Existem diversos fatores que motivam os seres humanos, e os mesmo estão

em constante mudança, ou seja, o que motiva alguém hoje pode não motivar

amanhã. As necessidades dos indivíduos desencadeiam reações comportamentais,

tornando-as suscetíveis a esforços motivacionais de seus líderes ou gerentes.

Segundo Chiavenato (2004, pg. 234) uma variável importante no processo

motivacional é a satisfação. "Diferentemente da motivação que busca alcançar

metas e objetivos, a satisfação é a consequência do êxito alcançado no processo

motivacional, é a realização pessoal de ter alcançado metas e objetivos".

É importante entender que a motivação é uma questão interna, que deve ser

iniciada dentro de cada um. Fatores externos, como todas as experiências que cada

indivíduo possui influenciam na intensidade que essa motivação vai ser

demonstrada. Brum (2010, pg. 137) diz que "tudo o que vivemos, desde o nosso

nascimento, contribui para a nossa capacidade de automotivação."

Pode-se dizer que 50% da capacidade de motivação de cada um não

depende da empresa na qual ele trabalha, e sim de si mesmo. Porém os outros 50%

podem depender de fatores gerados pela empresa segundo Brum (2010).

Ou seja, alinhando as metas pessoais com as metas da organização,

mantendo os processos de motivação positivos em relação colaborador-empresa,

tem como consequência funcionários motivados e uma empresa apta a atingir seus

objetivos e a crescer no mercado em que atua.

Através de uso do método de pesquisas de clima organizacional, é possível

diagnosticar e mensurar como está a motivação dos colaboradores em relação ao

clima da organização. Ela visa identificar problemas existentes e/ou potenciais, qual
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a opinião do colaborador quanto a elas e ajudar gestores a tomarem decisões para a

melhoria do clima interno da empresa.

A pesquisa de clima organizacional pode ser aplicada em todas as áreas da

empresa, para mensurar todas as questões que afetam a mesma e compará-las. É

uma ferramenta objetiva e segura e visa a satisfação tanto dos colaboradores

quanto da própria organização.

Bergamini afirma que:

A pesquisa de clima organizacional é o instrumento pelo qual é possível
atender mais de perto às necessidades da organização e do quadro de
funcionários à sua disposição, à medida que caracteriza tendências de sua
satisfação ou de insatisfação, tomando por base a consulta generalizada
aos diferentes colaboradores da empresa. (BERGAMINI, 1997, pg. 99).

Portanto, aplicar pesquisas de clima organizacional nas empresas, fazer sua

análise e diagnostico é de grande importância, visando uma preocupação com a

opinião dos seus colaboradores, e se pautando nisso para tomar as devidas

mudanças e decisões.

Como consequência do uso dessa ferramenta é de funcionários mais

engajados e incentivados a melhorar sua produtividade e desempenho, visando que

sua qualidade no trabalho é importante para a organização.

7.3 ENDOMARKETING: UMA ESTRATÉGIA MOTIVACIONAL

O conceito de endomarketing foi criado pelo consultor de empresas Saul

Faingaus Bekin em 1996 (2012). Segundo ele, a empresa onde trabalhava sofria de

problemas como a falta de integração entre os departamentos e visões divergentes

entre os funcionários. Ao observar esses fatos, concluiu que algo deveria ser feito

para realinhar os colaboradores com a empresa. O autor dividiu em quatro

fundamentos para melhor compreensão, sendo eles: Definição, Conceito, Objetivo e

Função.

A definição dos fundamentos do endomarketing para Bekin (2012) seriam:

Definição: Ações de marketing dirigidas ao público interno das organizações

com foco lucrativo, nas organizações não lucrativas e governamentais, observando

comportamentos de responsabilidade comunitário e ambiental.
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Conceito: Procedimento onde o maior foco é alinhar, sintonizar e sincronizar,

para adicionar e preparar a estrutura de marketing da empresa, e que a mesma

dependa dessa ação para o mercado e para a sociedade.

Objetivo: Realizar interação facilitando a comunicação e troca de informação

entre o público interno e gestores. Auxiliando no compartilhamento de objetivos

empresariais da organização, conservando um ambiente harmonizado e fortalecer a

relação empresa/funcionários, melhorando assim sua imagem e seu valor no

mercado.

Função: Estimular uma cultura organizacional priorizando o público interno

da mesma forma que o "cliente" é valorizado. Proporcionando melhorias na

qualidade dos produtos e serviços oferecidos, com maior produtividade pessoal e

otimização de processos.

Bekin (2012, pg. 49), expõe que "o objetivo do Endomarketing é tornar

transparentes ao funcionário os objetivos da organização, de forma a harmonizar o

objetivo do funcionário com o objetivo global da empresa".

Os objetivos da empresa devem estar alinhados com os objetivos do seu

colaborador. Para isso, a empresa deve manter uma relação clara e transparente

com seus funcionários, indicando suas expectativas, objetivos e metas futuras,

gerando uma comunicação reciproca entre as partes. Brum (2010, pg. 100)

acrescenta que "a empresa precisa da opinião e da participação do funcionário para

produzir mais e melhor".

Para que isso ocorra, a empresa precisa conhecer muito bem seus

funcionários, para lhes informar de forma adequada sobre seus objetivos, e saber se

os mesmos vão de acordo com as expectativas de cada colaborador.

Brum (2010, pg. 21) define que o objetivo do Endomarketing é:

Criar uma consciência empresarial (visão, missão, princípios,
procedimentos, etc), dentro de um clima organizacional positivo. O propósito
é transformar o colaborador em facilitador para consolidar a imagem da
empresa e o seu valor para o mercado.

Ou seja, ao valorizar e proporcionar satisfação para o seu público interno,

trará como consequência funcionários que irão conquistar e fidelizar clientes. Brum

(2010, pg. 18) acredita que a essência do Endomarketing é: "pessoas felizes
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produzem mais e melhor." E pessoas felizes e satisfeitas em seu trabalho

consequentemente estarão motivadas a caminhar lado a lado com a empresa.

A motivação tem como ponto de partida o fator interno em cada indivíduo,

porém a empresa pode influenciar metade dessa força interior com fatores externos.

Brum (2010, pg. 139) explica que "nenhuma empresa pode se responsabilizar por

100% da motivação de uma pessoa, pois pelo menos 50% depende exclusivamente

dela e da sua história de vida." Porém essa parcela em que a empresa pode atuar

pode influenciar e estimular a motivação de seus funcionários, nos seguintes

aspectos: reconhecimento, valorização, autonomia, oferecer benefícios e incentivos,

comunicação, entre outros.

Desde a ação mais simples a mais sofisticada, se a intenção é a

aproximação do empregado/empresa, a mesma será inserida no contexto do

Endomarketing. (BRUM, 2010).

As ações para essa aproximação visam uma maior satisfação do empregado

com a empresa e vice-versa. Consequentemente a satisfação leva a felicidade.

Focar somente na felicidade pode parecer simples, porém é extremamente

complexa. Segundo Brum (2010, pg.18) "cientistas calculam que 50% da felicidade

de uma pessoa são determinados pela genética, 10% pelas circunstancia de vida e

40% por pensamentos e ações".

Levando esse fato em consideração, conclui-se que a empresa não

consegue mudar o fator genético do colaborador, e sua felicidade já depende 50%

disso. No que diz respeito às circunstancias de vida, deve-se levar em consideração

que além da área profissional do colaborador ele também possui outras áreas em

sua vida, portanto, parte desses 10% já foram perdidos também.

Restam ainda os 40% que dizem sobre os pensamentos e ações do

indivíduo, e talvez a empresa possa interferir nisso ao proporcionar um ambiente

que incentivam bons pensamentos e ações. Mas mesmo assim, não é possível ter

controle sobre isso, já que é um fator interno.

Diante destes fatos, percebe-se que é impossível atribuir a responsabilidade

da empresa sobre a felicidade de uma pessoa. Ela depende diretamente das

pessoas. Porém, a empresa é composta por pessoas, e pessoas felizes

proporcionam um melhor clima organizacional.

Então, a empresa pode aproveitar parte dos 10% que compõem as

circunstancias da vida do funcionário. Incentivando um bom nível de repasse de
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informações sobre objetivos, estratégias e resultados da organização, incentivando

uma maior proximidade do funcionário com a empresa. Brum (2010, pg.19) explica

que "isso fará a pessoa mais feliz no ambiente de trabalho. Então, por consequência

ganhamos pelo menos 5% de felicidade".

Analisando os outros 40% em que a empresa pode interferir de certa forma,

sendo eles os pensamentos e ações, se o funcionário estiver bem informado e a

empresa se mostrar aberta e favorável ao compartilhamento de suas visões,

consequentemente os pensamentos e ações do público interno relacionados ao seu

trabalho serão melhores. Funcionários informados terão mais segurança em relação

ao seu trabalho, Brum (2010, pg. 19) acrescenta que "as pessoas somente têm

coragem para agir em favor da empresa quando se sentem seguras daquilo que

fazem e do que podem fazer".

A felicidade do público interno de uma organização depende de vários

fatores sendo eles genéticos ou de pequenas porcentagens incentivadas pela

empresa. A pequena porcentagem gerada pela empresa através de uma

comunicação eficiente com seus funcionários, trará um relacionamento de harmonia,

bem-estar e segurança, gerando essa felicidade.

A informação estimula a felicidade, e também a motivação. Inclusive, a

informação é um dos principais fatores motivacionais dentro de uma organização.

Brum (2010, pg. 140) esclarece que "ninguém luta por uma meta sem saber que ela

existe". O fator motivacional também é gerado internamente em cada indivíduo,

porém a empresa possui grande responsabilidade em gerar estímulos para essa

motivação acontecer.

Não existe uma fórmula para a motivação. As empresas devem analisar seu

público interno separadamente, e entender quais as ações que irão adotar. Brum

(2010, pg.144) expõe que "toda e qualquer resposta do público interno é uma

variável constante, com a qual precisamos aprender a conviver".

Pessoas estão em constante mudança, as empresas por sua vez devem

acompanhar essas mudanças para estarem sempre alinhados, caminhando com o

mesmo objetivo. Para acompanhar esses fatores, a empresa deve sempre manter

um canal de comunicação eficiente e claro com seus funcionários, para que saibam

quais são os pensamentos e expectativas dos mesmos, e também informar seu

público interno sobre seus objetivos e metas, eliminando assim uma comunicação

autoritária ou imposta.
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7.4 CONSULTORIA EMPRESARIAL

A origem da palavra consultoria vem do latim consultare, que significa dar ou

receber conselhos. Pereira (1999) descreve a consultoria como uma das profissões

mais antigas, levando em consideração os homens sábios de tribos ou grupos

primitivos que aconselhavam seus povos.

Hoje em dia os desafios nas empresas estão cada vez mais complexos e

demandam mais análises e tempo para isso. Por outro lado, os gestores estão cada

vez mais atarefados e não conseguem dar a devida atenção a certas questões da

empresa. É nesse momento que a consultoria empresarial surge, com o intuito de

ajudar a solucionar problemas existentes ou em potencial.

Block (2001, pg.22) define a consultoria como um ato de amor, "o desejo de

ser genuinamente útil aos outros, usar o que sabemos, ou sentimos, ou sofremos no

caminho para diminuir a carga dos outros."

A função do consultor é de diagnosticar determinados problemas e propor

soluções para o mesmo como função de orientar os gestores para as tomadas de

decisões.
“Consultoria empresarial é um processo interativo de um agente de
mudanças externo à empresa, que assume a responsabilidade de auxiliar
as pessoas nas tomadas de decisões, não tendo, entretanto, o controle
direto da situação”(Oliveira, 2011, pg. 45).

A consultoria possui o papel de assessoramento ao planejamento de ideias,

aconselhamento e serve como uma forma de auxílio para a administração da

organização. É considerada uma estratégia administrativa, as empresas que adotam

o seu uso conseguem ter uma maior visão dos problemas existentes e as melhores

opções para a resolução das mesmas.

Araújo (2006) afirma que a consultoria é um serviço de ordem auxiliar,

levando a alta administração da empresa analisar e resolver problemas da

organização, sugerindo caminhos e fazendo demonstrações ou capacitando as

pessoas para melhor gestão.

Possuir o auxílio de uma consultoria empresarial nas organizações

possibilita o alcance de objetivos e metas mais rapidamente e com mais

assertividade.
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8 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

Para analisar o diagnóstico atual a respeito da motivação dos colaboradores

da empresa Inove Academia, vale evidenciar aqui sua história e o embasamento

teórico que conduziu a consultoria.

8.1 INOVE ACADEMIA

A Inove Academia surgiu por meio de diversas experiências realizadas por

profissionais da área de educação física, que insatisfeitos com as academias

existentes, decidiram arregaçar as mangas e criar sua própria academia. O intuito

era propiciar qualidade de vida num ambiente descontraído e agradável, tanto para

seus funcionários quanto para seus clientes.

A academia surgiu em meados de fevereiro de 2014. Atualmente a empresa

fica localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 9501- Boqueirão, Curitiba-PR,

80320-110 e conta com 14 colaboradores, sendo: três sócios, oito educadores

físicos, dois estagiários de educação física e uma zeladora.

A Inove Academia oferece serviços como Musculação, Pilates, Funcional,

Gap, Jump, Ritmos, Zumba, Jiu Jitsu, Muay Thai, Boxe. Possui também convênio

com nutricionista. A missão da empresa é de Inovar como o próprio nome remete,

impulsionar pessoas a melhorarem sua saúde e qualidade de vida. Seu slogan é

“INOVE com quem quer INOVAR com você, INOVE na INOVE ACADEMIA”. A

organização conta com clientes que residem nos bairros próximos a academia como

Hauer, Boqueirão, Alto Boqueirão e Xaxim.

8.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES

Missão: A Inove Academia tem como missão desenvolver um ambiente

agradável, divertido, familiar e completo, disponibilizando professores capacitados

que venham oferecer um excelente atendimento e que acompanhe os objetivos e

resultados dos seus alunos individualmente, fazendo com que se sintam únicos.
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Visão: Tornar-se referência no bairro que atua, através da sua estrutura,

trabalhos sociais e pelo modo de fazer os seus alunos se sentirem únicos.

Valores: Ética; Moral; Responsabilidade social; Respeito; Profissionalismo;

Comprometimento com o cliente.

8.3 PESQUISA DE CAMPO: MOTIVAÇÃO

Para realização da pesquisa de campo do projeto foi utilizada a abordagem

quantitativa, por ser objetiva nos resultados e mais assertiva para identificar as

opiniões dos funcionários.

O autor Gil (2002, pg.49), explica que “a pesquisa quantitativa traduz em

números as opiniões e informações para classificá-los e organizá-los, desta forma se

pauta no uso de métodos estatísticos para trabalhar com os dados.” Assim, com

base nos métodos utilizados na abordagem da pesquisa quantitativa, de coleta e

análise de eventuais dados, vamos obter como base, informações cujas quais,

serviram para análise da situação atual em relação à empresa com seus

colaboradores.

“A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo
positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base
na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos
padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre
variáveis, etc.” (FONSECA, 2002, pg. 20).

Com base no esclarecimento de Fonseca, a pesquisa quantitativa se baseia

através de números/porcentagens, utiliza-se um método de recolhimentos de dados

com o auxílio de ferramentas padronizadas e neutras, na intenção de gerar recursos

positivos que beneficiem a empresa. Para a aplicação da pesquisa quantitativa na

empresa, foi elaborado um questionário com base no modelo internacional Great

Place to Work (GPTW), o modelo leva em consideração, a análise do ambiente

empresarial, através de uma série de perguntas elaboradas, procura apresentar a

relação da empresa com seus colaboradores.

Segundo a empresa Great Place to Work (2017, pg.1), “Nosso Modelo é

derivado da definição de um excelente ambiente de trabalho - um lugar em que:
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colaboradores confiam nas pessoas para quem trabalham, sentem orgulho do que

fazem, e apreciam as pessoas com quem trabalham”.

O método utiliza por assim dizer, cinco dimensões, cujos quais envolvem o

relacionamento dos gestores e funcionários, são eles: Credibilidade, Respeito,

Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem.

O questionário da pesquisa composto por vinte perguntas ofereceram ao

funcionário, a opção de escolha adaptadas ao modelo Likert, o qual permite analisar

o grau de conformidade dos entrevistados (funcionários) com a empresa. Ao invés

de apresentar respostas entre sim/não, o modelo apresentou códigos para as

respostas que variam entre 1 ao 5, com os seguintes significados: 1 – Não é

verdade, 2 – Na maioria das vezes não é verdade, 3 – Ás vezes é verdade, as vezes

não, 4 – Na maioria das vezes é verdade, 5 – Sempre é verdade, dando-lhes a

chance de escolher a melhor opção.

Além de uma pergunta descritiva, a qual questionou aos colaboradores

sugestões de incentivos que a própria empresa poderia implementar para manter

sua equipe motivada. Também foram acrescentadas cinco perguntas pessoais (sem

identificação) relacionadas à empresa, como, tempo que trabalha na empresa,

idade, escolaridade, renda e sexo, com o objetivo de identificar o perfil do

público-alvo.

8.4 PESQUISA EXPLORATÓRIA QUANTITATIVA

Com base das dimensões do GPTW (Credibilidade, Respeito,

Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem) foi aplicado na empresa Inove Academia

no dia 17/08/2018 um questionário (Apêndice A) à 11 funcionários da empresa. A

pesquisa foi respondida de forma individual, para não haver influência de outras

opiniões, dando assim maior veracidade às respostas e permitindo ao grupo de

consultoria chegar a conclusões mais assertivas.

A partir desse ponto, pode-se avaliar o sexo dos respectivos colaboradores

que participaram da pesquisa. Dos 11 funcionários, 5 (45%) são homens, e 6 (55%)

são mulheres, demonstrando o caráter homogêneo da empresa. Como mostra o

gráfico 1 a abaixo:
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GRÁFICO 1: SEXO

Fonte: Pesquisa Quantitativa

Através da pesquisa, pode-se ter como base, a idade dos respectivos

colaboradores que participaram. Dos 11 funcionários que responderam à pesquisa, 2

(18%) apresentam idade entre 14 até 25 anos, 5 (46%) apresentam idade entre 26

até 35 anos, 3 (27%) apresentam idade entre 36 até 50 anos. Enquanto 1 (9%)

apresenta idade acima de 50 anos.
GRÁFICO 2: IDADE

Fonte: Pesquisa Quantitativa.

Em relação ao grau de escolaridade, 1 (9%) colaborador possui ensino

médio completo, 2 (18%) possuem ter nível de graduação incompleta devido ao fato

de estarem cursando faculdade, 7 (64%) possuem graduação completa, mostrando

um alto grau de experiência e capacidade por parte desses funcionários, devido ao

fato de serem formados na área em que exercem. Enquanto 1 (9%) colaborador não

respondeu à pergunta.
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GRÁFICO 3: GRAU DE ESCOLARIDADE

Fonte: Pesquisa Quantitativa.

O gráfico abaixo aborda a questão da renda salarial de cada colaborador

que participou da pesquisa. Dos 11 funcionários entrevistados, 4 (40%) apresentam

salários em torno de R$ 900,00 a R$ 1.500,00, 2 (10%) apresentam salários em

torno de R$ 1.500,00 a 2.000,00, 3 (30%) apresentam salários de R$ 3.500,00 para

mais, enquanto 2 (20%) colaboradores não responderam à questão.

GRÁFICO 4: FAIXA SALARIAL

Fonte: Pesquisa Quantitativa.

Com base na pesquisa, pode-se ter a base em relação ao tempo em que

cada colaborador trabalha na empresa. Os períodos variaram entre 6 meses até 3

anos, onde dos 11 colaboradores que participaram da pesquisa, 2 (18%) tem menos

de seis meses que trabalham na empresa, 1 (9%) tem de seis meses a um ano, 1

(9%) tem entre 1 a 2 anos que trabalha na empresa, enquanto 7 (64%)
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colaboradores trabalham a mais de dois anos na empresa, como mostra o gráfico

abaixo:
GRÁFICO 5 – TEMPO EM QUE CADA FUNCIONÁRIO FAZ PARTE DA ORGANIZAÇÃO.

Fonte: Pesquisa Quantitativa.

Analisando os gráficos, podemos ter uma conclusão precipitada de que a

organização oferece um ambiente bom para se trabalhar, devido ao fato da grande

maioria dos funcionários fazerem parte da organização por um período de mais de

dois anos, o qual a mesma oferece uma grande oportunidade de formação de

carreira para os demais recentes funcionários contratados.

Serão apresentadas a seguir as análises realizadas em cada dimensão da

pesquisa do modelo GPTW.

CREDIBILIDADE

Do Latim, Credibilitas, significa “confiança, em que se pode acreditar”, é o

que procura relatar essa dimensão, mostrar o grau de confiança e lealdade na

relação entre gestores e funcionários. A partir desse ponto, a dimensão se divide em

três fatores que influenciam a maneira que a empresa se relaciona com seus

colaboradores, são eles; comunicação, competência e integridade. Os gráficos 6 e 7

a seguir, mostram perguntas relacionadas a essa dimensão.
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GRÁFICO 6: PERGUNTAS RELACIONADAS À DIMENSÃO CREDIBILIDADE.

Fonte: Pesquisa Quantitativa.

Em relação a pergunta de número 1 do gráfico 6, podemos analisar que dos

11 colaboradores que participaram da pesquisa, mais da metade (7) concordam que

o gestor procura quase sempre mantê-los informados sobre assuntos relevantes e

mudanças na empresa, mostrando assim que o gestor sempre procura manter sua

equipe atualizada sobre assuntos e informações que possam impactar o ambiente

de trabalho. Porém 4 funcionários afirmam não receber quase sempre tais assuntos

que venham a ocorrer na empresa, um ponto negativo a se esclarecer.

A pergunta de número 2 nos mostra a relação do gestor em esclarecer suas

expectativas de acordo com a relação do trabalho de cada colaborador, novamente

maior parte dos colaboradores (8) concordam que o gestor na maioria das vezes

procura ser mais especifico possível com seus funcionários em relação a cada

função delegada, mostrando assim o que o gestor espera de cada colaborador em

relação ao seu trabalho.

A pergunta de número 6 do questionário aplicado na empresa, revela-nos o

processo de contratação que os gestores aplicam sobre a empresa, grande parte

dos colaboradores concordam que são contratados profissionais que se enquadram

bem no ambiente de trabalho, devido a suas qualidades pessoais e profissionais se

encaixarem na cultura organizacional estabelecida na empresa.
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GRÁFICO 7: PERGUNTAS RELACIONADAS A DIMENSÃO CREDIBILIDADE.

Fonte: Pesquisa Quantitativa.

O gráfico 7, acima, nos mostra perguntas ainda relacionadas a dimensão

credibilidade. A pergunta de número 3, mostra se os gestores procuram informar

seus funcionários o desempenho dos mesmos ao longo do tempo. Dos 11

participantes da pesquisa, 8 concordam que sempre são informados sobre seu

desempenho, porém, 3 funcionários, não concordam totalmente que são orientados

sobre seu desempenho.

As perguntas de número 4 e 5, mostram a facilidade de relacionamento

entre funcionário e gestor, a questão de número 4 releva que 8 dos 11 funcionários

afirmam que quase sempre podem fazer perguntas ao seu gestor, e receberem

respostas diretas sobre assuntos profissionais, que envolvam a empresa, ou até

mesmo sobre outros assuntos que fogem do contexto da empresa. Porém 3

funcionários escolheram a opção de número três, que informa que as vezes é

verdade, as vezes não, mostrando que nem sempre recebem respostas diretas por

parte do gestor, independentemente da situação.

A questão 5 mostra uma grande facilidade de relacionamento dos

funcionários com o gestor, 2 funcionários afirmam que na maioria das vezes é

verdade, enquanto 9 funcionários afirmam que sempre é verdade. A conclusão que

podemos chegar é que existe uma grande facilidade de aproximação por parte do

gestor com seus funcionários, o qual o mesmo se disponibiliza seu tempo para

atender/conversar com seus funcionários.
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RESPEITO

Do latim, “Respectus”, significa "respeitar, consideração". A dimensão

referente a respeito é de grande importância dentro das empresas. Procura medir o

grau de consideração em relação aos colaboradores com seus gestores, o quanto

eles se sentem respeitados por meio de atitudes, monitoramentos e ajuda que seus

gestores os oferecem. A dimensão se aplica através de três fatores que se agregam

a ela, são eles; apoio, colaboração e consideração. O gráfico 8 mostra cinco

perguntas aplicadas ao questionário relacionadas a essa dimensão.

GRÁFICO 8: PERGUNTAS RELACIONADAS A DIMENSÃO RESPEITO.

Fonte: Pesquisa Quantitativa.

A pergunta de número 7, mostra que a grande maioria (9 funcionários)

concordam que seus gestores demonstram agradecimentos pelos seus trabalhos, e

cumprem atitudes que falam/prometem, enquanto 2 funcionários afirmam que as

vezes é verdade, as vezes não.

A pergunta de número 8, afirma que 6 dos 11 funcionários não recebem

treinamentos que possam tanto favorecê-los no ambiente de trabalho em que vivem,

como também em relação ao seu crescimento profissional. Porém 4 funcionários

afirmam receber treinamentos por parte da empresa.

A pergunta de número 9 procuras mostrar o grau de aproximação dos

gestores com seus colaboradores, pedindo-lhes ideias e opiniões que possam ser
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utilizadas como sugestões para o crescimento da empresa, uma maneira de se

tratar melhor o relacionamento entre os mesmos, mostrando total sinceridade nas

considerações. Grande parte dos colaboradores, 7 no total, concordam que ocorre

essa aproximação da parte dos gestores, afim de gerar melhorias a empresa.

Dos 11 colaboradores que participaram da pesquisa, boa parte dos

colaboradores (4) afirmam não receberem chances por parte de seus gestores na

tomada de processos decisórios em relação a assuntos que possam afetar tanto a

empresa como o ambiente de trabalho como mostra a pergunta de número 10.

Porém 4 funcionários, afirmam que recebem chances na tomada de decisões

juntamente aos seus gestores.

Dos entrevistados, 7 colaboradores concordam que sempre podem se

ausentarem do trabalho quando necessário, porém 4 afirmam que na maioria das

vezes é verdade. Essas folgas geralmente estão relacionadas a questões ou

problemas pessoais que surgem, ou até mesmo relacionados com a organização.

Mostrando a flexibilidade que a empresa tem de entender esses devidos fatos

decorridos, como mostra a pergunta de número 11.

IMPARCIALIDADE

“Mede o quanto os colaboradores enxergam as práticas e políticas de
gestão são justas, avaliando a equidade, imparcialidade no reconhecimento
e justiça que os funcionários percebem no ambiente de trabalho de acordo
com as seguintes subdimensões: equidade, imparcialidade no
reconhecimento e justiça”. Método Great Place to Work.



46

GRÁFICO 9: PERGUNTAS RELACIONADAS A DIMENSÃO IMPARCIALIDADE.

Fonte: Pesquisa Quantitativa.
As perguntas acima estão relacionadas a dimensão imparcialidade, a

pergunta de número 12 procuras mostrar se os funcionários são pagos

adequadamente de acordo pelo serviço que prestam, 8 dos 11 funcionários afirmam

que são pagos de acordo com o serviço que exercem. Ou seja, a empresa procura

se importar com a forma de pagamento de seus funcionários de acordo com seus

cargos e tarefas.

A pergunta de número 13 nos informa dados relevantes sobre se a empresa

disponibiliza benefícios financeiros diferenciados a seus funcionários, seriam eles

premiações, bonificações, incentivos financeiros e até mesmo convênios médico e

odontológico, 6 funcionários afirmam não receberem tais benefícios, enquanto 5

funcionários afirmam que as vezes sim, e as vezes não recebem.

ORGULHO

Essa dimensão procura medir o orgulho em que os funcionários têm de fazer

parte da empresa em que trabalham, mostrar a satisfação de cada um em relação

ao seu ambiente de trabalho, relatar o prazer de se poder trabalhar nessa empresa e

o prazer de fazer parte desta equipe.

A partir desse ponto, o gráfico 10 abaixo, traz perguntas em relação a essa

dimensão.
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GRÁFICO 10: PERGUNTAS RELACIONADAS A DIMENSÃO ORGULHO.

Fonte: Pesquisa Quantitativa.

A pergunta de número 14 mostras quanto o funcionário se sente importante

em fazer a diferença na organização, independentemente do seu cargo, mas por ser

um colaborador de grande importância à equipe, grande maioria (10) concorda que

fazem a diferença na empresa.

Dos funcionários que participaram da pesquisa, 10 afirmam ter orgulho

sobre o que fazem. Refletindo o trabalho realizado pela equipe, sobre o esforço

coletivo e o esforço e dedicação realizados. Revelando assim que muitos

funcionários pretendem fazer parte da empresa por muito tempo, trazendo um

reflexo do sentimento de crescimento profissional dentro da empresa, como mostra

a pergunta 15. Mas a influência dessa decisão de permanência varia de acordo com

a idade e tempo.

Dos entrevistados, a maioria afirma que sempre se pode contar com a

colaboração das pessoas dentro da empresa. Criando assim um ambiente onde se

possa confiar uns nos outros para ajudá-los no trabalho ou em situações na vida

pessoal. Como mostra a pergunta 16.

CAMARADAGEM

Essa dimensão procura medir o grau de companheirismo no ambiente

empresarial, a relação entre os colaboradores entre si, levando em conta fatores que
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incentivam essa dimensão, como a proximidade entre os próprios, a hospitalidade e

a comunidade, relacionado a existência de um sentimento de “família”.

O gráfico 11 relata a abordagem dessas questões relacionadas a essa

dimensão.
GRÁFICO 11: PERGUNTAS RELACIONADAS A DIMENSÃO CAMARADAGEM.

Fonte: Pesquisa Quantitativa.

A pergunta de número 17 procuras mostrar o grau em que as pessoas se

importam umas com as outras, a grande maioria (9) afirma existir um alto nível de

camaradagem entre os mesmos.

Em relação a pergunta 18, aborda a seguinte questão, “Aqui nós sempre

comemoramos eventos especiais? ” Essa ocasião gera um laço não somente de

colegas de trabalho, mas como também amigos, comemorando eventos pessoais,

sejam eles aniversários, ou até mesmo profissionais, como conclusão de um projeto.

Segundo a pesquisa, 7 colaboradores concordam que não é muito de costume tanto

por parte da empresa, como também dos colaboradores, comemorarem esses tipos

de eventos.

A pergunta 19, mostra um grande nível de concordância entre os

colaboradores, 7 colaboradores afirmam que o lugar (ambiente de trabalho) é um

local descontraído para se trabalhar, onde possuem liberdade para se divertirem,

sorrirem, realizarem atividades descontraídas, mas sem perder o foco, gerando um

ambiente agradável de trabalho. Porém, 4 colaboradores afirmam que nem sempre

é verdade.
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Em relação a pergunta 20, procura abordar o nível de satisfação de cada

colaborador em relação a quantidade de trabalho que realiza, pode-se concluir que

ocorre uma certa satisfação por parte dos mesmos em relação a quantidade de

trabalho que exercem.

Das 21 perguntas referentes a pesquisa, foi colocada uma questão aberta,

para eventuais sugestões de incentivos que possam ser implementas pela empresa

dentro do ambiente organizacional, com o motivo de gerar motivação aos seus

respectivos colaboradores, como mostra o gráfico 12 abaixo.

GRÁFICO 12: QUAL A SUA SUGESTÃO DE INCENTIVOS POR PARTE DA EMPRESA
QUE SERIAM ADEQUADOS IMPLEMENTAR PARA MANTER A EQUIPE MOTIVADA?

Fonte: Pesquisa Quantitativa.

Dos 11 participantes, 5 não responderam à questão. Considerando as outras

respostas, um colaborador deu a sugestão de reuniões e feedbacks por parte dos

gestores, dois deram como sugestão a iniciativa de comemoração em relação a

eventos especiais e confraternizações por parte da empresa. Um colaborador

sugeriu a implantação de atividades e treinamentos que possam favorece-los tanto

no ambiente de trabalho, como no crescimento profissional. Um colaborador deu a

sugestão de ajuda de custos (vale combustível) por parte da empresa. Um

colaborador sugeriu bonificações por parte da empresa, em relação a metas batidas.

8.5 FLUXOS E INTERFACES
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A forma de comunicação entre os colaboradores da Inove Academia se dá

de forma ascendente, descendente e lateral.

Segundo Ramos (1997) a comunicação ascendente flui dos subordinados

para os seus superiores com o objetivo a fornecer informações aos maiores níveis

hierárquicos da empresa. Os colaboradores na Inove Academia são instruídos a

fornecerem suas opiniões sobre as tarefas que realizam e também a trazerem

informações pertinentes ao seu ambiente de trabalho. Normalmente quando essas

trocas de informações ocorrem é de forma informal, onde o colaborador informa o

diretor da empresa sobre questões pertinentes que o mesmo observou.

Porém como constatado na pesquisa de clima organizacional, conforme

mostram as respostas no Gráfico 8 existem falhas como não incentivar e/ou não

levar em consideração algumas ideias e também não incluir os colaboradores em

determinadas decisões que irão afetar diretamente seu trabalho.

Segundo Ramos (1997) a comunicação descendente parte da gestão e se

distribui aos topos abaixo dela, através dos níveis hierárquicos até os empregados.

Tem a finalidade de informar, instruir e dirigir. Os diretores da Inove Academia

informam os colaboradores de eventuais mudanças, delegam tarefas, instruem

sobre as demandas, determinam metas e objetivos, acompanham os resultados, dão

feedbacks de melhorias e reconhecimento.

Conforme analisado na pesquisa de clima organizacional, também foram

observadas falhas nestes itens de comunicação entre a gerencia e colaboradores.

Os Gráficos 6 e 7 mostram que feedbacks, reuniões, treinamentos deveriam ser

mais frequentes, para que a comunicação seja mais efetiva nesse âmbito.

Já a parte de comunicação lateral, envolve a comunicação entre os

colaboradores de um mesmo setor, ou de setores diferentes, mas que dependem

das atividades um do outro. São pessoas que estão fora da parte decisória da

empresa, e interagem entre si visando a cooperação.

Ao analisar a pesquisa de clima organizacional, os Gráficos 10 e 11

demonstram que há companheirismo entre os colegas, confirmando a efetividade da

comunicação lateral.

A comunicação flui conforme organograma a seguir (Figura 3):
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FIGURA 3: ORGANOGRAMA DE COMUNICAÇÃO NA INOVE ACADEMIA.

Fonte: Elaborado pelos autores

Dessa forma, as informações fluem de cima para baixo (descendente) e de

baixo para cima (ascendente), e entre os setores (lateral) gerando trocas de

informações e melhorias quando aplicadas de forma correta.

8.6 PROBLEMAS E GARGALOS

É uma tarefa difícil conseguir identificar falhas dentro de uma empresa,

porque existe muito receio por parte dos colaboradores de levantar pontos negativos

dentro da corporação, tendo como consequências falhas que poderiam ter sido

resolvidas com facilidade.  

É necessário um incentivo dos gestores para que seus colaboradores

venham a ser sinceros em uma avaliação ou crítica, deixando os mesmos

confortáveis e familiarizados com o que acontece dentro da empresa, fazendo com

que desta maneira os resultados, e a evolução da corporação, venha ser mais

significativa e positiva. 
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Analisando a pesquisa realizada individualmente com cada colaborador foi

possível encontrar alguns problemas e gargalos. Conforme foi mostrado na

pesquisa, a empresa tem falhas que precisam ser melhoradas para que a mesma

venha obter o resultado esperado. São eles: 

  

● Falta de treinamentos, onde a empresa não procura oferecer

workshops, palestras e cursos, deixando de capacitar os seus colaboradores. 

  

● Os colaboradores estão insatisfeitos com a falta de feedbacks que são

dados a eles sobre os seus desempenhos dentro da empresa.

    

● Muitos colaboradores sentem falta de reuniões mais frequentes, que

venham alinhar os planejamentos, estratégias que serão utilizadas para atingir as

expectativas da corporação.

  

● Recompensas financeiras: benefícios é um fator que tem gerado

desconforto dentro da empresa.  

  

 No âmbito do orgulho e camaradagem é possível detectar que a maioria

dos seus colaboradores encontram-se satisfeitos com a empresa, porque dentro da

corporação é possível identificar que existe uma boa relação entre líderes e

liderados, tornando um ambiente agradável de trabalhar. 

8.7 POLITICAS E PROCEDIMENTOS

A empresa não possui nenhuma informação documentada que facilite a

compreensão da sua política ou dos seus procedimentos. Em conversa com o

gestor, o mesmo nos informou que não foi algo que eles se preocuparam até hoje

em realizar.

Entretanto, foram observados alguns itens, que fazem parte da cultura

interna, e mesmo sem documentação oficial, são seguidos pelos colaboradores:

Comunicação Interna: através de reuniões, telefone, e-mail, chat e conversa

face a face.
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Relacionamento com clientes: os colaboradores devem buscar sempre

compreender as necessidades dos clientes e buscar atendê-los com eficiência e

rapidez. Não devem deixar os clientes sem o atendimento devido, e buscar faze-lo

com o maior cuidado possível.

Relacionamento interno: os colaboradores devem sempre se reportar aos

diretores sobre questões que estão afetando o clima organizacional. Informar para

os responsáveis possíveis situações que estão os incomodando seja no âmbito

profissional quanto no pessoal. Estabelecer uma relação de empatia com seus

funcionários é uma questão primordial para a Inove Academia.

Benefícios: os benefícios que a Inove Academia oferece para seus

funcionários são somente o Vale Transporte para os estagiários e para a zeladora;

Os professores não recebem nenhum tipo de benefício, pois trabalham sob contrato,

e são MEI (Microempreendedor Individual).

Outros tipos de incentivos: a empresa oferece confraternização no final de

ano.

Foi identificado que existe uma falha por não existir documentação oficial

para guiar os atos dos colaboradores na Inove Academia. A utilização de

ferramentas como a normatização das políticas e procedimentos pode aumentar a

produtividade da equipe, levando em consideração que as mesmas irão determinar

as responsabilidades de cada um dentro da organização e quais são as expectativas

que a empresa espera de seu funcionário.

8.8 ANÁLISE DE RISCO

É muito importante dar atenção em todas as partes do projeto,

principalmente na parte do planejamento. O mercado vem mostrando diariamente

que esse pensamento é uma verdade, porque é possível perceber que muitas

empresas deixam de crescer, ou até mesmo chegam a falência, devido à falta de um

bom planejamento.  

Através de uma pesquisa exploratória quantitativa, aplicada aos

colaboradores da corporação, foi possível identificar alguns pontos que podem fazer

com que a empresa não venha atingir as suas expectativas, caso não seja colocado

em prática. São eles: 
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● Treinamentos para os colaboradores: a falta de treinamento pode fazer

com que a empresa não venha conseguir atingir as suas expectativas, porque as

consequências geradas afetam a produtividade, qualidade e até na motivação da

equipe.    

● Feedbacks individuais: é muito importante cada colaborador saber o

que a empresa está esperando da sua equipe, e a falta dos feedbacks mais

completos evitam com que os colaboradores venham melhorar o seu desempenho e

também dificulta identificar os possíveis problemas.  

  

● Reuniões: é preciso realizar reuniões frequentes para poder alinhar as

expectativas, visão, planejamentos dos gestores com os colaboradores, e a falta

dessas reuniões podem gerar divergências de ideias. Onde não existe um

planejamento alinhado com os colaboradores qualquer lugar que chegar está bom. 

 

● Recompensas financeiras: a falta de certos benefícios, como plano de

saúde, plano odontológico, vale refeição, podem fazer com que os gestores não

venham conseguir segurar colaboradores importantes para a corporação, fazendo

com que os mesmos venham ser contratados pela concorrência, atrapalhando no

processo de crescimento da empresa.   

Para que seja possível atender as expectativas dos gestores é preciso fazer

com que os pontos que foram levantados venham a ser melhorados. Acredita-se que

caso as sugestões não venham ser acatadas pelos gestores a empresa não vai

conseguir atingir a visão da corporação. Afinal, uma empresa que tem como

expectativa fidelizar e aumentar o número de clientes, é preciso que venha estar

altamente organizada e motivada. 

8.9 ANÁLISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS

A partir dos resultados da pesquisa de clima organizacional realizada na

empresa Inove Academia, foram selecionadas algumas propostas para a solução os

problemas encontrados. Existem campanhas internas de endomarketing que se

aplicam no âmbito motivacional.
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QUADRO 1: CAMPANHA DE ENDOMARKETING PARA INOVE ACADEMIA

Para divulgação dessas novas campanhas na empresa, serão utilizados

meios de comunicação próprios. Dessa forma os colaboradores estarão sempre

informados das melhorias e incentivos que a empresa irá implantar, gerando

integração e motivação dos mesmos.

● Treinamentos: são focados na capacitação profissional a curto prazo,

promove o desenvolvimento de novos conceitos, habilidades, conhecimentos e

atitudes para áreas técnicas especificas. Auxilia no reforço de certos

comportamentos do cargo do colaborador, afetando o desempenho do mesmo. Visa
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não só o desenvolvimento profissional, mas também o alinhamento das expectativas

da empresa em relação às expectativas das funções do cargo do seu

funcionário. Os treinamentos serão realizados na própria sede da empresa e podem

ser oferecidos em aulas com um profissional da área de forma presencial. A duração

será de 1 (um) dia. O método utilizado será o de Desenvolvimento de atitudes, para

melhorar hábitos e atitudes em relação ao relacionamento com os clientes e com a

organização.  

● Caixa de Sugestões: O método auxilia no diálogo com os funcionários

e para ser eficaz deve ser implantado de forma informal, estimulando o colaborador

a opinar sobre certos processos, sem ser identificado e deixando o mesmo livre para

responder quando quiser. Após a participação, a empresa deverá sempre informar

para sua equipe quais sugestões terão respostas negativas e quais serão positivas,

para engajar os mesmos em todas as decisões tomadas, evitando uma possível

frustração. A caixa de sugestões ficará disponível por 2 (duas) semanas na

empresa, e os funcionários serão informados pelo seu gestor em reunião o motivo

da criação da mesma e qual será o prazo para a participação. Ficará aberto para o

colaborador sugerir o que ele acha que deveria ser feito em dois quesitos:

Treinamentos/ Atividades e Confraternização (Anexo 2). No final do período

indicado, serão analisadas as sugestões e estudadas para aplicar as ações de

melhoria.

 

● Reuniões: realizar 2 (duas) reuniões com os colaboradores. A primeira

reunião será para informá-los sobre as ações que serão realizadas na empresa, e a

segunda reunião será após a realização dessas ações, para verificar a opinião dos

colaboradores e medir quais foram os resultados alcançados com as melhorias.

Também é indicado que esse momento das reuniões seja algo frequente, para que a

empresa apresente resultados alcançados, dificuldades enfrentadas num

determinado período e seja um tempo para sugestões de melhorias por parte dos

colaboradores e gestores. Gerar esse canal de comunicação facilita para que a

equipe saiba o resultado do seu desempenho e as metas que a empresa deseja

alcançar. As reuniões serão realizadas pelo seu gestor. Uma sugestão seria

conversar com um grupo pequeno de colaboradores por vez, levando em
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consideração que os horários são distintos dos mesmos e há dificuldade em realizar

essa reunião com todos presentes em uma vez só. 

● Confraternização: oferecer ações que promovam a interação dos

colaboradores são fundamentais para fomentar o bem-estar, união entre a equipe e

incentivar a motivação dos mesmos. Será identificado no período em que a ação

será aplicada qual data comemorativa poderá ser utilizada na comemoração. A ação

dependerá do tema, porém o foco principal será a interação de toda a equipe, em

um dia específico em que todos estejam disponíveis para participar.

● Bonificações: ao atingir metas da equipe e individuais

oferecer bonificações como bônus no salário do colaborador com melhor o

desempenho, sorteios de viagens, palestras, teatros, cinema. Esse tipo de

bonificação incentiva o senso de trabalho em grupo para o atingimento das metas,

proporcionando o beneficiamento de ambas as partes, colaborador e empresa. 

● Mural: Fazer o uso do jornal mural já existente na cozinha da

Academia Inove. A linguagem será mais informal para atrair os colaboradores. Como

sugestão de assuntos para o mural seriam a Missão, Visão e Valores da Inove

Academia, deixando de forma permanente para que os colaboradores conheçam e

lembrem sempre dos objetivos da empresa. Também utilizar o mural para colocar

avisos importantes, como as ações de endomarketing propostas e seus respectivos

slogans, também alguns artigos e informações pertinentes da área esportiva.

● Clube da Fruta: Disponibilizar frutas para os colaboradores na área

comum da cozinha. O gestor ficará responsável pela compra e reposição dessas

frutas ao longo da semana. Não terá custo para o colaborador, e essa é uma forma

da empresa demonstrar que se preocupa com o bem-estar do seu público interno.

Esse tempo em que o colaborador irá parar para comer sua fruta, facilitará a

interação com o mural que ficará no mesmo ambiente.
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9 EXECUÇÃO DO PROJETO

As sugestões foram apresentadas ao gestor da empresa e discutidas de

acordo com sua importância, benefícios, custos, os responsáveis pela execução,

cronograma e qual seria a viabilidade de cada ação. A empresa adotou o seguinte

posicionamento:

Treinamentos: a empresa mostrou grande interesse em realizar esta

ação, levando em consideração as respostas dos colaboradores na pesquisa, que

diziam ser favoráveis a treinamentos. Porém no momento não será viável pois está

fora do budget de investimentos da empresa, além da dificuldade em reunir todos os

colaboradores em um determinado dia para realizar a ação.

✔ Caixa de Sugestões: ação aceita pela empresa.

✔ Reuniões: ação aceita pela empresa

✔ Confraternização: ação aceita pela empresa.

Bonificações: a ação não foi aceita pela empresa, pelo motivo de

budget para investimentos em bonificações.

✔ Mural: ação aceita pela empresa.

✔ Clube da Fruta: ação aceita pela empresa.

9.1 FLUXOS E INTERFACES
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A comunicação na Inove Academia é de forma ascendente, descendente e

lateral. Apesar de existirem esses três tipos de comunicação, as ações propostas

podem melhorar e integrar mais os colaboradores com o gestor, principalmente na

comunicação ascendente, onde serão disponibilizados canais abertos para expor

suas opiniões sobre procedimentos existentes e propor melhorias. Na comunicação

descendente serão utilizadas ações que irão melhorar a comunicação do gestor com

sua equipe, facilitando o entendimento e compreensão de forma clara, rápida e

eficaz. Na comunicação lateral, as ações propostas irão unir os colaboradores,

facilitando a convivência dos mesmos, gerando interação para que eles se

conheçam melhor e criem laços de companheirismo, gerando a sensação de

unidade.

● Caixa de Sugestões: comunicação ascendente e descendente. Os

colaboradores irão sugerir melhorias e opinar sobre processos, e o gestor ficará

encarregado de dar um feedback sobre cada sugestão, sendo ela positiva ou

negativa.

● Reuniões: comunicação ascendente e descendente. O gestor irá

realizar reuniões para alinhar procedimentos, informar sobre mudanças e ações. Os

colaboradores poderão interagir, propondo ideias e conversando sobre os assuntos

que o gestor irá levar.

● Eventos Comemorativos: comunicação ascendente, descendente e

lateral. Todos irão se reunir, de forma mais descontraída. O gestor irá se comunicar

com os colaboradores, explicando como o evento acontecerá, os colaboradores por

sua vez poderão interagir na mesma hora com o gestor e entre si.

● Mural: comunicação ascendente e descendente. O mural possibilitará

ao gestor colocar alguns avisos importantes e matérias de interesse aos seus

colaboradores, gerando uma troca mútua de informações.

● Clube da Fruta: comunicação lateral. Irá estimular os colaboradores a

interagirem entre si enquanto se alimentam das frutas no espaço em comum da

empresa (cozinha).
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QUADRO 2: MELHORIAS NOS FLUXOS E INTERFACES

Caixa de
Sugestões

Reuniões Confraternização Jornal Mural Clube da Fruta

Gestor

Colaboradores

Gestor

Colaboradores

Gestor

Colaboradores

Gestor

Colaboradores

Colaboradores

Fonte: Elaborado pelos autores (2018)

9.2 ANÁLISE DE RISCO E VIABILIDADE

Para que o projeto venha ser aplicado de uma maneira segura é preciso

fazer um gerenciamento de risco, podendo então compreender a natureza do projeto

e identificar as forças e ameaças do mesmo. Foram analisados possíveis riscos ao

projeto, definindo o impacto que esses riscos possam oferecer, juntamente com as

possíveis soluções.

QUADRO 3: ANÁLISE DE RISCO E VIABILIDADE NA INOVE ACADEMIA
DESCRIÇÃO

IMPACTO
PROBABILIDADE DE

OCORRÊNCIA
SOLUÇÃO

Falta de
comprometido dos
gestores em não
realizarem os
Feedbacks
individuais.

Alto Baixo Delegar essa função para outro
cargo.

Reuniões
simultaneamente

Alto Baixo Realizar as reuniões
individualmente ou com o
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com todos os
colaboradores.

máximo de colaboradores
presentes juntos.

Falta de interesse
dos colaboradores. Alto Baixo

Motivar os colaboradores a
estarem comprando a ideia da
empresa.

Fonte: os autores (2018)

É possível perceber que as ameaças que possam atrapalhar nos resultados

deste projeto são baixas, mas é preciso serem avaliadas. Após conseguir detectar

as ameaças é possível encontrar meios para prevenir futuras frustrações, podendo

dar continuidade na aplicação do projeto.

9.3 APERFEIÇOAMENTO NAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

Devido ao grande detalhamento dos procedimentos propostos, houve a

necessidade da elaboração de um manual para orientar as pessoas envolvidas,

visando que as ações sejam realizadas corretamente. O documento (Apêndice 2)

inclui a descrição de cada ação, sua forma de implementação, recursos necessários

e roteiro.

9.4 INDICADORES DE DESEMPENHO

Através da análise de dados coletados através da pesquisa aplicada, foram

elaboradas metas para os indicadores de desempenho, as quais serão aplicadas na

Inove Academia. Como mostra os gráficos anteriores, a academia possui no total

onze (11) funcionários, onde cada colaborador (1 funcionário) equivale a 9% dos

resultados dos resultados dos gráficos. O questionário baseado no modelo Likert

apresentou códigos para as respostas que variam entre 1 ao 5, com os seguintes

significados: 1 – Não é verdade, 2 – Na maioria das vezes não é verdade, 3 – Ás

vezes é verdade, as vezes não, 4 – Na maioria das vezes é verdade, 5 – Sempre é

verdade. Chegamos à decisão de que as respostas de 1 a 3, são relacionadas como
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um grau de insatisfação por parte dos colabores, enquanto que as respostas de 4 a

5 são consideradas satisfatórias.

A partir desse ponto, foi estabelecida uma meta onde a intenção seja de

aumentar o grau de satisfação de pelo menos dois colaboradores 18%, em relação

às perguntas analisadas a abaixo, conforme a figura x:

QUADRO 4: INDICADORES DE DESEMPENHO PARA INOVE ACADEMIA
PERGUNTAS RESULTADOS DA PESQUISA META ESTIMADA

1. O gestor me mantém
informado sobre assuntos
importantes e mudanças na
empresa?

7 (63%) 9 (81%)

9. Os gestores incentivam
ideias e sugestões e as
levam em consideração de
forma sincera?

7 (63%) 9 (81%)

10. Os gestores envolvem as
pessoas em decisões que
afetam suas atividades e seu
ambiente de trabalho?

4 (36%) 6 (54%)

18. Aqui nós sempre
comemoramos eventos
especiais? 4 (36%) 6 (54%)

19. Este é um lugar
descontraído para se
trabalhar? 7(63%) 9 (81%)

Fonte: elaborado pelos autores (2018)

9.5 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

A parte de planejamento estratégico para implementação de uma ação de

endomarketing é de extrema importância. Segundo BRUM (2010) o posicionamento

psicológico provocado pelo endomarketing, deve proporcionar uma relação de

credibilidade entre a empresa e funcionário. BRUM (2010, pg. 199) explica que
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“Endomarketing é tudo aquilo que estimula positivamente os sentidos dos

funcionários e permite que a empresa estabeleça com eles relacionamentos

saudáveis, duradouros e, sobretudo, produtivos”. Esses estímulos são os meios

técnicos que fazem a informação ser disseminada na empresa. Para que isso

ocorra, as etapas das ações foram definidas a seguir:

1- Aprovação das ações pelo gestor: Definir junto ao gestor quais e como as

ações serão implementadas, orientar em como será o impacto das mesmas em

relação as atividades da empresa. Garantir que os recursos necessários sejam

destinados as ações até a conclusão das mesmas.

2- Definição dos indicadores: Verificar quais são as situações que terão

prioridade e definir a meta para cada ação.

3- Cronograma das ações: Estipular um cronograma com base na

disponibilidade dos envolvidos, para que todos participem de forma efetiva. O

cronograma deve prever possíveis atrasos, então as datas serão definidas com

antecedência, evitando que as ações sejam prejudicadas.

4- Motivação e treinamento dos envolvidos: Esclarecer o papel e

responsabilidade de cada integrante no projeto. Estabelecer datas para entrega

de determinadas atividades de cada integrante, definir os canais de comunicação

e a documentação de apoio para auxiliar na implementação das ações.

5- Execução das ações: Colocar em prática as ações definidas de acordo com o

que foi planejado.

6- Relatório das ações: Documentar e relatar como as ações ocorreram.

7- Avaliação dos resultados: Aplicar uma nova pesquisa de clima

organizacional com os colaboradores, com as questões que foram propostas nas

metas dos indicadores, para avaliar se houveram melhorias.
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9.6 PLANOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

Para que não haja falhas na comunicação, será utilizado alguns canais

como: Grupo no WhatsApp, que é de fácil acesso e facilita muito a comunicação, já

que se pode fazer ligações, vídeo-chamadas e mandar fotos e e-mail, para

formalizar quaisquer ações que sejam feitas.

Reuniões, entre os integrantes da equipe para o alinhamento de cada ação

que será realizada. Através desses alinhamentos será feita a comunicação aos

gestores da Inove Academia.

Visitas também serão feitas em caso de eventos comemorativos.

A equipe do projeto, em conjunto com os gestores ficarão responsáveis pela

organização de todas as ações.

● Clube da Fruta: As frutas serão fornecidas aos seus colaboradores

pela INOVE academia que ficará com a responsabilidade de comprar estes produtos

e deixá-los no local onde os colaboradores terão acesso.

● Mural: Também fornecido pela empresa, o mural ficará próximo as

frutas, enquanto os colaboradores se alimentam, podem ler os avisos e

comunicados.

● Confraternização: Organizado pelos gestores da academia com apoio

da equipe do projeto. Será feito o convite aos clientes através dos próprios

colaboradores para participarem do evento, que tem a intenção de criar mais vínculo

entre a empresa e os clientes.

● Caixa de sugestões: Será implantada na empresa a caixa de

sugestões pela equipe do projeto e um gestor ficará com a responsabilidade de

analisar estas sugestões e passar a equipe do projeto. A caixa de sugestões ficará

em um local estratégico para que seja possível a visibilidade e assim as sugestões

virem naturalmente.
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● Reuniões: As reuniões serão feitas semanalmente, junto com o gestor,

para alinhar as decisões que devem ser tomadas e para que tudo saia como o

planejado.

Como forma de treinamento, será realizada uma reunião para explicar o

manual que será utilizado nas ações e separar as responsabilidades de cada um

neste projeto. O treinamento tem como objetivo deixar todos os interessados

informados sobre cada ação, de que formas serão realizadas e por quem. Esta

reunião acontecerá entre os gestores da Inove Academia e os integrantes do projeto

na empresa.

9.7 PLANO DE CONTINGÊNCIA

O plano de contingência recomenda utilizar procedimentos que possam

minimizar e manter o controle da situação, para que não seja possível ser

surpreendido por situações que não estavam programadas, trazendo consequências

negativas. Abaixo é possível analisar as estratégias utilizadas para eventuais

problemas:
QUADRO 5: PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA INOVE ACADEMIA

CENÁRIO PREVISTO ESTRATÉGIAS PREVISTAS

Falta de comprometido dos gestores em não
realizarem os Feedbacks individuais.

-Reestruturar o organograma da empresa,
promovendo algum colaborador de confiança
para supervisor, para que seja possível distribuir
os deveres e obrigações. Desta maneira vai ser
possível delegar os feedbacks para o
supervisor.

Reuniões simultaneamente com todos os
colaboradores.

-Realizar reuniões individualmente com os
colaboradores.
-Promover almoços, jantares, para que seja
possível reunir toda a equipe, criando
oportunidades de reunir toda a equipe.

Falta de interesse dos colaboradores. -Ter o máximo de ações para manter os
colaboradores motivados.
-Procurar entender o motivo da desmotivação
dos colaboradores, conhecendo um por um.

Fonte: os autores (2018)
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10 IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA E TREINAMENTOS

Para a implementação de cada solução proposta, datas foram definidas com

o objetivo de aplicar uma em decorrência da outra, para que cada uma se

complemente. A definição considerou a disponibilidade dos colaboradores e do

gestor. As datas ficaram definidas conforme cronograma abaixo:

QUADRO 6: CRONOGRAMA DAS AÇÕES
DATA AÇÃO

20/09/2018 Reunião

24/09/2018 a 05/10/2018 Caixa de Sugestões

Início 08/10/2018 Mural

Início 10/10/2018 Clube da Fruta

20/10/2018 Evento Comemorativo

22/10/2018 Reunião

Fonte: elaborado pelos autores (2018)

10.1 CAIXA DE SUGESTÕES

Com o objetivo de estimular o diálogo entre os colaboradores e a empresa,

foi realizada a implantação da caixa de sugestões na Inove Academia. Os

colaboradores foram orientados na reunião que ocorreu dia 20/09/2018 quinta-feira,

sobre qual é a função da caixa de sugestões e qual o procedimento para utilização

da mesma.

O local escolhido para colocar a caixa de sugestões foi a cozinha, por se

tratar de um local onde o colaborador tem mais privacidade para depositar suas

sugestões e acaba se sentindo mais à vontade em sugerir novas ideias no momento

em que as mesmas forem surgindo no dia-a-dia (Imagem 1).

A data do início da caixa de sugestões foi no dia 24/09/2018 segunda-feira.

As sugestões foram gradativamente sendo colocadas na caixa, conforme formulário

elaborado previamente (Apêndice C), por um período de 2 semanas, conforme

estipulado na análise e seleção das alternativas.
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No dia 05/10/2018 sexta-feira, o prazo para os colaboradores depositarem

suas sugestões encerrou e o gestor fez o recolhimento esses papéis no final do dia.

A partir do recolhimento até o dia da última reunião sobre as ações, o gestor

analisou todas as sugestões. No dia 22/10/2018 houve a ultima reunião das ações e

o gestor informou aos colaboradores sobre as sugestões que seriam aceitas, as

sugestões que já foram aceitas e executadas e as sugestões que não seriam aceitas

e suas respectivas justificativas.

As sugestões em sua maioria incluíram a realização de confraternizações

em datas comemorativas como festas de fim de ano para unir a equipe e também

cursos e treinamentos profissionalizantes para os professores, capacitando os

mesmos para atender alunos com alguma restrição de saúde.

FIGURA 4: CAIXA DE SUGESTÕES ACADEMIA INOVE

Fonte: os autores (2018)

Quanto aos recursos necessários, foi realizado de acordo com o que foi

estipulado no manual (Apêndice B) bem como seus custos.
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TABELA 4: RECURSOS NECESSÁRIOS PARA CAIXA DE SUGESTÕES
RECURSOS NECESSÁRIOS

HUMANO MATERIAL FÍSICO

Qtde. Depto. Custo Qtde. Material Custo
Médio R$ Qtde.

Item Custo R$

1 Gestor 0,00 1 Caixa Já possuem 1 Balcão 0,00

1 Caneta Já possuem

12
Fichas do
questionário

R$0,50
cada x 12=
6,00

Fonte: os autores (2018)

10.2 REUNIÕES

A realização de reuniões tem como objetivo, informar aos funcionários as

expectativas e estratégias que a empresa pretende implantar. As reuniões ocorreram

na Inove Academia, onde foi decidida a realização de duas reuniões que ocorreram

nos dias 20/09 e 22/10.

Para a realização das reuniões, o local escolhido foi uma sala ampla sem

ruídos na própria academia, onde não haja interferências no meio da reunião, e para

que todos os colaboradores pudessem se sentir à vontade.

A primeira reunião ocorreu no dia 20/09, onde o gestor procurou esclarecer

e informar os colaboradores sobre as estratégias e ações que ocorreram na

academia, com a intenção de alinhar as expectativas da empresa com os seus

funcionários, sem que haja dúvidas ou problemas.

A segunda reunião ocorreu no dia 22/10, onde foi realizada a coleta de

informações e sugestões dos colaboradores, a fim de analisar o comportamento dos

mesmos em relação às ações propostas na primeira reunião e para esclarecer as

propostas sugeridas que seriam implantadas na academia.

Após a segunda reunião, pode-se notar que os colaboradores se alinharam

corretamente com as expectativas propostas na primeira reunião pelo gestor, o qual

o mesmo procurou implantar algumas sugestões de melhorias propostas pelos

funcionários.
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Quanto aos recursos necessários, foi realizado de acordo com o que foi

estipulado no manual (Apêndice B) bem como seus custos.

TABELA 5: RECURSOS NECESSÁRIOS PARA REUNIÕES
RECURSOS NECESSÁRIOS

HUMANO MATERIAL FÍSICO

Qtde. Depto. Custo Qtde. Material Custo
Médio R$ Qtde.

Item Custo R$

1 Gestor 0,00 1
Sala sem

ruídos 0,00

11
Funcionário

s 0,00

Fonte: os autores (2018)

10.3 CONFRATERNIZAÇÃO

A confraternização foi um programa beneficente, que teve como público

alvo as crianças da região do bairro boqueirão e filhos dos membros da igreja Bola

de Neve. O foco dessa confraternização beneficente é fazer com que os

colaboradores da empresa trabalhem todos juntos por um bem maior, que é mostrar

a importância de começar e praticar atividade física desde cedo, e também de fazer

com que a Inove Academia esteja cada vez mais presente na vida das pessoas.

A confraternização de forma beneficiente ocorre todos os sábados, das

10:30hrs às 12:30hrs, para crianças de 7 a 14 anos. No dia 20/10/2018 foi realizado

de uma forma diferenciada, onde o objetivo era comemorar o dia das crianças. A

Inove Academia recebeu cerca de 12 crianças e 4 pais (normalmente os pais não

participam, mas como foi um evento comemorativo os pais foram convidados para

estarem participando da aula). Juntos tiveram a oportunidade de se divertir e brincar

com seus filhos, mostrando o valor e a importância da família estar sempre por

perto.

Junto com o Ministério de Luta da igreja Bola de Neve, foi arrecado recursos

financeiros para fazer uma pequena festa, onde foi comprado salgadinhos, doces e

brindes para as crianças.
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FIGURA 5: CONFRATERNIZAÇÃO BENEFICIENTE INOVE ACADEMIA

Fonte: os autores (2018)
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No final da confraternização foi possível perceber como os colaboradores

estavam felizes por verem as crianças se divertindo. O clima que ficou foi de uma

família feliz reunida, onde todos faziam de tudo para agradar um ao outro e,

consequentemente, fazendo as crianças terem um momento único e marcante.

Quanto aos recursos necessários, foi realizado de acordo com o que foi

estipulado no manual (Apêndice B) bem como seus custos.

TABELA 6: RECURSOS NECESSÁRIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO BENEFICIENTE
RECURSOS NECESSÁRIOS

HUMANO MATERIAL FÍSICO

Qtde. Depto. Custo Qtde. Material Custo
Médio R$ Qtde.

Item Custo R$

2
Professore

s 0,00 5 pares Manoplas Já possuem 1 Tatame Já possuem

10

Cama
elásticas de

ginástica
Já possuem 1 Mesa Já possuem

10
Bolas de
pilates

Já
Possuem

100 Salgados R$ 65,00

Fonte: os autores (2018)

10.4 MURAL

Esta ação teve como intenção, deixar os colaboradores da Inove Academia

mais atualizados sobre o que acontece dentro da empresa através de avisos e

comunicados que foram colocados no mural, como: missão, visão e valores da

empresa, anúncios dos próximos eventos, reuniões que ocorrerão, artigos com

assuntos sobre: esportes, qualidade de vida, novidades em academias e

alimentação. Teve inicio no dia 08/10/2018 e colocado em um local onde existe uma

boa circulação de colaboradores. O local que foi escolhido foi a cozinha, próximo a

cesta de frutas, assim os colaboradores poderiam ler os avisos e comunicados em

um ambiente mais tranquilo enquanto se alimentam.

Foi realizada uma reunião no dia 22/10/2018 para saber o resultado de cada

ação realizada. Segundo o gestor, as pessoas se mostraram mais interessadas em

saber o que se passa na academia. A ação teve grande aceitação pelos

funcionários, que gostaram dos benefícios que mural trouxe. Os recursos utilizados

nesta ação foram aplicados conforme foi pedido no manual.



72

FIGURA 6: MURAL NA INOVE ACADEMIA

Fonte: os autores (2018)

Quanto aos recursos necessários, foi realizado de acordo com o que foi

estipulado no manual (Apêndice B) bem como seus custos.

TABELA 7: RECURSOS NECESSÁRIOS PARA MURAL
RECURSOS NECESSÁRIOS

HUMANO MATERIAL FÍSICO

Qtde. Depto. Custo Qtde. Material Custo
Médio R$ Qtde.

Item Custo R$

1 Gestor 0,00 1 Mural 30,00 1 Parede 0,00

1 Tachinhas 9,00 1
Impressor

a 0,00

1
Pacote de

folhas sulfite 3,90

Fonte: os autores (2018)
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10.5 CLUBE DA FRUTA

A finalidade que o clube da fruta procurou demonstrar, foi importância que a

empresa tem em relação a saúde e alimentação dos seus funcionários, com o

objetivo de interação entre empresa e seus colaboradores.

A implantação do clube da fruta ocorreu no dia 10/10 na Inove Academia,

onde o gestor disponibilizou uma fruteira com diversos tipos de frutas aos

funcionários. O local escolhido para realização foi a copa (cozinha), onde a fruteira

ficara juntamente no mesmo ambiente que o mural.

FIGURA 7: CLUBE DA FRUTA INOVE ACADEMIA

Fonte: os autores (2018)

Após ocorrer a implantação do clube da fruta, pode-se observar o grau de

satisfação dos funcionários, onde os mesmos demonstrarão ter gostado da iniciativa

por parte da academia em oferecer frutas a eles. Todos os colaboradores se

alinharam bem a ação.

Quanto aos recursos necessários, foi realizado de acordo com o que foi

estipulado no manual (Apêndice B) bem como seus custos. em oferecer frutas a

eles. Todos os colaboradores se alinharam bem a ação.

TABELA 8: RECURSOS NECESSÁRIOS PARA CLUBE DA FRUTA
RECURSOS NECESSÁRIOS
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HUMANO MATERIAL FÍSICO

Qtde. Depto. Custo Qtde. Material Custo
Médio R$ Qtde.

Item Custo R$

1 Gestor 0,00 1
Cacho de
Bananas

Prata
2,48 1 Fruteira 10,00

1Kg Maça Fuji 4,38 1 Balcão 0,00

1Kg
Pera

Importada 5,48 1
Copa

(Cozinha) 0,00

1Kg
Mexerica
Importada 7,91

1Kg Laranja Pera 2,73

Fonte: os autores (2018)

10.6 TREINAMENTO

O treinamento foi realizado através de uma reunião com a equipe do projeto

e gestores da Inove Academia antes das ações iniciarem, para esclarecer dúvidas,

informar como seria realizada cada ação e dividir as responsabilidades de cada um

no projeto. O objetivo deste treinamento foi alinhar as ideias, sugestões e esclarecer

qualquer dúvida que ainda pudesse existir e informar como as ações seriam

realizadas e dividir as responsabilidades.

Desta forma, todo o planejamento deu certo, pois a organização no projeto

fez com que tudo saísse como o combinado. Todas as ações foram realizadas com

sucesso e obtiveram seus devidos resultados, conforme o Manual de implementação

(Apêndice B).

10.7 EXECUÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

A execução do plano de implementação considerou as etapas

indispensáveis para as ações ocorrerem e que foram definidas previamente no

Plano de Implementação, conforme descrito a seguir:

1- Aprovação das ações pelo gestor: foi realizada uma reunião com o

gestor da Inove Academia no dia 28/08/2018 juntamente com os integrantes do

projeto. Foram discutidas as ações e como as mesmas iriam ocorrer, sendo
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aprovadas e adaptadas com as sugestões dadas pelo gestor e conforme a

disponibilidade do mesmo e dos colaboradores.

2- Definição dos indicadores: os indicadores foram definidos de acordo

com as perguntas com menor índice de satisfação dos colaboradores, a intenção foi

a de aumentar os mesmos em de pelo menos dois colaboradores, que equivalem a

um aumento de 18%.

3- Cronograma das ações: as datas das ações foram definidas conforme

mostra o Quadro 6.

4- Motivação e treinamento dos envolvidos: foram definidos os papéis de

cada integrante nas ações incluindo o gestor, os colaboradores e a equipe do

projeto. Foi elaborado um Manual (Apêndice B) para auxiliar todos os envolvidos no

processo, fazendo parte do treinamento dos mesmos.

5- Execução das ações: as ações foram aplicadas conforme as datas

definidas, após o treinamento de todos os envolvidos

6- Relatório das ações: após o termino das ações, as mesmas foram

documentadas incluindo imagens, descritivo de como ocorreram e qual o impacto

das mesmas em relação aos colaboradores.

7- Avaliação dos resultados: após o acontecimento das ações houve

aplicação de nova pesquisa de clima organizacional (GPTW) somente com as

perguntas definidas nos indicadores de desempenho. Após a pesquisa ter sido

recolhida com os colaboradores, houve a avaliação dos resultados e a elaboração

do relatório final.

10.8 AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA

Para que seja possível aplicar este projeto com excelência foi criado um

cronograma. O cronograma é composto pelo planejamento, aprovação,
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implementação (mural, clube de fruta, evento comemorativo, reunião), pesquisa

quantitativa, avaliação dos dados e resultados.

TABELA 9: CRONOGRAMA PROJETO INTEGRADOR

Fonte: os autores (2018)

Devido a dependência de terceiros houveram algumas etapas em atraso. No

entanto, mesmo com algumas etapas sendo aplicadas em atraso foi possível aplicar

o projeto sem dificuldades.

10.9 AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO

O projeto vai necessitar de alguns recursos financeiros para que seja

aplicado, como por exemplo: a compra de um quadro para fazer um mural de

informações, frutas para o clube de frutas, impressões, salgados e doces para o

evento comemorativo. Também foi colocado no orçamento os recursos indiretos para

a sua aplicação, como por exemplo combustível e alguns itens de papelaria.

TABELA 10: ORÇAMENTO PROJETO INTEGRADOR
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Fonte: os autores (2018)

O orçamento encontra-se dentro do que era esperado, sendo que os

maiores valores são de itens que não precisam ser comprados constantemente.

10.10 APURAÇÃO DOS INDICADORES E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Após a implantação das ações na Inove Academia, foi aplicado uma

segunda pesquisa quantitativa, com base no modelo GPTW, para analisar os

resultados. O questionário aplicado aos colaboradores teve como base as perguntas

que tiveram um resultado insatisfatório em decorrer da primeira pesquisa, contendo

as mesmas alternativas de respostas com os seguintes significados: 1 – Não é

verdade, 2 – Na maioria das vezes não é verdade, 3 – Ás vezes é verdade, as vezes

não, 4 – Na maioria das vezes é verdade, 5 – Sempre é verdade.Consideramos que

as respostas de 1 a 3 são consideradas insatisfatórias, e 4 a 5 satisfatórias.

A partir desse ponto, foi possível verificar os resultados. Quanto à relação de

manter os colaboradores informados, a meta estabelecida era de aumentar de 7

funcionários (63%)para 9 funcionários (81%) não foi atingida. Porem houve um

aumento de 9% (1 funcionário) em relação aos níveis satisfatórios. O resultado final

foi de 72% (8 funcionários).
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GRÁFICO 13: O GESTOR ME MANTÉM INFORMADO SOBRE ASSUNTOS IMPORTANTES E
MUDANÇAS?

Fonte: Pesquisa Quantitativa.

Em relação ao grau de consideração por parte do gestor em incentivar ideias

e sugestões aos seus colaboradores foi atingida. A meta estabelecida era de 7

funcionários (63%) para 9 funcionários (81%).

GRÁFICO 14: OS GESTORES INCENTIVAM IDEIAS E SUGESTÕES E AS LEVAM EM
CONSIDERAÇÃO DE FORMA SINCERA?

Fonte: Pesquisa Quantitativa.

Quanto ao envolvimento de funcionários em tomadas de decisões que

afetam o ambiente de trabalho por parte do gestor, a meta estabelecida era de 4
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funcionários (36%) para 6 funcionários (54%) além de ser atingida, teve resultado

positivo mais que o esperado. O resultado final foi de 63% (7 funcionários).

GRÁFICO 15: OS GESTORES ENVOLVEM AS PESSOAS EM DECISÕES QUE AFETAM SUAS
ATIVIDADES E SEU AMBIENTE DE TRABALHO?

Fonte: Pesquisa Quantitativa.

Sobre a comemoração de eventos especiais por parte da empresa, a meta

de aumento estabelecida era de 4 funcionários (36%) para 6 funcionários (54%).

Porém a meta não foi atingida, permanecendo nos 36%.
GRÁFICO 16: AQUI NÓS SEMPRE COMEMORAMOS EVENTOS ESPECIAIS?

Fonte: Pesquisa Quantitativa
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Em relação a pergunta que procura relatar se o ambiente de trabalho é

considerado um lugar descontraído para se trabalhar, a meta inicial de aumento era

de 7 funcionários (63%) para 9 funcionários (81%) foi atingida. Com o resultado final

de 90% (10 funcionários).

GRÁFICO 17: ESTE É UM LUGAR DESCONTRAÍDO PARA SE TRABALHAR?

Fonte: Pesquisa Quantitativa.

Através dos resultados finais, foi possível observar que as ações aplicadas

na empresa resultaram numa melhoria significativa para empresa, apesar de duas

metas não serem atingidas, o resultado obtido foi satisfatório.

QUADRO 7: METAS ESTIMADAS PARA INOVE ACADEMIA
PERGUNTAS RESULTADOS DA PESQUISA META ESTIMADA

1. O gestor me mantém
informado sobre assuntos

importantes e mudanças na
empresa?

7 (63%) 9 (81%)X

9. Os gestores incentivam
ideias e sugestões e as levam

em consideração de forma
sincera?

7 (63%) 9 (81%)↑

10. Os gestores envolvem as
pessoas em decisões que 4 (36%) 6 (54%)↑
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afetam suas atividades e seu
ambiente de trabalho?

18. Aqui nós sempre
comemoramos eventos

especiais?
4 (36%) 6 (54%)X

19. Este é um lugar
descontraído para se

trabalhar?
7(63%) 9 (81%)↑

Fonte: elaborado pelos autores (2018)

Apesar da categoria Credibilidade não ter sua meta atingida, as categorias

em relação a Respeito e Camaradagem proporcionaram analisar a importância que

a organização procura demonstrar aos seus colaboradores.

Em relação aos eventos especiais comemorados, devido a segunda

pesquisa ter sida aplicada em um curto prazo relacionada a primeira pesquisa, não

houve eventos especiais nesse período a serem comemorados, estabelecendo a

meta na mesma posição.

Segundo Brum (2010) “algumas empresas realizam pesquisa quantitativa

logo após a realização de uma campanha interna, o que é errado. Pesquisas devem

ser feitas de ano em ano, ou no máximo de seis em seis meses para obterem uma

mensuração assertiva e real dos resultados das ações de endomarketing”.

11 AÇÕES CORRETIVAS

Não houve a necessidade de ações corretivas ou preventivas em nenhuma

das ações. Bem como nenhum Ajuste no Fluxo e Interfaces ou nas Políticas e

Procedimentos. As ações ocorreram conforme planejadas, seguindo o Manual

elaborado pela equipe do projeto, de forma a auxiliar os envolvidos. Além disso, os

treinamentos realizados facilitaram o entendimento e reforçaram a importância do

comprometimento de cada pessoa envolvida.

Houve grande colaboração e engajamento de todos os envolvidos no

projeto, facilitando o desenvolvimento dos processos e gerando harmonia entre as

equipes.
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12 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

O objetivo principal deste trabalho era prestar consultoria empresarial por

meio de ações de endomarketing com foco na motivação dos colaboradores e

identificar possíveis falhas na comunicação interna da empresa Inove Academia,

localizada no bairro Boqueirão na cidade de Curitiba PR.

Para a obtenção das informações e elaboração de um diagnóstico assertivo,

foi aplicada uma pesquisa quantitativa, com perguntas fechadas aos funcionários da

empresa, baseada no modelo GPTW, afim de investigar o clima organizacional.

Obtidos os dados necessários que eram precisos, pôde-se perceber que os

colaboradores não estavam sendo bem informados e mostravam-se desmotivados,

assim começou a busca por ações que pudessem ajudar na motivação e na

distribuição das informações de forma clara, objetiva e certeira.
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Ainda no início da assessoria, foram levantadas algumas hipóteses e que ao

longo da consultoria foram sendo confirmadas. As principais eram a falta de canais

para transmitir as informações e a falta de incentivos que viessem a motivar a

equipe e trazer lucratividade à academia. Confirmadas às hipóteses iniciais,

começou o processo de endomarketing, e através de reuniões feitas com os

gestores da Inove Academia, foram alinhadas as responsabilidades de cada um no

projeto e definidas as ações que seriam aplicadas.

As principais ações de endomarketing aplicadas por meio da consultoria

foram: clube da fruta, mural, caixa de sugestões e eventos comemorativos.

Através da ação caixa de sugestões, por exemplo, os colaboradores

puderam expor suas ideias e opiniões e viram algumas destas sugestões serem

atendidas, fazendo com que sintam que sua opinião é importantes para a empresa.

O mural trouxe informações importantes da empresa como missão, visão e valores e

avisos e comunicados. O Clube da fruta foi uma das ações com a intenção de

proporcionar aos funcionários, alimentação saudável e conforto e mostrar também,

que a empresa se importa com eles. Os eventos comemorativos tinham a intenção

de aproximar não somente os integrantes da academia, mas também aproximar a

empresa de seus clientes. As reuniões foram utilizadas para alinhamento de

informações importantes e deixar seus colaboradores preparados e bem informados

para um melhor atendimento ao público, de forma eficaz e que traga lucratividade a

empresa.

Após a implantação das ações na Inove Academia, foi aplicada novamente

uma pesquisa quantitativa, com base no modelo GPTW, para análise dos resultados.

Algumas metas que foram estabelecidas no inicio não foram atingidas

conforme consta na apuração dos indicadores e avaliação dos resultados que são:

Manter os colaboradores informados, a meta estabelecida era aumentar de sete

funcionários para nove funcionários e não foi atingida devido ao tempo curto para

aplicação de mais reuniões e treinamentos.

Sobre a comemoração de eventos, a meta era de quatro para seis funcionários e

também não foi atingida, continuando com o mesmo resultado, também por conta do

curto prazo para aplicar mais ações como esta. Totalizando 2 metas não atingidas.

Relembrando conforme citado neste trabalho, que de acordo com BRUM (2010) é

necessário avaliar as ações de endomarketing após 6 meses a 1 ano depois.
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Porém outras foram atingidas, como: A meta com relação ao grau de

consideração por parte do gestor em incentivar ideias e sugestões aos seus

colaboradores foi atingida, de sete foi para nove funcionários.

Envolvimento de funcionários em tomadas de decisões, foi atingida, de quatro

funcionários foi para seis.

Referente ao ambiente de trabalho, se é considerado um lugar descontraído para se

trabalhar, a meta era de sete funcionários e foi para nove funcionários, portanto

também foi atingida.

Em resumo, o projeto de endomarketing que foi aplicado à Inove Academia,

atingiu seus objetivos através das ações para melhorar a comunicação interna e

motivação dos colaboradores, seguindo o manual. Com as ações que foram

aplicadas, percebeu-se um ambiente de trabalho mais organizado, bem informado e

com funcionários mais entusiasmados.

A empresa continuará aplicando as ações após o termino deste projeto, pois os

resultados das ações se mostraram boas para o crescimento da Inove Academia.

RECOMENDAÇÕES

Ao longo do desenvolvimento deste projeto, foram identificadas algumas

questões que podem servir de objeto de estudo para outras equipes.

Este estudo pode ser aplicado por outros grupos em outras empresas com

deficiências na comunicação interna e motivação de colaboradores, assim como,

servir de base para ampliação do conhecimento deste assunto.

Recomenda-se utilizar outras ações ou ferramentas de endomarketing que

não foram utilizadas neste projeto para chegar aos objetivos da pesquisa e assim,

obter resultados diferentes dos apresentados aqui.
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APÊNDICE A- PESQUISA

Esta é uma pesquisa acadêmica de clima organizacional e faz parte do Projeto

Integrador do curso de Gestão Comercial da faculdade ESIC.

Instruções de Preenchimento

✔ Não é necessário identificação, ou seja, não escreva seu nome.

✔ O termo “Gestor” presente nas questões refere-se ao seu superior direto: diretor,
gerente, supervisor.

✔ Por favor, não deixe nenhuma questão sem resposta.

CÓDIGO DAS RESPOSTAS:

1- Nunca é verdade
2- Na maioria das vezes não é verdade
3- Ás vezes é verdade, as vezes não



88

4- Na maioria das vezes é verdade
5- Sempre é verdade

Afirmativas:

1
O gestor me mantém informado
sobre assuntos importantes e
mudanças na empresa

1 2 3 4 5

2
Os gestores deixam claras suas
expectativas em relação ao meu
trabalho

1 2 3 4 5

3
Os gestores informam como está
meu desempenho ao longo do
tempo

1 2 3 4 5

4
Posso fazer qualquer pergunta
razoável aos gestores e obter
respostas diretas

1 2 3 4 5

5
É fácil se aproximar dos meus
gestores e também conversar
com eles

1 2 3 4 5

6
Os gestores contratam pessoas
que se enquadram bem aqui

1 2 3 4 5

7
Os gestores agradecem e agem
de acordo com o que falam

1 2 3 4 5

8

A empresa me oferece
treinamento ou outras formas de
desenvolvimento para meu
crescimento profissional

1 2 3 4 5

9
Os gestores incentivam ideias e
sugestões e as levam em
consideração de forma sincera.

1 2 3 4 5

10

Os gestores envolvem as
pessoas em decisões que afetam
suas atividades e seu ambiente
de trabalho

1 2 3 4 5
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11
Posso me ausentar do trabalho
quando necessário

1 2 3 4 5

12
As pessoas aqui são pagas
adequadamente pelo serviço que
fazem

1 2 3 4 5

13
Aqui as pessoas recebem
benefícios financeiros
diferenciados

1 2 3 4 5

14
Sinto que faço diferença aqui
independente do meu cargo

1 2 3 4 5

15
Quando vejo o que fazemos aqui,
sinto orgulho e por isso quero
trabalhar aqui por muito tempo

1 2 3 4 5

16
Pode-se contar com a
colaboração das pessoas aqui

1 2 3 4 5

17
Aqui as pessoas se importam
umas com as outras

1 2 3 4 5

18
Aqui nós sempre comemoramos
eventos especiais

1 2 3 4 5

19
Este é um lugar descontraído
para trabalhar 1 2 3 4 5

20
Estou satisfeito(a) com a
quantidade de trabalho que
realizo

1 2 3 4 5

21- Qual a sua sugestão de incentivos (financeiros e não financeiros) por parte da
empresa seriam adequados implementar para manter a equipe motivada?

Descreva sua sugestão abaixo:
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Antes de finalizarmos, indique abaixo há quanto tempo você está na

empresa, qual sua idade, escolaridade, renda e sexo.

Tempo Total na Empresa:

□ Menos de 06 meses □ Entre 1 e 2 anos

□ Entre 6 meses a 1 ano □ Entre 2 ou mais

Idade

□ Entre 14 até 25 anos □ Entre 36 até 50 anos

□ Entre 26 até 35 anos □ Mais de 50

Escolaridade

□ Ensino médio completo □ Graduação completa

□ Ensino médio incompleto □ Graduação incompleta

Renda

□ R$900 a R$1.500 □ R$2.000 a R$3.500

□ R$1.500 a R$2.000 □ R$3.500 ou mais

Sexo

□ Feminino □ Masculino

Obrigado pela sua participação!

*As ações propostas mediante o resultado desta consultoria ficarão à critério

da empresa.
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APÊNDICE B- MANUAL ELABORADO PARA TREINAMENTO E
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES

Caixa de Sugestões

Processo

A caixa de sugestões tem como objetivo estimular o diálogo entre os

colaboradores e a empresa. A mesma deverá ser utilizada de forma permanente,

para que o público interno se sinta à vontade em sugerir novas ideias no momento

em que as mesmas forem surgindo no seu dia-a-dia. Após as sugestões irem

gradativamente sendo colocadas na caixa, o gestor tem como responsabilidade

recolher esses papéis, analisar as sugestões e dar o retorno em nome da empresa,

se aquela sugestão será aceita ou não, e suas respectivas justificativas.

Por se tratar de uma comunicação informal e anônima, o colaborador se sente

mais à vontade em interagir com os assuntos pertinentes da empresa, gerando

integração entre as duas partes. Estimula a inovação e melhorias constantes na

empresa.

Implantação

A caixa deverá ser padronizada, com o logo da Inove Academia e o slogan

criado pela ação de endomarketing. Os papéis deverão ser iguais e sempre

deixados ao lado da caixa, para facilitar o depósito da mesma. Deverá ser escolhido

um local de fácil acesso e que deixe os colaboradores a vontade para utilizar essa

ferramenta de comunicação.

Recursos Necessários

Para a Caixa de Sugestões serão utilizados recursos humanos, materiais e

físicos conforme demonstrado na tabela abaixo:

RECURSOS NECESSÁRIOS
HUMANO MATERIAL FÍSICO

Qtde. Depto. Custo Qtde. Material Custo
Médio R$ Qtde.

Item Custo R$

1 Gestor 0,00 1 Caixa Já possuem 1 Balcão 0,00

1 Caneta Já possuem
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12
Fichas do
questionário

R$0,50
cada x 12=
6,00

Roteiro

Etapa 1- Definição do design da caixa e do formulário para resposta dos

colaboradores.

Etapa 2- Comprar a caixa e fazer a impressão de alguns formulários para deixar

dispostos ao lado da caixa.

Etapa 3- Escolher o melhor local para a disposição da caixa e formulários.

Etapa 4- Colocar a caixa, os formulários e canetas no local escolhido.

Etapa 5- Explicar aos colaboradores em reunião, a função da caixa de sugestões,

explicar como será o procedimento do mesmo.

Etapa 6- Aguardar até que os colaboradores comecem a depositar suas sugestões e

fazer o recolhimento dos mesmos. Não terá como definir um padrão de dias para

esse recolhimento, pois irá depender da atualização dos próprios colaboradores e

quando os mesmos se sentirem à vontade em depositar as sugestões conforme

forem surgindo.

Etapa 7- O gestor deve avaliar todas as sugestões, e realizar o retorno com as

respostas de cada uma em: reuniões, feedbacks individuais ou até mesmo no Mural

da empresa.

Reuniões

Processo

Através de reuniões entre gestor e funcionários, o objetivo principal é alinhar

as expectativas da empresa com seus colaboradores. A fim de esclarecer

estratégias, as quais a empresa procurará adotar, esclarecer assuntos de devida

importância que estejam diretamente ligados tanto a empresa como seus

funcionários, e principalmente promover o incentivo de interação entre gestor e seus
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funcionários, com o propósito de ouvir suas perspectivas e ideias que gerem

resultado a empresa e resolução de devidos problemas.

É de grande importância a utilização de reuniões para que os planejamentos e

estratégias adotados pela empresa estejam alinhados com seus colaboradores, com

o objetivo de criar um canal de comunicação entre eles, afim de que não ocorra

divergências e problemas.

Implantação

As reuniões podem ocorrer duas vezes ao mês, a primeira com o objetivo de

deixar claro as ideias e ações propostas pelo gestor aos funcionários, e a segunda

para coleta de informações dos colaboradores, e analisar o comportamento dos

mesmos em relação às ideias propostas na primeira reunião. Porém devido aos

horários e à grande rotatividade de professores na academia, o gestor não consiga

reunir todos os professores de uma vez, com isso poderão ocorrer reuniões com

números de funcionários menores, e até mesmo feedbacks individuais.

Recursos Necessários

Para que se ocorra as reuniões serão utilizados recursos humanos, materiais

e físicos conforme demonstrado na tabela abaixo:

RECURSOS NECESSÁRIOS
HUMANO MATERIAL FÍSICO

Qtde. Depto. Custo Qtde. Material Custo
Médio R$ Qtde.

Item Custo R$

1 Gestor 0,00 1
Sala sem

ruídos 0,00

11
Funcionário

s 0,00

Roteiro

Etapa 1- Definição do lugar para que ocorra as reuniões.
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Etapa 2-Avisar com antecedência os funcionários sobre as reuniões.

Etapa 3- Inicio da primeira reunião na data prevista.

Etapa 4- Deixar claro aos funcionários as ações e ideias que a academia pretende

aplicar.

Etapa 5-Início da segunda reunião na data prevista.

Etapa 6-Analisar e recolher dados para análise no comportamento dos funcionários

devido a aplicação das novas ações.

Confraternização

Processo

Uma das atividades da Inove Academia, em conjunto com uma instituição

religiosa, é a organização de eventos sociais para crianças, onde a academia entra

com o espaço físico e a instituição fornece os professores voluntários para estarem

aplicando as aulas.

O objetivo é incentivar a pratica de esporte deste pequeno, e ao mesmo

tempo de fortalecer a sua marca.

A organização de eventos requer muito trabalho, atitude, iniciativa, bom

senso, criatividade e competência, para que seja possível obter resultados positivos

e duradouros.

Todos os sábados a Inove Academia recebe as crianças da igreja Bola de

Neve, que realiza um projeto social para crianças através do Ministério de Lutas e

que leva o nome de Geração de Davi. Este projeto social é para crianças de 07 a 14

anos e acontece das 10:00hrs às 12:30hrs. As crianças tem a oportunidade de

aprender capoeira, jiu-jitsu, muay-thai e também de realizarem atividades

educativas, que venham ajudar a criar pessoas com valores. O projeto é divulgado

dentro da igreja Bola de Neve e dentro da academia.

Nos finais de semanas, após os dias das crianças, 20/10/2018, a Inove

Academia e a instituição religiosa parceira, irão patrocinar uma festa, com doces,

salgados e brindes, podendo então, de alguma forma, proporcionar o que muitos

não conseguem receber em casa.
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Implantação

A implantação correrá na Inove Academia, onde será preparado o espaço

físico para receber as crianças, deixando toda a estrutura e equipamentos prontos e

disponíveis para os professores fornecerem suas atividades.

Quando ocorrer uma data comemorativa, como por exemplo, o dia das

crianças, 12/10/2013, a Inove Academia, em conjunto com a instituição religiosa,

irão arrecadar recursos financeiros para a compra dos salgados, doces e brindes.

Juntamente com os voluntários, deverão decorar o ambiente aonde acontecerá as

atividades, mantendo um ambiente mais dinâmico e atrativo.

Recursos

Para que seja possível realizar os eventos, é preciso de alguns recursos

necessários, sendo eles recursos financeiros, humanos e materiais.

Entende-se como recursos financeiros a verba destinada para a execução

do evento, aonde será preciso contratar serviços de terceiros para o fornecimento

dos salgados e doces. Também é preciso separar uma parte desses recursos para a

aquisição de brindes.

O recuso material vai ser tudo aquilo necessário para a realização das

atividades, como por exemplo: tatames, bolas de pilates, luvas, aparadores de

chutes, manoplas, serviços e equipamento de áudio.

Recursos humanos acontecera através de professores voluntários e todos

os profissionais que estiverem trabalhando na academia no dia, professores e

recepção.

RECURSOS NECESSÁRIOS
HUMANO MATERIAL FÍSICO

Qtde. Depto. Custo Qtde. Material Custo
Médio R$ Qtde.

Item Custo R$

2
Professore

s 0,00 5 pares Manoplas Já possuem 1 Tatame Já possuem

10

Cama
elásticas de

ginástica
Já possuem 1 Mesa Já possuem

10
Bolas de
pilates

Já
Possuem

100 Salgados R$ 65,00
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Roteiro

Etapa 1 – Preparação do ambiente aonde acontecerão as atividades.

Etapa 2 - Arrecadação de fundos para patrocinar os eventos com datas

comemorativas.

Etapa 3 – Comprar os salgados, doces e brindes.

Etapa 4 – Executar as aulas como foram planejadas.

Etapa 5 – Às 12:00hrs começar a preparar a mesa com os salgados.

Etapa 6 – Dar inicio na festividade às 12:15hrs.

Mural

Processo

Os jornais murais são ferramentas importantíssimas para a comunicação

interna. É no mural onde ficam os assuntos de maior relevância para os

colaboradores. O jornal mural sempre foi utilizado nas empresas e mesmo com toda

tecnologia de hoje, muitas empresas ainda acham eficaz o uso desta forma de

comunicação para transmitir algumas informações internas. As publicações

geralmente possuem textos curtos, linguagem clara e são adaptadas para um grupo

de pessoas que tem o perfil mais leitor.

Implantação

O gestor fixará o mural em um local onde passam um número maior de

pessoas e que possa chamar a atenção dos colaboradores, também estará perto do

mural a cesta de frutas, para que complemente o interesse em ler as notícias

enquanto come a fruta.

Recursos

Para implantar o mural, serão utilizados recursos humanos, materiais e

físicos conforme demonstrado na tabela abaixo:
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RECURSOS NECESSÁRIOS
HUMANO MATERIAL FÍSICO

Qtde. Depto. Custo Qtde. Material Custo
Médio R$ Qtde.

Item Custo R$

1 Gestor 0,00 1 Mural 30,00 1 Parede 0,00

1 Tachinhas 9,00

Roteiro

Etapa 1 – Definir o local onde será fixado o mural.

Etapa 2 – Recursos financeiros para a compra do mural.

Etapa 3 – Informar os colaboradores sobre a existência do mural, para que estejam

atentos aos anúncios e informações que serão colocados nele.

Clube da Fruta

Processo

O clube da fruta tem como finalidade, demonstrar a importância que a

empresa tem em relação ao bem-estar e a saúde de seus colaboradores,

disponibilizando frutas no ambiente de trabalho. Afim de que ocorra também a

interação entre os funcionários, e também com a empresa, onde o lugar que será

feito o clube da fruta juntamente será no mesmo ambiente que o jornal-mural.

Implantação

O gestor comprara frutas para reposição ao longo da semana, sem que haja

custo aos colaboradores, deverá ficar em local seco e arejado para que as frutas

não estraguem.
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Recursos Necessários

Para a aplicação do clube da fruta, serão utilizados recursos humanos,

materiais e físicos conforme demonstrado na tabela abaixo:

RECURSOS NECESSÁRIOS
HUMANO MATERIAL FÍSICO

Qtde. Depto. Custo Qtde. Material Custo
Médio R$ Qtde.

Item Custo R$

1 Gestor 0,00 1
Cacho de
Bananas

Prata
2,48 1 Fruteira 10,00

1Kg Maça Fuji 4,38 1 Balcão 0,00

1Kg
Pera

Importada 5,48 1
Copa

(Cozinha) 0,00

1Kg
Mexerica
Importada 7,91

1Kg Laranja Pera 2,73

Roteiro

Etapa 1- O gestor efetua a compra das frutas e da fruteira que serão

disponibilizadas aos funcionários.

Etapa 2- Escolher o local ideal onde serão postas as frutas, de preferência um local

fresco e arejado.

Etapa 3- Colocar as frutas dentro da fruteira e posicioná-las no local escolhido.

Etapa 4- Informar aos funcionários sobre a disposição de frutas por parte da

empresa.

Etapa 5- Analisar o comportamento dos colaboradores.

APÊNDICE C- FORMULÁRIO PARA DEPOSITAR NA CAIXA DE SUGESTÕES




