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RESUMO 

 

Este projeto integrador tem por finalidade analisar a comunicação interna de uma 
rede de auto center do estado do Paraná – Bana Pneus, a partir de pesquisa 
quantitativa (Great Place to Work) e qualitativa (Entrevista de Profundidade), na 
forma de consultoria. A comunicação interna em organizações é parte da gestão 
estratégica moderna e visa criar uma consciência empresarial, dentro de um clima 
organizacional positivo, transformando assim o colaborador em facilitador. Para 
melhor compreensão da relação entre colaboradores e colaboradores e seus 
gestores, o clima organizacional, assim como a entrevista de profundidade se 
tornam imprescindíveis. A implantação do modelo de comunicação ascendente 
associado ao descendente possibilitaram melhorias nos processos e um clima 
organizacional positivo. 
 

Palavras-chave: endomarketing; clima organizacional; entrevista de profundidade; 
comunicação; relacionamento; gestão; descendente; ascendente;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The focus this project is analyses the communication inside the Bana Pneus Auto 
Center located in State of Paraná, using the qualitative research (depth interview) 
and quantitative research (Great Place to Work), in the consulting format. The 
communication inside the companies is part of modern strategy and his main 
objective is  to create an environment business values and changing the 
employees rolls. For a better relationship between employees and employees with 
your managers, the depth interview and quantitative research are very important and 
necessary. The implantation of upward communication model together with 
downward communication is made possible improvements in the process and the 
positive organizational climate. 
  

Keywords: endomarketing, business enviroment, quality survey, communication, 
rellantionship, management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Antes de vender um produto ou serviço para seus clientes, as empresas 

precisam convencer seus colaboradores, tornando-os verdadeiros aliados ao 

negócio e responsáveis pelo sucesso da organização e seu próprio desempenho.  

As pessoas configuram o principal ativo de uma empresa.  

A comunicação interna é complexa e seu objetivo final é estabelecer junto 

dos colaboradores um ambiente em que haja respeito e harmonia, portanto, ao 

analisar a comunicação interna na organização é imprescindível abordar 

endomarketing e clima organizacional, uma vez que uma boa comunicação interna 

reflete de forma positiva no clima organizacional e consequentemente em bons 

resultados para a empresa.  

O uso do clima organizacional torna-se relevante na análise da comunicação 

interna devido a interferência de variáveis na percepção que os colaboradores 

possuem sobre a organização, podendo causar ruídos e gargalos na comunicação. 

Diante do exposto, espera-se, com a execução deste projeto integrador, 

analisar a comunicação interna com base no clima organizacional e assim propor 

ações de endomarketing para a sinergia entre colaboradores e gestores. 
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2. OBJETIVOS, METAS E EXPECTATIVAS DO PROJETO 

 

Este projeto tem como principal objetivo a análise de possíveis falhas no 

processo de comunicação interna por meio do clima organizacional em uma rede de 

auto center do Paraná. Sendo assim, as metas estabelecidas são:  

� Avaliar o clima organizacional 

� Identificar problemas de comunicação  

� Propor ações de endomarketing para melhoria da comunicação interna 

 

Segundo o empresário, possíveis falhas na compreensão das mensagens 

internamente é um problema recorrente em todas as unidades da Bana Pneus e 

acredita ser relevante trabalhar o tema. Tendo sido receptivo desde o início, o 

empresário apresentou suas expectativas diante da proposta de consultoria: 

� Melhora do relacionamento de seus colaboradores  

� Identificar aspectos que dificultem a compreensão das mensagens 

comunicadas internamente 

� Não gerar expectativas nos colaboradores quanto à introdução de benefícios  
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3. ABRANGÊNCIA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 

Este projeto se propõe a analisar possíveis falhas na comunicação interna 

da rede de auto center Bana Pneus, por meio de pesquisa qualitativa e quantitativa. 

A avaliação do nível de satisfação do público interno será avaliada perante três 

aspectos fundamentais: relacionamento entre colaboradores e gestores; 

relacionamento entre colaboradores e seu trabalho/sua empresa; relacionamento 

entre colaboradores e seus colegas, conforme modelo internacional Great Place to 

Work (GPTW). 

Para isso, será realizada pesquisa descritiva aplicando questionário aos 

colaboradores das unidades situadas em Curitiba e Região Metropolitana. Excluir-

se-á a unidade de Paranaguá pela necessidade de deslocamento e oneração do 

projeto. Para melhor compreensão a respeito da comunicação interna, será aplicada 

pesquisa qualitativa, utilizando a técnica de Entrevista de Profundidade com uma 

amostra dos colaboradores. A partir dos resultados, será avaliada a relação de 

possíveis falhas no processo de comunicação interna e proposta ações de 

endomarketing para melhoria.  

Este projeto será realizado pelos alunos do curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Comercial: Gustavo Henrique Basílio da Silva, Leandro Antunes da Silva, 

Lucas Vogt e Wellington Robson da Silva. A estrutura, papéis e responsabilidades 

de cada integrante estão demonstrados na FIGURA 1, conforme cada etapa 

proposta para o projeto. 

 

FIGURA 1. EQUIPE, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 
Gustavo 
Basílio 

Leandro da 
Silva 

Lucas  
Vogt 

Wellington 
Silva 

1. Planejamento X X X X 
2. Aprovação  X  X 
3. Treinamento  X  X 
4. Implementação  X  X 
5. Pesquisa qualitativa X X X X 
6. Pesquisa quantitativa X  X  
7. Avaliação dos dados X X X X 
8. Relatório X X X X 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 
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4. FATORES CRÍTICOS E ETAPAS DO PROJETO 

 

Para analisar a comunicação interna e o clima organizacional, das unidades 

da Bana Pneus, devem ser levados em consideração alguns fatores críticos de 

sucesso para o projeto, como: 

� Baixa participação dos funcionários 

� Escolha do modelo de questionário  

� Detectar fatos que não correspondam à expectativa dos envolvidos 

 

O projeto compreende algumas etapas iniciais como pesquisa exploratória; 

escolha do tema; pesquisa bibliográfica; definição da metodologia; elaboração do 

questionário; aplicação do questionário; avaliação do cenário e elencar alternativas. 

Da seguinte forma: 

 

A. Pesquisa Exploratória: realizar sondagem por meio de debates e consultas 

bibliográficas que permitam aperfeiçoar o conhecimento de cenários 

relacionados à rotina do gestor comercial com a finalidade de encontrar um 

tema para desenvolvimento do Projeto Integrador. 

 

B. Escolha do Tema: definir um assunto que permeie aspectos a serem 

estudados para identificação de um problema real das instituições o qual 

possibilite o aprimoramento dos conhecimentos acadêmicos e propicie 

instrumentos na solução das adversidades do mercado e das empresas. 

 

C. Escolha da Empresa: estabelecer parceria com uma instituição cuja 

perspectiva se assemelhe ao proposto pela equipe, identificando as 

expectativas para definição da abrangência do estudo.  

 

D. Pesquisa Bibliográfica: investigar autores que tenham utilizado o tema como 

objeto de pesquisa para referenciar o início e estruturação do trabalho. 

Levantar dados que contribuam para argumentação, discernimento e 
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compreensão do assunto abordado, bem como avaliar métodos para 

aplicação de acordo com as atuais condições do projeto. 

 

E. Definição da Metodologia: será aplicado um questionário baseado no 

modelo internacional Great Place to Work (GPTW) desenvolvido por Robert 

Levering e Amy Lyman para avaliar o clima organizacional da empresa 

escolhida. Posteriormente, serão analisados os resultados identificando 

possíveis falhas na comunicação interna entre colaboradores e/ou 

colaboradores e gestores. Será aplicada também, Entrevista de Profundidade 

para melhor compreensão da comunicação interna. Por fim, com base nos 

resultados serão sugeridas possíveis melhorias que serão aplicadas a critério 

da empresa. 

 

F. Elaboração do Questionário: o questionário foi desenvolvido com base no 

modelo internacional (GPTW) e contém 31 afirmações com 04 alternativas de 

resposta adaptada de Likert: concordo plenamente, concordo em partes, 

discordo em partes e discordo plenamente a fim de impossibilitar respostas 

que apresentem tendência à imparcialidade do funcionário dificultando a 

análise dos dados. Além das afirmativas, contém 01 questão de múltipla 

escolha e 01 questão aberta para sugestões de melhoria na comunicação. 

 

G. Aplicação do Questionário e Entrevista: os questionários para avaliação do 

clima organizacional serão aplicados nas unidades de Curitiba e Região 

Metropolitana na forma impressa, em papel no formato A4 e serão entregues 

para os colaboradores e gestores com as instruções de preenchimento, assim 

como esclarecimentos a respeito da confidencialidade das informações. 

Serão disponibilizadas ainda canetas esferográficas na cor azul para a 

sinalização das respostas. Planejou-se duas semanas para a conclusão desta 

etapa. Para a realização das Entrevistas de Profundidade, serão feitas com 

amostra menor de colaboradores, de forma individual, utilizando gravador 

para posterior análise e transcrição das respostas.   
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H. Avaliação do Cenário: o questionário permitirá avaliar a comunicação interna 

por meio da pesquisa de clima organizacional nas seguintes categorias: 

credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem, sendo que: 

 

���� Credibilidade: avaliará à medida que colaboradores consideram seus 

gestores confiáveis e leais; se a comunicação entre colaboradores e 

gestores é efetiva; liderança e capacidade; compromisso de liderança com 

princípios éticos e habilidades;  

 

���� Respeito: avaliará a medida com que colaboradores se sentem 

respeitados pelos seus gestores; oferta de oportunidades e treinamentos; 

recursos e equipamentos; reconhecimentos e conquistas profissionais; 

qualidade das interações e da cooperação entre colaborador e gestor; 

intensidade com que gestores demonstram interesse no bem-estar das 

pessoas ao oferecer um ambiente de trabalho seguro e saudável;  

 

���� Imparcialidade: avaliará o quanto os colaboradores enxergam as práticas 

e políticas de gestão; imparcialidade no reconhecimento e justiça que os 

colaboradores percebem no ambiente de trabalho; avalia se há percepção 

de tratamento igual para todas as pessoas; se há percepção de 

favoritismo; avalia a percepção do colaborador quanto às práticas de 

liderança na promoção de inclusão; se há canais para contestar decisões 

e ouvidas de maneira justa; 

 

���� Orgulho: avaliará o orgulho dos colaboradores ao realizarem suas 

atividades dentro da empresa; sentimentos relacionados à função 

exercida; trabalho em equipe e individual; conquistas; disposição para 

realizar além do esperado; ambiente de trabalho; como os colaboradores 

percebem a reputação da empresa em relação à comunidade;  

 

���� Camaradagem: avaliará o sentimento de companheirismo no ambiente de 

trabalho; proximidade; hospitalidade; sentimento de “família” ou “equipe”; 
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I. Elencar Alternativas: após os resultados obtidos será possível sugerir 

melhorias na comunicação interna como: implantação de programa de 

endomarketing visando minimizar a deficiência na comunicação interna e 

contribuindo para a formação de um clima adepto às estratégias futuras; 

desenvolver ou implantar veículos de comunicação interna; capacitações, 

workshops e treinamentos internos constantes; integrações entre 

departamentos; mural para colaboradores; entre outros. 
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5. PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

 

O projeto contará com os seguintes padrões de documentos: 

 

� Para envio de relatórios, pesquisa, questionário, dados bibliográficos, 

artigos e ainda a definição de assuntos ordinários fica definido o uso de e-

mail no qual todos deverão estar copiados. 

 

� Para assuntos corriqueiros, pequenas correções e adaptações, marcação 

de reuniões e convocação para tratativa de assuntos extraordinários fica 

definido o uso do aplicativo de mensagem instantânea Whats App.  

 

� Para gestão do projeto se utilizará troca de e-mails como 

acompanhamento da evolução de cada etapa desde a pesquisa 

exploratória até elencar as alternativas. Será recomendado o envio de 

documentos que facilitem a compreensão de cada atividade desenvolvida 

pelo integrante. A cada nova atualização o responsável deverá ainda 

informar os demais interessados via Whats App para que visualizem o 

último envio.  

 

� Os documentos devem seguir as configurações: planilhas em formato 

Excel com extensão. Xlsx; documentos Word em extensão. Doc; 

documentos em pdf; fotos, figuras e ilustrações em formato jpg. 
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6. RECURSOS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA PRELIMINAR 

 

Para o desenvolvimento do projeto proposto serão necessários alguns 

recursos como materiais de papelaria, impressos, transporte, equipamentos de 

informática e telefonia. Quanto ao orçamento, foram previstos possíveis custos 

conforme cada etapa.  

 

FIGURA 2. ORÇAMENTO PRÉVIO 

  
Pesquisa 

Bibliográfica 
Questionário Entrevista 

Tabulação  
dos Dados 

Elencar      
Alternativas 

Impressão - R$  207,00a  R$  2,40a -  -  

Caneta 
esferográfica - R$  35,00b  -   - -  

Envelope - R$  23,00c  -  - -  

Urnas - R$  75,00d - - - 

Compra de 
Livro R$  45,00e  - - - 

Combustível - R$  400,00  R$  25,00  R$  25,00  - 

Total R$  45,00 R$  740,00 R$  27,40 R$  25,00 - 

a: custo baseado no valor de R$ 0,30/folha 
b: custo de 01 caixa com 50 unidades de canetas esferográficas da marca BIC® 

c: custo de 100 unidades de envelope branco 
d: custo de 9 urnas de papelão embalados em papel kraft 

e: livro “Endomarketing de A a Z”, Analisa de Medeiros Brum, 4ª edição, 2010 
Fonte: elaborado pelos autores (2016) 
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Para executar o projeto proposto, foi elaborado um cronograma preliminar de 

atividades, conforme a figura abaixo: 

 

FIGURA 3. CRONOGRAMA PRELIMINAR 

  Março Abril Maio Junho 

  
1ª 

sem 
2ª 

sem 
3ª 

sem 
4ª 

sem 
5ª 

sem 
1ª 

sem 
2ª 

sem 
3ª 

sem 
4ª 

sem 
1ª 

sem 
2ª 

sem 
3ª 

sem 
4ª 

sem 
1ª 

sem 
2ª 

sem 

Identificar Empresa 
                              

                              

Alinhar 
Expectativas 

                              

                              

Pesquisa Quanti e 
Qualitativa 

                              

                              

Tabular Dados 
                              

                              

Avaliar Dados 
                              

                              

Conclusão 
                              

                              

Pesquisa 
                              

                              

  ����    Planejado 

    
  ����    Realizado 

              

FONTE: Elaborado pelos autores (2016) 
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7. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

Para analisar o diagnóstico atual a respeito da comunicação interna na Bana 

Pneus, vale ressaltar aqui a história da empresa e o embasamento teórico que 

norteou a consultoria. 

A Bana Pneus é uma rede de auto center com mais de 23 anos de mercado, 

referência como centro automotivo na capital, região metropolitana e litoral do 

Paraná com um total de 9 lojas e 115 colaboradores (ANEXO A). A rede zela pela 

padronização das lojas e pela qualidade, sendo que cada filial possui um gerente 

que presta serviços especializado e individualizado, vendedores e mecânicos 

treinados, serviço de pós-venda, além de disponibilizar um canal de atendimento ao 

cliente (SAC). Além disso, a Bana Pneus possui programa de Responsabilidade 

Ambiental, chamado Atitude Verde, destinando corretamente todos os resíduos 

como pneus, filtros, embalagens, sucatas e papeis.  

 

7.1 EMBASAMENTO TEÓRICO  

 

Para o embasamento teórico, é imprescindível analisar os temas como 

endomarketing, clima organizacional, comunicação e consultoria empresarial, além 

da comunicação interna em organizações.  

 

7.1.1 Endomarketing 

 

Endomarketing ou marketing interno é um termo utilizado para o conjunto de 

ações envolvendo técnicas de marketing convencional e conceitos de recursos 

humanos com o público interno de uma organização (GARCIA 2010). Saul Faingaus 

Bekin, na década de 80 e 90, criou e desenvolveu os fundamentos de 

endomarketing ao se deparar com a necessidade de gerir conflitos internos em 
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organizações e ser mais competente na comunicação com seus empregados do que 

os sindicatos, BRUM (2010). 

É uma das principais estratégias de gestão de pessoas, visando criar uma 

consciência empresarial, dentro de um clima organizacional positivo, transformando 

assim o colaborador em facilitador. O sucesso das ações de endomarketing 

depende da eficácia da comunicação interna, que por sua vez reflete no clima 

organizacional BRUM (2010).  

 

7.1.2 Clima Organizacional 

 

O modo como as pessoas interagem com outras dentro de uma 

organização, somado ao grau de satisfação com o contexto, reflete o clima 

organizacional. De acordo com CHIAVENATO (2003), o clima organizacional 

envolve uma visão mais ampla e flexível da influência ambiental sobre a motivação. 

A comunicação interna também é um grande fator considerável e que, no longo 

prazo, pode influenciar também a cultura da empresa (CHIAVENATO 1994. TRECE 

2013). 

A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta segura e pode gerar 

instrumentos valiosos para a melhoria da organização como retenção de talentos, 

maior comprometimento dos funcionários com a empresa, maior integração e 

melhoria na comunicação interna (VIEIRA 2004).  

 

7.1.3 Comunicação Empresarial 

 

Embora seja um tema presente e fundamental nas organizações, a 

comunicação ainda é um grande desafio para os gestores. É interessante lembrar os 

elementos fundamentais de uma comunicação eficiente segundo KOTLER (1998): 

���� Emissor: aquele que emite a mensagem para outro 
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���� Codificação: processo de transformar o pensamento simbolicamente 

���� Mensagem: conjunto de símbolos emitidos pelo emissor 

���� Mídia: canal utilizado para enviar a mensagem do emissor para o receptor 

���� Decodificação: processo pelo qual o receptor confere significado aos 

símbolos transmitidos pelo emissor 

���� Receptor: aquele que recebe a mensagem do emissor 

���� Resposta: reação do receptor após exposição à mensagem 

���� Feed Back: parte da resposta do receptor que retorna ao emissor 

���� Ruído: distorção ou estática não planejada durante o processo de 

comunicação 

 

Na figura 4 é possível observar o diagrama da comunicação, adaptado de 

KOTLER (1998). 

 

FIGURA 4. DIAGRAMA DA COMUNICAÇÃO 

 
Fonte: adaptado de Kotler (1998) 
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7.1.4 Consultoria Empresarial 

 
Os primeiros registros de consultoria empresarial surgiram na Inglaterra e 

Estados Unidos entre os séculos XIX e XX. Durante a Revolução industrial houve 

registros de consultoria de engenheiro químico e após a Segunda Guerra Mundial, 

serviço de consultoria também foi registrado para o setor militar norte-americano.  A 

consultoria surgiu de maneira informal, apenas com conselhos, mas atualmente ela 

se tornou sistematizada e imprescindível para a gestão de muitas empresas (ALVES 

et al 2015 e DONADONE 2010). 

 

7.1.5 Comunicação Interna em Organizações 

 

A comunicação interna é definida como uma informação decorrente de uma 

decisão que deve sair da parte de cima da pirâmide e descer ate a base, ou seja, é a 

“comunicação entre empresa/empregado”, conforme BRUM (2010). Dentro de uma 

organização, a comunicação oral merece atenção, pois é a essência dos problemas 

de relacionamento entre setores e também a solução para integrá-los. A falta de 

habilidade do emissor ou do receptor é, em muitos casos, a responsável pela 

comunicação ineficaz. 

Os primeiros registros de comunicação interna em organizações ocorreram 

na Inglaterra em 1696 e posteriormente nos Estados Unidos em 1885. No Brasil, a 

prática iniciou com a empresa General Motors Brasil, em 1926. GIRÃO (2004) cita 

que os colaboradores querem ser informados permanentemente para se manterem 

capacitados para vender o produto e a imagem da organização. LUPETTI (2007) e 

KUNSCH (2003) incentivam a troca de informação e estimulam as experiências e o 

diálogo, bem como a participação de todos para atingir os objetivos da organização. 
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7.2 PESQUISA QUANTITATIVA: CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Para a avaliação da comunicação interna na rede de autocenter, foi 

necessário avaliar o clima organizacional por meio de um questionário adaptado do 

modelo internacional Great Place to Work (GPTW), perante três aspectos 

fundamentais: relacionamento entre colaboradores e gestores; relacionamento entre 

colaboradores e seu trabalho/empresa; relacionamento entre colaboradores e seus 

colegas. A pesquisa foi realizada nas unidades situadas em Curitiba, Araucária, 

Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais, no estado do Paraná. Optou-se pela 

exclusão da unidade de Paranaguá pela necessidade de deslocamento e oneração 

do projeto.  

Participaram desta pesquisa 84 colaboradores entre as áreas operacional, 

administrativo e gerencial das 08 unidades da Bana Pneus, dentro de um universo 

de 115 colaboradores. Em cada unidade, foram entregues aos gerentes 

questionários impressos, canetas, envelope branco e uma urna para que pudessem 

aplicar a pesquisa. O documento elaborado contém 31 frases afirmativas com opção 

de respostas fechadas adaptadas do modelo Likert, variando entre concordo 

totalmente; concordo em partes; discordo totalmente e discordo em partes, evitando 

assim que o colaborador fique indiferente diante das situações, além de 01 questão 

de múltipla escolha e 01 questão aberta para sugestões de melhoria na 

comunicação (ANEXO B e C). As questões avaliaram dimensões como credibilidade, 

respeito, imparcialidade, orgulho, camaradagem, além da comunicação interna, área 

de atuação e tempo total na empresa. 

Cada questionário continha orientações para preenchimento que depois de 

respondido deveria ser colocado em um envelope branco (sem identificação) e 

depositado em uma urna localizada na recepção das lojas. Os questionários foram 

preenchidos na unidade de trabalho, durante o expediente e as urnas foram 

coletadas no dia seguinte. 
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Grande parte dos respondentes atua na área operacional, conforme FIGURA 

5. Quanto ao tempo total de permanência na empresa, grande parte dos 

colaboradores está entre 1 e 7 anos na empresa (48,85%) e os funcionários mais 

antigos (acima de 16 anos de empresa) foi minoria, com 11,9%.  

 

FIGURA 5. Área de atuação (%) 

 

7.2.1 Credibilidade  

 

A credibilidade avalia o quanto os funcionários consideram seus superiores 

confiáveis por meio da comunicação informativa e acessível. Ao observar as figuras 

06 e 07 é possível identificar a existência de compartilhamento de informações pelos 

líderes e gestores e a acessibilidade fácil aos mesmos. O resultado para a afirmativa 

02 (ANEXO B), quanto à comunicação acessível e informativa pode ser visualizada 

na Figura 6. 
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FIGURA 6. Os gestores me mantêm informado sobre 
assuntos importantes e mudanças na empresa (Afirmativa 02) 

 

Abaixo, o resultado para a afirmativa 05 (ANEXO B), quanto à comunicação 

acessível e informativa: 

 

FIGURA 7. É fácil se aproximar dos gestores (Afirmativa 05) 
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7.2.2 Respeito 

 

Esta dimensão reflete a percepção dos empregados quanto à oportunidade 

de crescimento, consideração humana e estrutura organizacional. É possível 

observar na figura 8 abaixo que grande parte dos colaboradores “concorda em 

partes” quanto à empresa lhes oferecer formas de desenvolvimento profissional: 

 

FIGURA 8. A empresa oferece formas de desenvolvimento para meu 
crescimento profissional (Afirmativa 11) 

 

 

Abaixo, o resultado para a afirmativa 12 (ANEXO B), a qual pode demonstrar 

a percepção em que os gestores sustentam as habilidades e necessidades de 

recursos: 

 

 FIGURA 9. Recebo equipamentos e recursos necessários para 
refletir meu trabalho (Afirmativa 12) 
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Para a afirmativa 13 (ANEXO B), pode-se notar a percepção dos 

funcionários quanto à apreciação do bom trabalho dos indivíduos na organização: 

 

FIGURA 10. Os gestores agradecem o bom trabalho e o esforço 
extra (Afirmativa 13) 

 

 

A figura 11 demonstra a percepção da boa-vontade dos gestores a respeito 

do esforço do seu colaborador: 

 

FIGURA 11. Os gestores incentivam ideias e sugestões e as 
levam em consideração de forma sincera (Afirmativa 15) 
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A figura 12 revela a percepção das chances para participar do processo 

decisório em assuntos que possuem efeito em suas funções: 

 

FIGURA 12. Os gestores envolvem as pessoas em decisões que 
afetam suas atividades e seu ambiente de trabalho (Afirmativa 16) 

 

7.2.3 Imparcialidade 

 

Esta dimensão avalia o quanto os colaboradores enxergam as práticas e 

políticas de gestão são justas, considerando a equidade, imparcialidade no 

reconhecimento e justiça percebida pelos colaboradores no ambiente de trabalho. A 

FIGURA 13 revela a percepção de valor que o funcionário possui para a 

organização: 

 

FIGURA 13. Eu sou considerado importante independente 
da minha posição na empresa (Afirmativa 17) 
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Quanto a percepção de justiça, houve um numero expressivo positivo como 

demonstra o gráfico abaixo:  

 

FIGURA 14. As pessoas aqui são bem tratadas, independente 
da idade, cor, etnia ou orientação sexual (Afirmativa 18) 
 

7.2.4 Orgulho 

 

A dimensão ORGULHO avalia o sentimento do colaborador em relação às 

suas funções, trabalho de equipe e o ambiente de trabalho. Ao observar a figura 15 

abaixo é possível perceber que grande parte dos respondentes reconhece o esforço 

extra em prol da equipe: 

 

FIGURA 15. As pessoas aqui estão dispostas a dar mais de 
si para concluir um trabalho (Afirmativa 21) 
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A afirmativa 22 (ANEXO B), apresentou grande percentual quanto a terem 

orgulho de pertencerem à Bana Pneus, independente da unidade em que trabalham: 

 

FIGURA 16. Tenho orgulho de contar para outras pessoas 
que trabalho aqui (Afirmativa 22) 

 

7.2.5 Camaradagem 

 

Esta dimensão analisa o companheirismo no ambiente de trabalho ao avaliar 

a qualidade da proximidade, hospitalidade e comunidade dentro da organização. A 

afirmativa 23 (ANEXO B) demonstra a percepção de preocupação com bem-estar 

dos colegas de trabalho: 

 

FIGURA 17. Aqui as pessoas se importam umas com as outras 
(Afirmativa 23) 
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A figura 18 abaixo revela a percepção dos colaboradores quanto ao 

acolhimento e hospitalidade, principalmente quando é recém-admitido ou tenha 

mudado de função/cargo. 

 

FIGURA 18. Quando se entra nesta empresa fazem você se 

sentir bem vindo (Afirmativa 24) 

 

7.2.6 Comunicação Interna 

 

De acordo com GIRÃO (2004), a comunicação é a essência do 

relacionamento entre os homens. Nada no mundo empresarial se passa sem que, 

de alguma forma, a comunicação esteja envolvida. BRUM (2000) fala também que o 

fato de se disponibilizar uma informação não representa por si só que houve a 

comunicação. Embora as afirmativas anteriores em relação ao respeito, orgulho, 

credibilidade, imparcialidade e companheirismo tenham demonstrado percepções 

positivas importantes para a organização, a percepção sobre comunicação interna 

na Bana Pneus merece atenção.   

A figura 19, referente a afirmativa 27 (ANEXO B), demonstra que 11% 

discorda (totalmente e em partes) sobre a eficiência da comunicação interna: 
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FIGURA 19. A comunicação interna na empresa é eficiente 

(Afirmativa 27) 

 

Quanto à acessibilidade aos instrumentos de comunicação interna, pode-se 

observar na figura 20 que grande parte dos respondentes parece possuir. 

 

 

FIGURA 20. Todos os funcionários possuem acesso ao 

instrumento de comunicação interna, utilizados pela empresa 

(Afirmativa 28) 
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Grande percentual dos respondentes concorda com a afirmação 31, a 

respeito dos boatos dentro da organização exercerem mais influências do que a 

comunicação interna. A figura 21 demonstra o resultado: 

 

 

FIGURA 21. Os boatos exercem maiores influencias do 
que a comunicação interna (Afirmativa 31) 

 

 

Dentre os canais de comunicação interna apresentados (e-mail, boletim, 

intranet/sistemas, revista, jornal, newsletter, mural, reuniões e outros), os mais 

lembrados pelos respondentes foram, respectivamente, reuniões, e-mail e mural. As 

opções boletim, revista, jornal e telefonemas foram os menos citados (FIGURA 22). 

 

 

FIGURA 22. Canais de comunicação interna da empresa mais lembrados pelos 
colaboradores (Questão 32) 
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Embora a eficácia da comunicação interna tenha apresentado grande 

percentual e o canal de comunicação interna mais lembrado tenha sido ”reunião”, a 

questão aberta apresentou 32 participações com sugestões, sendo que 12 delas 

sugeriram mais reuniões diárias/semanais/mensais com divulgação de metas, 

planejamento e projetos. A figura 23 abaixo revela as demais sugestões em %: 

 

 

FIGURA 23. Principais sugestões para melhoria na comunicação interna da Bana 
Pneus de acordo com os respondentes (Questão 32) 
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7.3 PESQUISA QUALITATIVA: ENTREVISTA DE PROFUNDIDADE 

 

A pesquisa qualitativa é definida como uma técnica não estruturada, 

exploratória, baseada em pequenas amostras, que proporciona insights e 

compreensão do contexto do problema que esta sendo estudado.  

A Entrevista de Profundidade foi realizada com 08 colaboradores de 

diferentes departamentos como administrativo, gerencial, comercial e operacional. 

Contou com um roteiro norteador de 8 questões abertas, inicialmente com perguntas 

mais genéricas, incentivando o entrevistado a falar abertamente de sua relação com 

a organização, gerando dados e eficácia para o alcance dos objetivos deste projeto.  

O foco da averiguação é a percepção dos entrevistados quanto aos canais 

de comunicação utilizados pela Bana Pneus; a comunicação entre os 

departamentos; pontos positivos e negativos percebidos pelos colaboradores 

entrevistados. Todas as entrevistas foram gravadas para posterior análise e 

transcrição e teve em média 8 minutos de duração cada. As questões que nortearam 

a entrevista foram: 

1. Me conte um pouco sobre sua historia aqui na Bana Pneus. 

2. Quais atividades você exerce aqui? 

3. Me fale um pouco da historia da empresa, o que você conhece sobre a 

Bana Pneus? 

4. Você considera fácil comunicar-se com as outras áreas aqui na Bana 

Pneus? 

5. Você consegue listar os pontos positivos da comunicação interna aqui na 

Bana Pneus? 

6. E os pontos negativos? 

7. O que você considera importante ser comunicado internamente? 

8. No seu ponto de vista, como a comunicação interna pode influenciar 

diretamente no seu trabalho / nas suas atividades? 
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É possível observar na figura 24 que, independente da função ou tempo de 

empresa, a comunicação interna é percebida como acessível entre gestor e 

colaborador, porém com algumas falhas entre filiais e quanto a regras internas.  

 

FIGURA 24. ENTREVISTA DE PROFUNDIDADE 

 DEPTO 
TEMPO DE 
EMPRESA 

COMUNICAÇÃO ENTRE 
DEPTOS 

PONTOS 
NEGATIVOS 

Entrevistado 
1 Comercial < 1 ano “É eficiente e acessível” Não relatou 

Entrevistado 
2 Operacional Entre 

1 e 7 anos 

“Não há nenhuma 
dificuldade” 

 

“É algo irrelevante e não 
afeta de forma alguma 

meu desempenho.” 

Não relatou 

Entrevistado 
3 Gestor > 15 anos 

“Considero fácil, até pela 
minha posição aqui 

dentro” 

Utilizar pouco e-mail 
para documentar 

assuntos importantes 

Entrevistado 
4 Comercial Entre 

1 e 7 anos 

“Considero transparente, 
boa e facilitada, quando 

preciso de alguma 
informação pergunto ao 

gerente” 

Não relatou 

Entrevistado 
5 Operacional > 15 anos 

“Considero aberta e 
transparente” 

 

“A comunicação com meu 
gerente também é muito 

fácil” 

Pouco contato com o 
gerente geral 

 
Demora no retorno 
de informações de 

outras filiais 

Entrevistado 
6 Gestor Entre  

1 e 7 anos 

“A comunicação é 
transparente, mas pode 

melhorar” 
 

“Às vezes a informação 
chega incompleta ou sem 

clareza” 

Não relatou 

Entrevistado 
7 Operacional Entre 

1 e 7 anos 

“A comunicação é aberta 
e existe um 

relacionamento saudável 
entre a equipe” 

Quando não há 
comunicação sobre 
descontos em mão 

de obra e que acaba 
interferindo no 

pagamento  

Entrevistado 
8 Administrativo < 1 ano 

“A comunicação aqui 
ocorre de maneira eficaz 
e fácil de ser realizada” 

Às vezes o retorno 
de outra unidade ou 

da matriz é 
demorado 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 
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7.4 FLUXOS E INTERFACES 

 

Na Bana Pneus o fluxo de comunicação é descendente, ou seja, flui dos 

níveis mais altos para os mais baixos (FIGURA 25). Este modelo de comunicação, 

segundo ROBBINS (2010), é utilizado pelos gestores para repassar instruções de 

trabalho e atribuir tarefas para os funcionários, podendo ser veiculada via oral ou por 

escrita.  

 

FIGURA 25. FLUXO DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA BANA PNEUS 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 

 

7.5 PROBLEMAS E GARGALOS 

 

No âmbito da comunicação foi detectado o repasse de informações 

incompletas sobre metas e novos projetos além do atendimento ao cliente, entre 

outros. Alguns pontos no que tange a Respeito, Camaradagem e Comunicação 

Interna foram apontados pelos respondentes e podem ser melhorados como 

hospitalidade aos recém-admitidos e àqueles que mudaram de função, o incentivo à 

novas ideias e sugestões dos colaboradores, além de oferecer formas de 

desenvolvimento profissional e promover o envolvimento de colaboradores em 

Presidência

Gerente Geral

Gerente         
da Filial

Líder

Operacional Comercial

Gerente 
Administrativo

Assistentes 
Administrativos
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decisões que afetem o ambiente de trabalho e suas atividades, para tornar a 

comunicação interna mais completa sem a influência de boatos. 

 

 

7.6 POLITICAS E PROCEDIMENTOS 

 

A empresa possui um manual do colaborador em um formato simples 

contendo 3 páginas, contemplando de forma objetiva e simples a missão 

organizacional, visão, responsabilidade ambiental e social, organização hierárquica 

da empresa incluindo diretoria e lojas, além de orientações quanto aos 

procedimentos internos no que tange a remuneração, assistência médica, máquinas 

e equipamentos e quais habilidades e competências a empresa espera do 

colaborador. O manual é disponibilizado ao colaborador apenas quando solicitado, 

não havendo uma espécie de procedimento padrão para isso.  

 

7.7 ANÁLISE DE RISCO 

 

Ao analisar os resultados pode-se observar que embora o orgulho em fazer 

parte da equipe e da história da Bana Pneus seja visível tendo sido sinalizado por 

99% dos participantes, é um risco ignorar a necessidade de melhorar a clareza e 

assertividade da comunicação interna. Outra ameaça à manutenção do bom clima 

organizacional seria omitir questões reveladas como anseios dos colaboradores 

para que sejam comunicadas internamente como inovações, lançamentos, mudança 

de equipamentos, normas/regras da empresa, metas diárias, semanais e mensais e 

atendimento ao cliente, por exemplo.  

Neste escopo as ações de endomarketing permitirão evitar desmotivação 

por parte dos colaboradores, informações difusas e queda do orgulho em pertencer 

à empresa. 
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7.8 ANÁLISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

Algumas ações de endomarketing podem ser realizadas na forma impressa 

ou digitais conforme os quadros 1, 2 e 3. Quanto às ações de relacionamento, 

existem as seguintes opções: 

 

FIGURA 26. AÇÕES DE RELACIONAMENTO: 

AÇÃO FUNÇÃO 

Kit integração 
Integrar novos colaboradores à cultura e politica interna da 

empresa por meio de materiais impressos e palestras 

Manual de  

Comunicação Interna 

Facilitar a integração do colaborador na cultura da empresa e 

motivar o comprometimento para maior consciência e unidade de 

visão sobre as normas, processos e atuação na empresa 

Manual de Crise 

Direcionado aos cargos de chefia/gestores para orientar sobre 

possíveis ações em casos de gestão de crise (problema de 

imagem, atendimento ao cliente, entre outros) 

Café com Presidente 
Reuniões diárias ou semanais de lideres e subordinados para 

sensibilizar, aproximar e integrar as pessoas 

Workshop para  

Lideranças 

Reunião interna voltada para os lideres/gestores para 

desenvolver a competência de comunicação no relacionamento 

com suas equipes e disseminação de informações estratégicas  

Programa de Vivência  

dos Valores 

Programas com conteúdo social, cultural ou esportivo para 

agregar conhecimento especifico ou geral, para promover 

integração, incentivar a criatividade, inovação, sensibilidade e 

comunicação entre colaboradores 

Fonte: Adaptado de ABRACOM 
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Pode-se utilizar ainda, veículos digitais para a melhoria da comunicação 

interna como: 

 

FIGURA 27. AÇÕES COM VEÍCULOS DIGITAIS: 

AÇÃO FUNÇÃO 

E-mail marketing  Ideal para divulgar promoções e campanhas internas e externas 

Newsletter 
Elaborado para emissão de informações corporativas com 

periodicidade regular 

Redes Sociais 

Corporativas 

Tem objetivo de promover relacionamento entre a equipe e 

incentivar o compartilhamento de informações práticas, ideias e 

sugestões, sempre associadas ao negócio da empresa 

TV Corporativa 

Uso de vídeos, textos e imagens em movimento para disseminar 

informações de modo atrativo e diferenciado. Pode ser acessado 

via internet ou intranet e possibilita a troca de conhecimentos 

Comunicador 

Instantâneo 

Programa de mensagem instantânea que permite ao usuário 

troca de informação online entre as filiais 

Hotsite 
Para utilização pontual interna, podendo contemplar concursos 

culturais, jogos e outras formas de interação com publico interno 

Radio Corporativa 

Uso de noticias em áudio, por rádio ou uso de podcastings são 

válidos para integrar varias unidades/filiais de uma empresa ou 

quando se tem baixa alfabetização de sua equipe 

Vídeo Institucional 

Vídeos podem ser usados para multiplicar conceitos e discursos 

corporativos por pessoas formadoras de opinião dentro da 

organização 

Fonte: Adaptado de ABRACOM 

 

 

 

 



41 

 

Sugestões impressas são ótimas para atingir o público interno que não 

possui acesso regular ao computador, além de possibilitar a abordagem de 

diversos assuntos: 

 

FIGURA 28. AÇÕES COM VEÍCULOS IMPRESSOS: 

AÇÃO FUNÇÃO 

Jornal 

Eficaz para estimular a motivação e a participação do colaborador com 

objetivo de difundir as estratégias da empresa. Pode envolver os 

colaboradores nas pautas, sugestões e opiniões  

Revista 

Exclusivo para os colaboradores.  

Permite manter a lembrança permanente da marca e reforçar a 

credibilidade da organização 

Mural 

Instalado em pontos estratégicos dentro da organização e com 

atualização semanal ou quinzenal. Deve conter textos curtos e temas de 

interesse direto da empresa para seus colaboradores.  

Não pode ser confundido com Quadro de Avisos 

Fonte: Adaptado de ABRACOM 

 

Após a análise dos resultados das pesquisas qualitativa e quantitativa, pode-

se propor 04 ações de endomarketing para as unidades da Bana Pneus: Kit 

Integração, Café com Presidente, Workshop e Jornal-Mural, conforme FIGURA 29: 

 

• Kit Integração: interessante para envolver o colaborador na cultura e 

política interna da empresa, sanar dúvidas com informações básicas 

(evitando também a disseminação de boatos), contribuir para a rápida 

adaptação e hospitalidade, além de manter o alto percentual de orgulho 

em pertencer a Bana Pneus. Uma sugestão é elaborar o kit com 

materiais impressos e palestra, sendo entregue ao colaborador o manual 

da Bana Pneus, o qual pode ser impresso na própria empresa; uma 

caneta personalizada para que faça suas anotações e possa usá-la no 

dia a dia sempre que necessário, além de uma Squeeze ecológica 

personalizada ressaltando assim a preocupação ambiental. 
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• Café com Presidente: realizada conforme a necessidade e 

disponibilidade de todos. Nesta ação é possível aproximar a figura do 

presidente e apresentar as metas semanais ou mensais, projetos e 

ainda abrir espaço para que os colaboradores possam expor suas ideias 

e sugestões e, quando possível, envolve-los em decisões. Para que se 

torne um momento descontraído e criativo pode-se oferecer ainda um 

Coffee Break aos participantes. 

 

 

• Workshop: são treinamentos com assuntos específicos e de interesse, 

os quais podem ser realizados mensal ou trimestral. Esta ação tem o 

intuito de promover o desenvolvimento profissional dos colaboradores e 

pode ser feito em cooperação com os parceiros da Bana Pneus. Dentre 

os assuntos sugeridos estão: atendimento ao cliente, formas de 

negociação, mecânica, produtos automotivos, entre outros. 

 

 

• Jornal-Mural é um formato de mural com linguagem mais informal e 

atrativa aos colaboradores. É necessário manter atualização constante e 

oferece informação a respeito da empresa, assuntos diversos 

envolvendo cultura, política, lazer, eventos, entre outros. O mural já 

existe nas unidades da Bana Pneus com foco em avisos, porém foi um 

dos instrumentos mais citados pelos colaboradores como melhoria para 

comunicação interna.  
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FIGURA 29. SUGESTÕES DE AÇÕES PARA BANA PNEUS 

 AÇÃO BENEFÍCIOS CUSTO MÉDIO 

Kit 
integração 

Kit elaborado 
com materiais 
impressos e 
palestra 

 Integrar o colaborador à cultura e 
política interna da empresa 

 Evitar perda de tempo com 
dúvidas sobre informações 
básicas 

 Contribuir para rápida adaptação 
e hospitalidade 

 Manter orgulho de pertencer a 
Bana Pneus 

 Manual impresso: R$ 4,50 (15 
fls) a 

 Caneta Bana Pneus: R$ 
2,40/unid b 

 Squeeze Bana Pneus: R$ 
4,20/unid b 

 Pasta Zip Zap cristal Bana 
Pneus: R$ 5,35b 
 
Total: R$ 9,38/kit 
 

Café com 
Presidente 

Reuniões 
diárias ou 
semanais de 
líderes e 
subordinados  

• Sensibilizar, aproximar e 
integrar as pessoas 

• Informar sobre metas 
semanais e mensais 

• Motivar colaboradores  
• Abrir espaço para ideias e 

sugestões 
• Envolver colaboradores 

sobre decisões e projetos  

Para 20 pessoas c 

 
• Café, leite, água, suco 
• Torta doce 
• Salgados assados 
• Mini sanduíche 

 
Total: R$ 185,00 

Workshop 
 

Treinamentos 
mensais ou 
trimestrais 

• Promover o 
desenvolvimento profissional 

• Pode ser feito em 
cooperação com os 
parceiros  

Jornal-
Mural 

Mural com 
linguagem 
informal e 
assuntos 
diversos 

• Manter o colaborador 
informado 

• Despertar o interesse do 
colaborador por assuntos 
diversos (relacionados a 
empresa, assuntos culturais, 
lazer, eventos, entre outros) 

• Impressão: R$ 3,50/página a 

 

a: Preço baseado no valor R$3,50/página 
b: orçamento de 200 unidades 

c: cotação de coffee break para 20 pessoas 
Fonte: elaborado pelos autores (2016) 
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8 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

 

As sugestões foram apresentadas à empresa e discutidas quanto ao 

objetivo, benefícios, custos, riscos, departamentos envolvidos, cronograma e até 

mesmo a viabilidade de cada ação. A empresa, em acordo com a consultoria deste 

projeto, estabelece da seguinte forma: 

 

• Kit Integração: a empresa demonstrou interesse na implantação dessa ação, 

porém é necessário realizar outras etapas anteriormente como a elaboração 

de manual do colaborador mais completo, aquisição de itens que estavam 

fora do budget desse ano e que demandariam mais tempo do que o previsto. 

Por tanto, esta ação não será realizada nesse momento. 

 

• Café com Presidente: ação aceita. 

 

• Jornal Mural: ação aceita. 

 

• Convenção: a empresa demonstrou interesse na implantação dessa ação, 

porém demandará deslocamento de funcionários e uma verba não prevista. 

Esta ação não será realizada nesse momento. 

 

8.1 FLUXOS E INTERFACES DO PROJETO 

 

Devido a comunicação interna utilizada ser descendente e consistir 

basicamente em gestores repassarem informações e instruções a seus liderados e 

raramente pedir sua opinião ou sugestões, torna a comunicação uma via de mão 

única, sem espaços para feedback. Sendo assim, é ideal que nesse fluxo de 

informações seja possível acrescentar a comunicação ascendente, aquela utilizada 

pelos funcionários para fornecer informações aos seus superiores sobre o progresso 

ou não das metas e objetivos estabelecidos.  
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A figura 30 revela que a realização periódica da pesquisa quantitativa como 

a GPTW é uma forma de comunicação ascendente, pois fornece dados importantes 

para gestores. O café com presidente e o jornal mural são ações de mão dupla e 

fornecem instruções e informações ao passo que recebem retorno dos participantes.  

   

FIGURA 30. MELHORIA NO FLUXO E INTERFACE  

Pesquisa Quantitativa Café com Presidente Jornal Mural 

Gestores Gestores Gestores 
   

Colaboradores Colaboradores Colaboradores 

Fonte: elaborador pelos autores (2016) 

 

 

8.2  ANÁLISE DE RISCO E VIABILIDADE 

 

Segundo VARGAS (2007), o gerenciamento de riscos possibilita a chance 

de melhor compreender a natureza do projeto e identificar as potenciais forças e 

ameaças, bem como responder a eles. Para esta etapa foram traçados possíveis 

riscos ao projeto, definindo a intensidade do impacto e da probabilidade, além de 

possíveis soluções de cada elemento (FIGURA 31).  
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FIGURA 31. ANÁLISE DE RISCO E VIABILIDADE DO PROJETO 

Descrição Impacto Probabilidade 
de Ocorrência Solução 

Ação proposta não atende a 
necessidade diagnosticada Alto Baixo - Adequar a proposta 

Ação inviável financeiramente 
nesse momento Alto Médio - Realocação de verba 

Não conseguir envolver os 
departamentos na execução 
da proposta 

Alto Baixo - Motivação dos envolvidos 
- Treinamento e capacitação 

Falta de interesse dos 
funcionários Alto Baixo - Motivação dos envolvidos 

Não cumprimento do 
cronograma por parte de 
terceiros / fornecedores 

Alto Médio 
- Assegurar prazos e reforçar a 
importância e objetividade de 
cada etapa 

Fonte: elaborado pelos autores (2016) 

 

Embora a aplicação das ações apresentem riscos cujos impactos ameaçam 

o sucesso do projeto, preponderantemente a probabilidade de que ocorram é baixa 

e o planejamento e gerenciamento orçamentário, além da projeção das 

implementações dentro de períodos exequíveis tornam viável sua realização.  

 

8.3 APERFEIÇOAMENTO NAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

 

Devido ao detalhamento dos procedimentos houve a necessidade da 

elaboração de um manual que oriente os departamentos e as pessoas envolvidas 

para a realização das ações propostas. O documento idealizado contempla 

descrição do processo, forma de implantação, recursos necessários, roteiro, 

checklist e script. 
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8.4 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Para os indicadores de desempenho foram traçadas metas para a unidade 

do Bacacheri, a qual sediará o projeto piloto. As metas foram estabelecidas em 10% 

(aumento ou redução), conforme a FIGURA 32 a seguir: 

 

FIGURA 32. INDICADORES DE DESEMPENHO 

AÇÃO CRITÉRIO 
FILIAL 

BACACHERI 
META 

Jornal Mural 

Satisfação em relação aos assuntos 
importantes e mudanças na empresa 67% 77% 

Percepção sobre eficiência da 
comunicação interna 25% 35% 

Tornar mais acessível e democrático 
o acesso aos instrumentos de 
comunicação interna 

42% 52% 

Reduzir a influência dos boatos 
dentro da organização 8% 0% 

Café com 
Presidente 

Reconhecimento e Imparcialidade 50% 60% 

Percepção quanto ao senso de 
participação 0% 10% 

Incentivo às ideias e sugestões 33% 43% 

Fonte: elaborado pelos autores (2016) 

 

8.5  PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Segundo CHIAVENATO (2004), a implementação é o processo pelo qual as 

estratégias e política são colocadas em ação por meio do desenvolvimento de 

programas, orçamentos e procedimentos e fazem parte da gestão estratégica. Para 

isso, foram definidas as seguintes etapas:  

• Orçamento prévio: Levantamento dos custos e recursos necessários para a 

realização de cada etapa de implementação das ações. 
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• Definição de indicadores: Estabelecer prioridade e definir metas para cada 

situação do diagnóstico. 

 

• Aprovação do patrocinador: Garantir junto ao patrocinador a aprovação das 

ações que correspondem aos indicadores mais críticos e assegurar a 

alocação dos recursos até a conclusão do projeto. 

 

• Definição do cronograma: Estipular um cronograma que contemple todos os 

estágios de maneira congruente, prevendo possíveis atrasos de maneira a 

realinhar os prazos, caso necessário, sem que isso coloque em risco a 

continuidade do projeto.  

 

• Definição e motivação dos envolvidos: Designar os departamentos e os 

profissionais que integrarão a equipe do projeto. Especificar os papéis e 

responsabilidades e esclarecer a relevância de cada um para a evolução do 

projeto. 

 

• Treinamento e acompanhamento dos envolvidos: Estabelecer datas, canais 

de comunicação e documentos de apoio que orientem a correta execução das 

etapas até a implementação.  

 

• Execução das ações: Executar as ações conforme o treinamento e 

planejamento. 

 

• Relatório: Documentar como ocorreram as ações e anotar o que será 

necessário alterar no planejamento para a próxima execução. 

 

• Avaliação dos resultados: Aplicar nova pesquisa de clima organizacional. 
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8.6  PLANO DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO 

 

De acordo com VARGAS (2009), o processo de comunicação visa garantir 

que todas as informações alcancem as pessoas envolvidas no tempo certo, além de 

evitar a ocorrência de barreiras e ruídos devido à percepção individual. Para isso, 

foram definidas reuniões de follow-up e e-mail com diretor e gestores dos 

departamentos de recursos humanos, marketing, comercial, administrativo e 

financeiro.  

 

FIGURA 33. PLANO DE COMUNICAÇÃO PARA CAFÉ COM PRESIDENTE E JORNAL MURAL 
Audiência Objetivo Meio Frequência 

Presidente 

Definir agenda da visita E-mail Mensal 
Aprovação dos procedimentos,  
materiais e orçamentos E-mail; reunião  Semanal  

Feedback das atividades Relatório; E-mail; Reunião Mensal 

Gestor 
informar acontecimento das ações; 
realizar atualização dos 
comunicados impressos 

E-mail Mensal 

Colaborador Comunicar acontecimento das 
ações Reunião Mensal 

Fornecedor Solicitar cotação; acompanhamento 
do pedido E-mail Semanal 

Cliente Informar alteração de horário e 
rotina das lojas Comunicado Impresso Mensal 

Equipe do 
Projeto 

Brainstorm, definição das 
estratégias; acompanhamento das 
atividades  

Reunião; E-mail; Relatório Semanal 

Fonte: elaborado pelos autores (2016) 

 

Segundo PMBOK (2014), o treinamento é parte do desenvolvimento e 

resulta em um trabalho de equipe melhorado, empregados motivados e melhoria de 

desempenho do projeto. Para este projeto, o treinamento será “hands on”, ou seja, 

será realizado durante a implementação das ações. Desse modo, não será afetada a 

rotina do local. Para garantir que cada pacote de trabalho tenha um responsável 

bem definido e os membros da equipe entendam claramente seus papeis e 

responsabilidade será elaborado um manual de acordo com ZITTA (2013) e CESCA 

(2015). 
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8.7 PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

De forma preventiva, o plano de contingência recomenda procedimentos 

com intuito de minimizar ou controlar situações de emergências assim como suas 

consequências negativas. Abaixo é possível observar o plano de contingência: 

 

FIGURA 34. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Situação Prevista  Plano Preventivo 

Ação proposta não atende a 
necessidade diagnosticada 

- Pesquisar o máximo de ações possíveis de 
acordo com o diagnóstico  
 
- Entender as expectativas da organização 

Não conseguir envolver os 
departamentos na execução da 
proposta 

- Treinamento e capacitação para que se sintam 
seguros e envolvidos / importantes em cada etapa 
do projeto 

Falta de interesse dos funcionários - Motivar os envolvidos e abrir espaço para 
feedback 

Não cumprimento do cronograma por 
parte de terceiros / fornecedores 

- Reforçar a importância e objetividade de cada 
etapa 

Fonte: elaborado pelos autores (2016) 
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9. EXECUÇÃO DO PROJETO PILOTO 

 

Para execução do piloto foi escolhida a filial do Bacacheri devido ao maior 

número de colaboradores entre as filiais e representatividade financeira para 

empresa. Nesta unidade foram realizadas as ações de Café com Presidente e Jornal 

Mural, conforme descrito a seguir. 

 

9.1 CAFÉ COM PRESIDENTE 

 

Com o intuito de aproximar a figura do presidente e conhecer “in loco” a 

necessidade das filiais, além de possibilitar a abertura para sugestões, foi realizada 

a ação Café com Presidente na filial do Bacacheri, envolvendo os departamentos de 

marketing, compras, financeiro, gestor e o presidente.  

A data foi escolhida conforme disponibilidade do presidente e em seguida 

comunicada aos envolvidos como o gestor da unidade escolhida para que oriente os 

colaboradores e clientes; departamento de compras para que providencie o coffee 

break após a cotação de 3 fornecedores;  financeiro para que efetue o pagamento 

do fornecedor escolhido com melhor custo-benefício; marketing para que organize a 

sala da unidade, receba coffee break e os colaboradores, além de anotar as 

sugestões e comentários. Os recursos necessários e o checklist foram preenchidos 

conforme as figuras 35 e 36. Os funcionários foram convidados a chegar 20 minutos 

antes da abertura da loja. 

A ação ocorreu antes da abertura da loja e contou com 12 colaboradores. 

Em uma mesa central, no mezanino, foi disponibilizado mini sanduíches, pão de 

queijo, mini salgado, mini torta de morango, mini pudim de leite, café com leite, duas 

opções de suco (laranja e pêssego). Enquanto os convidados se serviam, o 

presidente mediou a reunião de maneira informal, iniciando com agradecimentos 

quanto à participação de todos, expondo sua satisfação com o bom desempenho da 

unidade até o momento e informou sobre premiações para sugestões recebidas dos 

colaboradores, após avaliação de uma comissão (Imagem 01).  
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Foi evidente a satisfação dos convidados quanto ao novo canal de 

comunicação interna e aos prêmios divulgados pelo presidente que variam desde 

vestuários personalizados até viagens com direito a acompanhante. 

 

FIGURA 35. AÇÃO CAFÉ COM PRESIDENTE NA UNIDADE BACACHERI 

  

  
Fotos: elaborado pelos autores (2016) 

 

Quanto aos recursos necessários, estes foram realizados como planejado e 

preenchido conforme o manual implementado (ANEXO D). O custo real para o 

recurso material ficou abaixo do planejado que era de R$ 300,00. 

 

FIGURA 36. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O CAFÉ COM PRESIDENTE 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

HUMANO MATERIAL FÍSICO 

Qtde. Depto. Custo Qtde. Material Custo Qtde. Item Custo 

1 Marketing Coffee Break R$ 275,00 1 Sala para integração 

1 Compras     

1 Financeiro     

1 Gestor       

1 Presidente       

Fonte: elaborador pelos autores (2016) 
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Quanto ao check list proposto, o mesmo foi preenchido conforme abaixo 

(FIGURA 37).   

 

FIGURA 37. CHECKLIST PARA “CAFÉ COM PRESIDENTE” 
Ação   Café com Presidente 

Responsável   Marketing 

Equipe   Marketing, Compras, Financeiro, Gestor e Presidente 

        

Atividade Responsável Realizado 
Sim Não 

Estabelecer agenda de visita do presidente em cada unidade Marketing  X   

Aprovar a agenda Presidente  X   

Comunicar o gestor da unidade sobre a visita do presidente Marketing  X   

Reservar a sala Gestor X  

Comunicar a equipe Gestor X  

Comunicar os clientes Gestor X  

Comunicar o departamento de compras  Marketing  X   

Realizar cotação com pelo menos 3 fornecedores Compras  X   

Aprovar cotação com melhor custo-benefício Compras  X   

Realizar pagamento do fornecedor Financeiro  X   

Receber os itens para o coffee break na unidade Marketing X  

Organizar e ambientar a sala na unidade Marketing  X   

Recepcionar os convidados Marketing  X   

Anotar observações e sugestões Marketing  X   

Fonte: elaborado pelos autores 

 

 

9.2 JORNAL MURAL 

 

Com o objetivo de disseminar informações e conceitos institucionais foi 

elaborado o jornal mural para a unidade. Para a realização desta ação, foi definido 

junto ao marketing o formato (A4), diagramação, material (couché com impressão a 

laser) e conteúdo para publicação. Após a decisão, o departamento de compras em 

parceria com o financeiro efetuaram a seleção e pagamento do fornecedor para 

impressão. Os impressos foram encaminhados ao gestor da unidade, que as fixou 

no jornal mural para conhecimento de todos os colaboradores da unidade. A loja já 

possuía um mural e o utilizava como quadro de avisos apenas. Por escolha da 

empresa, o mural será dividido com avisos e o jornal, por enquanto (FIGURA 38).  
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O jornal da Bana traz a identidade da empresa com a logomarca, assuntos 

de interesse comum como saúde com o apoio a causa do novembro azul, segurança 

no trabalho, economia mundial e nacional, resumo sobre o café com presidente que 

aconteceu na unidade, promoções para clientes no mês de novembro, novo parceiro 

da Bana (Wizard) com descontos para os funcionários e uma frase motivadora.       

 

FIGURA 38. JORNAL MURAL NA UNIDADE BACACHERI 

A          B  

Fonte: imagem do mural (A) e do jornal da Bana Pneus (B) 

 

 

Quanto aos recursos necessários para o jornal mural, estes foram realizados 

como planejado e preenchido conforme o manual implementado (FIGURA 39). O 

custo real para o recurso material ficou abaixo do planejado que era de R$ 7,20. 

 

FIGURA 39. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O JORNAL MURAL 

JORNAL MURAL 

HUMANO MATERIAL FÍSICO 

Qtde. Depto.  
Custo Qtde. Material Custo Qtde. Item Custo 

1 Marketing   2 Impressão R$ 4,40        1 Parede 

1 Compras       

1 Financeiro       

1 Gestor         

1 Presidente         

Fonte: elaborador pelos autores (2016) 
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Para auxiliar na realização do Jornal mural foi elaborado um checklist 

envolvendo todos os responsáveis e as etapas imprescindíveis. Abaixo é possível 

observar o checklist preenchido (FIGURA 40). 

 

FIGURA 40. CHECKLIST PARA ATUALIZAÇÃO DO “JORNAL MURAL” 

Ação  Jornal Mural 

Responsável   Marketing 

Equipe   Marketing, Recursos Humanos e Gestor 

      

Atividade Responsável 
Realizado 

Sim Não 

Definir periodicidade, diagramação e temas Marketing  X 

Planejar agenda de matérias a serem publicadas periodicamente Marketing  X 

Solicitar participação do departamento de Recursos Humanos  Marketing  X 

Solicitar participação do Gestor Marketing X 

Receber sugestões dos colaboradores Marketing   X 

Elaborar as matérias e informativos  Marketing X 

Encaminhar as matérias e informativos para o gestor de cada unidade Marketing X 

Imprimir e fixar no Jornal Mural Gestor X 

Fonte: elaborado pelos autores (2016) 

 

 

9.3  TREINAMENTO 

 

Conforme previsto no plano de comunicação e treinamento, foi elaborado um 

documento com 8 páginas que serviu como tutorial descrevendo o processo, 

detalhes de implementação, os recursos necessários, roteiro e o checklist que 

nortearam a execução das atividades. Este manual facilitou o treinamento e a 

verificação de cada fase (ANEXO D).  

COHEN e FINK (2003) comentam que a maneira mais eficaz de assegurar 

que a mudança seja implementada com mínimo de resistência é envolver aqueles 

que serão afetados na determinação de como será a mudança. O treinamento, 

portanto, acompanhou a implementação na forma hands on à medida que o roteiro 

evoluía para a próxima etapa e as dúvidas da equipe puderam ser sanadas por e-

mail permitindo uma melhor compreensão.  
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9.4  EXECUÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

O plano de implementação contemplou as etapas consideradas 

indispensáveis para o sucesso do projeto e que transcorreram conforme descrito 

abaixo:  

 

• ETAPA 1: foi definido os recursos a serem utilizados como a disponibilidade 

dos funcionários para execução das atividades, locais para realização dos 

eventos e materiais essenciais com levantamento dos custos através da 

realização de orçamentos comparativos.  

 

• ETAPA 2: estabelecida as metas para cada ponto abordado na pesquisa de 

clima organizacional considerando que será necessário alterar em no mínimo 

10% o grau de satisfação dos funcionários além de eliminar as questões que 

demostraram maior percentual de insatisfação. 

 

• ETAPA 3: aprovação da diretoria. 

 

• ETAPA 4: definido o cronograma para início das atividades conforme FIGURA 

41, tendo ocorrido pequeno atraso em relação ao que fora planejado. Isso, no 

entanto, não comprometeu a finalidade do projeto. 

 

• ETAPA 5: definição dos envolvidos e reunião com a presença do diretor na 

qual foram sinalizadas as mudanças e importância do envolvimento dos 

gestores responsáveis dos departamentos de RH, Marketing, Comercial, 

Administrativo e Financeiro para êxito das ações. 

 

• ETAPA 6: elaboração do manual com procedimentos para implementação 

(ANEXO D) facilitou o treinamento dos envolvidos e tornou mais clara a 

distribuição de papéis e responsabilidades em cada fase. Isto fez com que a 

execução do café com presidente e a divulgação do jornal mural pudessem 

ocorrer sem maiores contratempos. Vale ressaltar, entretanto, que alguns 
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aspectos do jornal mural como layout e conteúdo das matérias divulgadas 

tiveram alteração para atender as expectativas da empresa.  

 

• ETAPA 7: após o acontecimento dos eventos houve aplicação de nova 

pesquisa de clima organizacional (GPTW). Tanto a pesquisa quanto os 

relatórios que descreveram a implementação deram sustentação para 

elaboração do documento final do projeto.  

 

• ETAPA 8: avaliação dos resultados. 

 

• ETAPA 9: elaboração de relatório. 

 

 

 

9.5  AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA 

 

Foi escolhido o diagrama de Gantt para cronograma por ser um modelo de 

simples entendimento, visualização de atrasos e escala de tempo bem definida 

(VARGAS, 2009). O cronograma contempla as etapas de planejamento, aprovação, 

treinamento, implantação, pesquisa quantitativa, avaliação dos resultados e relatório 

(FIGURA 41).  

A indisponibilidade de agenda do presidente para aprovação das ações e a 

necessidade de ajustes no treinamento e implementação contribuíram para o atraso 

de 6,25% do total planejado.  
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FIGURA 41. CRONOGRAMA DO PROJETO 

  

  

Agosto Setembro Outubro Novembro 

Semana Semana Semana Semana 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Planejamento 
                                        

                                        

Aprovação 
                                        

                                        

Treinamento 
                                        

                                        

Implementação 
                                        

                                        

Pesquisa 
quantitativa 

                                        

                                        

Avaliação dos 
dados 

                                        

                                        

Relatório 
                                        

                                        

 

FONTE: Elaborado pelos autores (2016) 

 

9.6  AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO 

 

Para garantir que o capital disponível seja suficiente para obter todos os 

recursos necessários para realizar o projeto é imprescindível o planejamento dos 

custos, conforme VARGAS (2009).  O orçamento para o projeto foi estipulado para 

cada etapa como planejamento, aprovação, treinamento, implementação, pesquisa, 

avaliação dos dados e relatório, contemplando custos com impressão, papelaria e 

combustível (FIGURA 42). O total de custo previsto foi de R$ 664,00 e o realizado foi 

de R$ 220,60. A diferença se deve ao fato de grande parte das etapas se realizarem 

por meio eletrônico e reunião.  

 

 

 

����    Realizado ����    Planejado 
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FIGURA 42. ORÇAMENTO PRÉVIO 

    
Impressão Papelaria Combustível Total  

Planejamento 
Previsto R$ 3,00 - R$ 100,00 R$ 103,00 

Realizado -  - R$ 75,00 R$ 75,00 

Aprovação 
Previsto R$ 3,00 - R$ 25,00 R$ 28,00 

Realizado R$ 3,00 - R$ 15,00 R$ 18,00 

Treinamento 
Previsto - - R$ 100,00 R$ 100,00 

Realizado - - R$ 50,00 R$ 50,00 

Implementação 
Previsto - -   

Realizado - -   

Pesquisa 
Previsto R$ 207,00 R$ 58,00 R$ 100,00 R$ 330,00 

Realizado R$ 21,60 - R$ 25,00 R$ 46,60 

Avaliação de 
Dados 

Previsto R$ 3,00 - - R$ 3,00 
Realizado R$ 6,00 - - R$ 6,00 

Relatório 
Previsto - - R$ 100,00 R$ 100,00 

Realizado - - R$ 25,00 R$ 25,00 
Fonte: elaborado pelos autores (2016) 

  

 

9.7  APURAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Após a implantação das ações Café com Presidente e Jornal Mural foi 

aplicada a segunda etapa da pesquisa de clima organizacional, baseada no modelo 

GPTW, para averiguar os resultados. Devido ao curto prazo, foram estabelecidas 

metas conforme a figura 32. A seguir é possível verificar os resultados. Quanto à 

satisfação em relação a assuntos importantes não foi atingida a meta estabelecida 

inicialmente de aumentar de 67% para 77% quanto àqueles que concordam 

totalmente, porém houve uma redução de 9% daqueles que discordavam em partes 

(FIGURA 43).  

 

FIGURA 43. Os gestores me mantêm informado sobre 
assuntos importantes e mudanças na empresa (Afirmativa 02) 
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Quanto à eficiência da comunicação interna na empresa, a meta 

estabelecida de 25% para 35% (concordo totalmente) foi superada, atingindo 42%, 

demonstrando o efeito positivo para a aplicação do jornal mural e do café com 

presidente. A figura 44 revela a evolução. 

 

 
FIGURA 44. A comunicação interna na empresa é eficiente (Afirmativa 27). 

 

Quanto ao acesso aos instrumentos de comunicação interna, utilizados pela 

empresa, a meta estabelecida de 42% para 52% para concordo totalmente não foi 

alcançada. Porém houve um aumento de 16% para aqueles que concordam em 

partes e redução total daqueles que discordam totalmente.  A figura 45 demonstra o 

cenário.  

 

 

FIGURA 45. Todos os funcionários possuem acesso ao instrumento de comunicação 
interna, utilizados pela empresa (Afirmativa 28). 
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Para a percepção de que os boatos exercem maiores influências do que a 

comunicação interna, a meta estabelecida foi redução de 8% para 0% para aqueles 

que concordam totalmente.  A meta foi alcançada com êxito (FIGURA 46). 

 

 

FIGURA 46. Os boatos exercem maiores influências do que a 
comunicação interna (Afirmativa 31). 

 

Quanto ao incentivo de ideias e sugestões, a meta estabelecida foi um 

aumento de 10%, sendo de 33% para 43%. O percentual estabelecido não foi 

alcançado, permanecendo o mesmo valor. Houve, portanto, um aumento de 8% 

para concordo em partes e uma queda de 9% para aqueles que discordam em 

partes (FIGURA 47). 

 
FIGURA 47. Os gestores incentivam ideias e sugestões e as 
levam em consideração de forma sincera (Afirmativa 15). 
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Para a percepção quanto ao senso de participação, a meta estabelecida foi 

sair de 0% para 10% (concordo totalmente). Houve aqui um salto para 42% 

(FIGURA 48). 

 

 
FIGURA 48. Os gestores envolvem as pessoas em decisões 
que afetam suas atividades e seu ambiente de trabalho 
(Afirmativa 16). 

  

Para o quesito reconhecimento e imparcialidade, a meta estabelecida de 

50% para 60% (concordo totalmente) foi atingida. Além disso, houve eliminação das 

opiniões que discordavam totalmente (FIGURA 49). 

 

 
FIGURA 49. Eu sou considerado importante independentemente 
da minha posição na empresa (Afirmativa 17). 
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Grande parte dos funcionários desta unidade trabalham na organização 

entre 1 e 7 anos (42%) e 83% dos participantes estão na área operacional. Através 

dos resultados é possível observar que o café com presidente resultou numa 

melhora significativa da colaboração entre os gestores e funcionários criando 

chances para as pessoas participarem dos processos decisórios que envolvem suas 

atividades, incentivando a participação de todos.  

Esta ação proporcionou ainda, melhora da percepção de valor que os 

colaboradores possuem para a organização, o  que possibilitará melhor 

engajamento com a empresa e suas atividades, independentemente da posição que 

ocupam. 

Em relação a credibilidade, o jornal mural conseguiu reduzir o índice de 

discordância quanto ao compartilhamento de informações pelos gestores. Esse fato 

indica que o jornal mural foi uma ferramenta útil para atualização de informações 

constantes que impactam no trabalho e no negócio. Além disso, propiciou a 

evolução da percepção quanto a eficiência da comunicação interna, segundo os 

colaboradores.  

De acordo com BRUM (2010, p.100) a motivação dos colaboradores é 

influenciada ao democratizar a informação internamente: 

 

No momento em que uma empresa decide democratizar a informação 

internamente, permitindo que os funcionários saibam mais sobre a empresa, 

seus processos, mercados, produtos, serviços, metas e desafios, faz que se 

sintam parte do processo e, por tanto, determina um nível maior de 

motivação pelo simples fato de coloca-los numa posição de importância.  
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10 AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS 

 

Como forma de ação preventiva, foi sugerido que a ação café com 

presidente inicie no horário normal de trabalho, ou seja, às 8 horas da manhã e não 

mais as 7:30h, evitando assim atrasos de responsáveis e convidados ou até mesmo 

a entrega do coffee break por parte do fornecedor. Para a próxima edição do jornal 

mural, a qual deve ser na segunda semana de dezembro, os responsáveis já foram 

orientados a iniciarem as matérias e colherem sugestões dos colaboradores, bem 

como o contato com a gráfica para a impressão, evitando assim atrasos indesejados 

e a percepção negativa por parte dos colaboradores.  

Não houve necessidade de grandes ajustes, pois o projeto ocorreu dentro do 

planejado, possivelmente pelo manual elaborado e utilizado no treinamento e 

implantação das ações, associado ao engajamento e colaboração de todos os 

envolvidos.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



65 

 

11 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

A ferramenta GPTW associada à entrevista de profundidade foram 

fundamentais na avaliação do clima organizacional da Bana Pneus e viabilizaram o 

alcance dos objetivos e expectativas do projeto de forma eficiente como a 

identificação dos problemas de comunicação interna e auxílio na sugestão de 

melhorias, sem gerar expectativas nos colaboradores. O modelo de comunicação 

descendente utilizado pela empresa não oferecia a abertura para feedback dos 

funcionários para seus lideres, causando ruídos e até mesmo a baixa percepção de 

reconhecimento e participação. 

Com a implantação das ações “Café com Presidente” e “Jornal Mural” como 

instrumentos democráticos da comunicação interna, foi possível constatar o 

aumento da percepção sobre a eficiência da comunicação interna, redução total da 

percepção sobre a influencia dos boatos e aumentar significativamente a percepção 

quanto ao senso de reconhecimento, participação, pertencimento e incentivo à 

ideias e sugestões.  

Recomenda-se que tanto as ações quanto a pesquisa GPTW sejam 

mantidas de forma periódica na matriz e demais filiais para uma evolução contínua e 

contribuição para o sucesso na aderência às estratégias e objetivos da empresa, 

gerando diferencial de qualidade também para o consumidor final. É interessante 

ainda, inscrever a empresa no GPTW Brasil 2017 (Melhores Empresas Para 

Trabalhar) agregando assim valor e credibilidade para sua marca. 
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ANEXOS 

A. MATRIZ E FILIAIS DA REDE BANA PNEUS 

 

       

Filial Bacacheri                        Filial Fazenda Rio Grande 
 

       

Matriz Portão                                Filial Araucária 
 

      

Filial São Braz                         Filial Batel 
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Filial Tarumã                            Filial São José dos Pinhais 

B. QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL (GPTW) 

 

Esta é uma pesquisa acadêmica de clima organizacional e faz parte do Projeto Integrador 

do curso de Gestão Comercial da faculdade ESIC. 

Sua participação é de suma importância e as respostas não serão identificadas. 

Leia com atenção as instruções de preenchimento. 

 

Instruções de Preenchimento 

� Não é necessário identificação, portanto, não escreva seu nome e nem o do seu gestor.  
 

� O termo “Gestor” presente nas questões refere-se ao seu superior direto: diretor, gerente, 
supervisor, líder. 

 

� Não deixe nenhuma questão sem resposta. 
 

� Após finalizar o preenchimento, coloque seu questionário dentro do envelope e o deposite na 
urna. 

 

Após refletir sobre cada afirmativa abaixo, assinale com um “X” a resposta que você julga 

como mais adequada à sua realidade hoje: 

 

1. Confio nas pessoas para quem eu trabalho. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em 

Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em 

Partes 
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2. Os gestores me mantem informado sobre assuntos importantes e mudanças na 

empresa. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

 

 

 

 

3. Os gestores deixam claras suas expectativas 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

4. Posso fazer qualquer pergunta razoável aos gestores e obter respostas diretas. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

5. É fácil se aproximar dos gestores. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

6. Os gestores são competentes para tocar o negocio. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

7. Os gestores contratam pessoas que se enquadram bem aqui. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

8. Os gestores sabem coordenar pessoas e distribuir tarefas adequadamente. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

9. Os gestores confiam que as pessoas façam um bom trabalho sem precisar vigiá-las. 
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� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

 

 

10. Os gestores dão autonomia às pessoas. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

11. A empresa me oferece formas de desenvolvimento para meu crescimento profissional. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

12. Recebo os equipamentos e recursos necessários para realizar meu trabalho. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

13. Os gestores agradecem o bom trabalho e esforço extra. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

14. Os gestores reconhecem erros não intencionais como parte do negócio. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

15. Os gestores incentivam ideias e sugestões e as levam em consideração de forma 

sincera. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

16. Os gestores envolvem as pessoas em decisões que afetam suas atividades e seu 

ambiente de trabalho. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 
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17. Eu sou considerado importante independentemente da minha posição na empresa. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

 

 

 

18. As pessoas aqui são bem tratadas, independente da idade, cor, etnia ou orientação 

sexual. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

19. Se eu for tratado injustamente, acredito que serei ouvido de forma justa. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

20. Sinto que faço diferença aqui. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

21. As pessoas aqui estão dispostas a dar mais de si para concluir um trabalho. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

22. Tenho orgulho de contar para outras pessoas que trabalho aqui. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

23. Aqui as pessoas se importam umas com as outras. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 
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24. Quando se entra nesta empresa fazem você se sentir bem vindo. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

25. Quando as pessoas mudam de função ou de área, a empresa faz com que se sintam 

rapidamente “em casa”. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

26. Pode-se contar com a colaboração das pessoas por aqui. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

27. A comunicação interna na empresa é eficiente. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

28. Todos os funcionários possuem acesso ao instrumento de comunicação interna, 

utilizados pela empresa. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

29. O processo de comunicação interna desenvolvidos pela empresa atualmente são 

suficientes e facilitam o conhecimento sobre a organização. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

 

30. Recebo todas as informações de que preciso para desenvolver meu trabalho. 

� Concordo 

Totalmente  

� Concordo  

em Partes 

� Discordo 

Totalmente 

� Discordo  

em Partes 

31. Os boatos exercem maiores influencias do que a comunicação interna. 

� Concordo � Concordo  � Discordo � Discordo  
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Totalmente  em Partes Totalmente em Partes 

32. Qual dos canais abaixo a empresa utiliza para comunicação interna? Aqui você pode 

assinalar mais de uma opção se for o caso. 

� E-mail  � Intranet / Sistema  � Revista � Jornal 

� Boletim � Newsletter � Mural � Reuniões 

� Outro: _____________________________________________________ 

 

 

33. Qual a sua sugestão para melhoria na comunicação interna? 

Descreva sua sugestão abaixo: 

 

 

 

Antes de finalizarmos, indique abaixo qual a sua área de atuação e há quanto 

tempo você está na empresa. 

 

 

Área de atuação: 

� Gerencial 

� Administrativo 

� Operacional 

 

 

 

 

 

Tempo Total na Empresa: 

� Menos de 01 ano � Entre 08 e 16 anos  

� Entre 01 a 07 anos � Entre 16 e 24 anos 
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Obrigado pela sua participação. 

*As ações propostas mediante o resultado desta consultoria ficarão à critério 

da empresa.
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C. URNA E QUESTIONÁRIO 

 
Figura: Urna e os questionários para pesquisa de Clima Organizacional 
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D. MANUAL ELABORADO PARA TREINAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS 

AÇÕES 

 

Café com Presidente 

 

Processo 

 

Por meio de reuniões curtas e informais entre colaboradores e presidente, 

esta ação visa melhorar a compreensão das estratégias da empresa; compartilhar 

os cases de sucesso; otimizar a interação; evidenciar pontos de estratégias que 

merecem maior atenção dos gestores, além de aproximar a figura do presidente. 

O Café ocorrerá no período matinal com duração média de 20 minutos e 

deverá ser conduzido pelos participantes de maneira descontraída oportunizando a 

comunicação. 

 

 

Implantação 

 

Após aprovação do projeto, o marketing irá elaborar uma agenda que 

contemple a visita do presidente em uma das unidades a cada mês. Em seguida, os 

gestores serão comunicados para que estimulem a participação de sua equipe no 

evento e possa orientá-los.  

A aquisição dos itens para o coffee break deverá ser centralizada no 

marketing em parceria com departamento de compras e financeiro. As entregas 

serão agendadas diretamente nas unidades, nas datas previamente estabelecidas. 

O responsável pelo marketing irá acompanhar a visita e receber os itens para o 

coffee break, ambientar a sala reservada, recepcionar os colaboradores e presidente 

para o café da manhã, além de anotar as sugestões e observações feitas.  
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Recursos Necessários 

 

 Para a ação Café com Presidente são necessários recursos humanos, 

material e físico, conforme a tabela a seguir: 

 

 TABELA 03. Recursos Necessários para “Café com Presidente” 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

HUMANO MATERIAL FÍSICO 

Qtde. Depto. Custo  Qtde. Material Custo 
Médio 

 
Qtde. Item Custo 

        

        

        

        

        

    

 

Abaixo seguem as etapas do roteiro e Checklist para realizar a ação: 

 

Roteiro 

 

Etapa 1 – Marketing: elaborar agenda de visita do presidente nas unidades. 

Etapa 2 – Marketing: comunicar os gestores, presidente e o departamento 

de compras sobre as datas previamente estabelecidas.  

Etapa 3 – Compras: realizar ao menos três cotações; selecionar os 

fornecedores; efetuar a compra em parceria com o financeiro e solicitar a entrega 

nas unidades conforme a data pré-estabelecida. 

Etapa 4 – Marketing: poderá elaborar um script para o presidente. 

Etapa 5 – Gestor: reservar a sala, avisar sua equipe e emitir comunicado 

aos clientes sobre o funcionamento da loja neste dia. 

Etapa 6 – Marketing: receber os itens para o coffee break na unidade, 

organizar a sala e recepcionar os convidados.  

Etapa 7 – Presidente: mediar a reunião de maneira informal 

Etapa 8 – Marketing: anotar as observações e sugestões feitas pelos 

colaboradores 
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Checklist 

 

TABELA 04. Checklist para “Café com Presidente” 

Ação   Café com Presidente 

Responsável   Marketing 

Equipe   Marketing, Compras, Financeiro, Gestor e Presidente 

        

Atividade Responsável Realizado 
Sim Não 

Estabelecer agenda de visita do presidente em cada unidade Marketing 

Aprovar a agenda Presidente 

Comunicar o gestor da unidade sobre a visita do presidente Marketing 

Reservar a sala Gestor 

Comunicar a equipe Gestor 

Comunicar os clientes Gestor 

Comunicar o departamento de compras  Marketing 

Realizar cotação com pelo menos 3 fornecedores Compras 

Aprovar cotação com melhor custo-benefício Compras 

Realizar pagamento do fornecedor Financeiro 

Receber os itens para o coffee break na unidade Marketing 

Organizar e ambientar a sala na unidade Marketing 

Recepcionar os convidados Marketing 

Anotar observações e sugestões Marketing 

 

 

Café com Presidente - Script para o Presidente 

 

Para mediar a reunião de maneira informal, o presidente poderá seguir os 

tópicos abaixo: 

���� Agradecer os colaboradores pelo desempenho 

���� Incentivar a equipe para que falem de sua rotina  

���� Perguntar como se sentem, quais seus objetivos pessoais e profissionais 

(demonstrar interesse) 

���� Possibilitar que os funcionários sugiram melhorias 
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Jornal Mural 

 

Processo 

 

O Jornal mural é um veículo de comunicação interna com periodicidade 

quinzenal ou mensal, instalado em ponto estratégico dentro da organização. É eficaz 

para estimular o engajamento, motivação, difundir as estratégias da empresa, além 

de ser funcional especialmente para alcançar colaboradores sem acesso regular a 

internet e e-mails, por exemplo.  Deve conter textos curtos com linguagem informal e 

atrativa aos colaboradores. Sua elaboração envolve diretamente os departamentos 

de Marketing e Recursos Humanos, mas não se restringe a eles podendo abranger 

outras áreas com sugestões, entrevistas e captação de informações. 

Este veículo deve tornar-se o principal canal de comunicação da empresa 

com seu público interno, minimizando os boatos e incentivando a participação dos 

colaboradores em todos os níveis.  

 

 

Implantação 

 

É necessário padronizar os murais em todas as lojas escolhendo o tipo de 

material e tamanho adequado. A padronização da diagramação, temas e 

periodicidade também são fundamentais para que a comunicação interna seja 

homogênea a todos os colaboradores, independente da unidade. 
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Recursos Necessários 

 

Para o Jornal Mural são necessários recursos humanos, material e físico, 

conforme a tabela a seguir: 

 

 TABELA 05. Recursos Necessários para “Jornal Mural” 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

HUMANO MATERIAL FÍSICO 
Qtde. Depto. Custo Qtde. Material Custo Médio Qtde. Item Custo 

     
   

         
      

 
    

 

 

Abaixo seguem as etapas do roteiro e Checklist para realizar ação: 

 

Roteiro 

 

Etapa 1 – Marketing: definir formato, material e localização para fixar o 

Jornal Mural. 

Etapa 2 – Compras: realizar ao menos três cotações; selecionar os 

fornecedores; efetuar a compra em parceria com o financeiro e solicitar a entrega 

nas unidades.  

Etapa 3 – Financeiro: efetuar o pagamento do fornecedor selecionado. 

Etapa 4 – Marketing: definir diagramação, temas e periodicidade das 

publicações. 

Etapa 5 – Marketing: captar informações e receber sugestões pertinentes 

aos temas de cada seção previamente estabelecida. 

Etapa 6 – Marketing: aprovar as matérias, informativos e notícias a serem 

fixadas no Jornal Mural. 

Etapa 7 – Marketing: encaminhar os informativos aprovados para os 

gestores. 

Etapa 8 – Gestor: retirar os informativos antigos do Jornal Mural e fixar os 

novos conteúdos. 
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Checklist 

 

Checklist para a padronização dos murais a serem instalados nas unidades: 

 

TABELA 06. Checklist para padronização do “Jornal Mural” 

Ação  Jornal Mural 

Responsável   Marketing 

Equipe   Marketing, Compras, Financeiro  

        

Atividade Responsável Realizado 
Sim Não 

Definir material e tamanho dos painéis para o Jornal Mural Marketing 

Realizar cotação com no mínimo 3 fornecedores Compras 

Aprovar cotação Marketing 

Efetuar pagamento do fornecedor Financeiro 

Acompanhar instalação dos murais Marketing 

 

 

Checklist para atualização dos murais nas unidades: 

 

TABELA 07. Checklist para atualização do “Jornal Mural” 

Ação  Jornal Mural 

Responsável   Marketing 

Equipe   Marketing, Recursos Humanos e Gestor 

       

Atividade Responsável Realizado 
Sim Não 

Definir periodicidade, diagramação e temas Marketing 

Planejar agenda de matérias a serem publicadas periodicamente Marketing 

Solicitar participação do departamento de Recursos Humanos  Marketing 

Solicitar participação do Gestor Marketing 

Receber sugestões dos colaboradores Marketing 

Elaborar as matérias e informativos  Marketing 

Encaminhar as matérias e informativos para o gestor de cada unidade Marketing 

Imprimir e fixar no Jornal Mural Gestor 
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Jornal Mural - Script para atualização 

 

Para manter o Jornal Mural sempre atualizado e despertar a curiosidade do 

colaborador, podem-se seguir os passos abaixo: 

���� Periodicidade menor que 30 dias é praticamente inviável para matérias de 

boa qualidade. Uma boa opção é ser mensal. 

���� Impressões em folha A4 são bem vindas 

���� Utilize sempre textos curtos e com linguagem simples 

���� Pode-se utilizar cores distintas para cada assunto 

���� Matérias com ilustrações ou fotos chamam mais atenção do que apenas 

textos. 

���� Opte por temas relevantes para a organização, de forma descontraída para 

despertar o interesse do colaborador pela leitura. 

���� Tema como “Acontece Por Aqui” ou “Giro pela Bana Pneus” podem trazer 

conteúdos sobre campanhas promovidas na empresa, visitas importantes, 

metas alcançadas, entre outros; 

���� Tema como “Quem faz a Bana Pneus” pode trazer a foto e um breve 

comentário sobre o perfil profissional e pessoal do colaborador. Assim, aos 

poucos, todos irão se familiarizar com o rosto e historia dos companheiros de 

trabalho. 

���� Tema como “Eu Indico” abre espaço para o colaborador participar indicando 

um livro ou filme, show, música, produtos ou serviços. 

���� Espaços para dicas de saúde, segurança do trabalho, aniversariantes do 

mês, novos contratados, novidades dos parceiros da Bana Pneus são 

interessantes também. 

���� O RH pode participar informando uma regra ou um beneficio do colaborador   

���� Dois dias antes de atualizar o mural, retire todas as matérias e deixe o 

quadro vazio. Assim, os colaboradores irão perceber que em breve novos 

conteúdos serão fixados. 
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E. JORNAL MURAL DA BANA PNEUS 

 

 

Figura: Jornal desenvolvido para o mural da Bana Pneus 

 



85 

 

 

Figura: Jornal desenvolvido para o mural da Bana Pneus 








