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RESUMO

O presente trabalho realizou uma análise e consultoria interna voltada para a Comunicação
efetiva dentro da empresa Electrolux, fabricante de eletrodomésticos multinacional Sueca,
líder global em eletrodomésticos e aparelhos de uso profissional. Empresa que fica localizada
no Brasil na cidade de Curitiba. A consultoria foi responsável por descrever de forma rápida e
precisa os pontos para melhoria contínua da empresa, voltada para Comunicação Interna
efetiva, com a implementação do sistema de podcast. A consultoria serviu de assessoria para a
empresa, onde ajudou a identificar pontos de melhoria e consequentemente aumentando o
crescimento da organização, através do público interno, no caso, os funcionários, conhecido
como marketing interno. Foi realizado pesquisas internas para descobrir as principais falhas e
alternativas para melhoria da empresa e assim introduzindo o sistema de podcast.

Palavras Chave: Consultoria Interna, Comunicação, Podcast, Melhoria, Endomarketing.



ABSTRACT

This work carried out an analysis and internal consultancy focused on Effective
Communication within the company Electrolux, a Swedish multinational appliance
manufacturer, a global leader in home appliances and appliances for professional use.
Company located in Brazil in the city of Curitiba. The consultancy was responsible for
quickly and precisely defining the points for continuous improvement of the company,
focused on effective Internal Communication, with the implementation of the podcast system.
The consultancy served as advisory for the company, where it is intended to identify the
points of improvement and consequently increase the growth of the organization, through the
internal public, in this case, the employees, known as internal marketing. Internal research
was carried out to find out how the main flaws and alternatives for improving the company
and thus introducing the podcast system.

Keywords: Internal Consultancy, Communication, Podcast, Improvement, Internal

Marketing.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente as organizações encontram-se em mudanças tão constantes e repentinas

ao mesmo tempo, que na maioria das vezes são pegas de surpresa, tendo que se adaptar a um

ambiente/cenário diferente cada vez mais rápido. Devido às diversas alterações sofridas pelas

informações e a concorrência cada vez mais rápidas, as organizações são forçadas a se

adaptarem ao alto nível de exigência do mercado e competitividade.

Portanto, partindo desse contexto é imprescindível que as organizações se empenhem

na busca das melhores estratégias e formas de minimizar e agilizar seus processos internos,

tendo como aliada, uma comunicação sólida e efetiva, com isso abrindo espaço para novas

estratégias e ferramentas, como por exemplo, o Podcast, que é uma ferramenta que tanto vem

ganhando popularidade nos dias de hoje. Podendo ser usado tanto para entretenimento, quanto

para informativos de notícias ou assuntos de maior relevância.

Fica evidente com o passar do tempo que esse meio de comunicação ainda ganhará

mais popularidade de acordo com as proporções que o mundo vem tomando, de acordo com a

demanda da evolução tecnológica e social.

O presente trabalho teve por objetivo assessorar a parte de Comunicação Interna da

Electrolux, tendo em base os conhecimentos adquiridos pelos alunos autores deste Trabalho

de Conclusão no Curso de Gestão Comercial.

A implementação e a importância da aplicação da ferramenta do podcast na empresa

inovadora será vantajosa, agilizando e facilitando processos primordiais e necessários, como

no caso da comunicação.

Para os estudantes de Gestão Comercial, foi essencial para a conclusão do seu curso

o conhecimento adquirido a partir dessa consultoria, pois entrar em contato com informações

e dados reais de uma grande empresa é fundamental para o desenvolvimento de qualquer bom

profissional.

A consultoria feita foi de grande valia para o desenvolvimento da empresa, pois

atualmente é necessário que as empresas obtenham sucesso em sua comunicação, seja em

nível estratégico, tático ou operacional, pois a comunicação é algo natural dentro de um

ambiente organizacional, ela acontecerá dando resultados ou não.



Tendo essas diretrizes como base, o grupo de estudantes uniu as informações

adquiridas e passadas pela empresa com seus conhecimentos e instruções coordenadas pela

orientadora do trabalho, agregando dados para a melhor tomada de decisão possível.
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1.1 Objetivos e Metas do Projeto

Para ser um projeto assertivo, foi necessário estabelecer nossos objetivos e metas a

serem conquistados com a pesquisa realizada. Como dizia o filósofo Jean-Paul Sartre,

"Deve-se conhecer a meta antes do percurso".

Os objetivos e metas demonstrados abaixo foram definidos pela equipe com foco na

área de Comunicação Interna da Electrolux na unidade localizada em Curitiba. Em sua

totalidade visa propor de melhorias nessa área, possibilitando uma comunicação mais efetiva

e prática.

Cada integrante da consultoria teve tarefas designadas. Para que o processo de

diagnóstico e a proposta do projeto fossem coerentes.

Veja na figura 1, a seguir, os objetivos e metas do trabalho:

Figura 1 - Objetivos e Metas do Projeto

Fonte: Equipe Consultoria, 03/04/2020
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1.2 Identificação das Expectativas

A Electrolux busca sempre aprimorar suas ferramentas e desejou por meio desta

consultoria atender as expectativas abaixo:

● Identificar de qual forma os colaboradores reagem e assim utilizar uma ferramenta

mais eficaz para se comunicar.

● Melhorar a comunicação interna, analisando as metodologias já utilizadas e a

metodologia proposta pelo Podcast.

● Aprimorar o planejamento de mídia da Comunicação Interna ampliando os

Investimentos nessa área.

1.3 Fatores Críticos de Sucesso do Projeto

No início do projeto, mês de março, surgiu no Brasil a pandemia do COVID-19. A

pandemia logo se espalhou pelo país e atingiu também a capital do Paraná, onde está

localizada a unidade da Electrolux de atuação da consultoria. Após uma semana e meia da

notificação do primeiro caso de coronavírus em Curitiba a Electrolux, assim como a maior

parte das empresas da cidade, optaram pelo Home Office para os colaboradores que possuem

função administrativa. Após os primeiros dias de trabalho à distância o setor de Recursos

Humanos, juntamente com a Gestão da Organização, decidiu antecipar as férias de 70%

desses colaboradores devido a baixa demanda - uma consequência do decreto governamental

nº 4317 (21/03/2020) de fechar todos os estabelecimentos considerados como “não

essenciais” e a população entrar em medida de quarentena. Com quinze dias de quarentena os

colaboradores da área de Comunicação receberam a informação de que a empresa tomaria a

medida de suspensão de contrato de trabalho de alguns deles por tempo indeterminado.

Toda essa situação se tornou o principal fator crítico para obter sucesso na

consultoria. A equipe não teve acesso presencial à sede no início do projeto e teve grandes

dificuldades para conseguir contato com os responsáveis pelas áreas de atuação da consultoria

(Comunicação Interna).

Além de toda dificuldade de acesso às pessoas e disponibilidade de tempo delas, a

economia no País foi se tornando algo crítico por ocorrerem diversas demissões, e empresas
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sem faturamento. Esse cenário e a perspectiva de piora gradativa até meados do mês de julho

fez com que as organizações cortassem diversos gastos e não houvesse novos investimentos.

Por fim, houve também a mudança de gestão e estrutura do setor de Comunicação da

empresa, o que impediu que novos projetos fossem adotados nesse período de adaptação.

1.4 Abrangência

A consultoria realizada focou na unidade da Electrolux localizada em Curitiba, onde

atua o setor de Comunicação da Fábrica e dos principais centros de distribuições do Brasil.

2 PLANO DO PROJETO

O plano deste projeto direcionou as partes envolvidas ao que deveria ser executado e

de que maneira essa ação seria tomada. Auxiliou também no cumprimento de prazos

determinados pelo cronograma e o conteúdo exigido pelas etapas planejadas na estrutura do

projeto. Com o engajamento dos integrantes o projeto foi concluído com as informações

necessárias para a elaboração de uma proposta e de um manual de implementação dela.

Este projeto foi formulado pelos acadêmicos juntamente com o auxílio da docência

da Faculdade Esic.

2.1 Equipe do Projeto

A consultoria foi realizada pelos acadêmicos do curso de Gestão Comercial Bruna

Juliana de Oliveira Azola, Marcelo Rosa Batista e Sâmy Raquel Silva. Sendo orientados pela

professora Dra. Aniele Fischer Brand.
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2.2 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Após definir os objetivos e metas da consultoria, determinou-se abaixo a estrutura de

como seria o projeto. Cada etapa houve um integrante da equipe como responsável para

executar e entregar nos prazos previamente determinados.

Em cada etapa o conteúdo foi revisado pelos demais integrantes para que todos

estivessem inteirados do conteúdo total da consultoria e oportunizar maior assertividade nas

colocações.

Para esta consultoria, a estrutura foi definida da seguinte forma:

Esquema 1 – Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Fonte: Equipe de consultoria, 03/04/2020
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2.2 Matriz de Responsabilidades

Após definição das etapas do projeto definiu-se então a matriz de responsabilidades

para auxiliar e delegar funções a cada integrante da consultoria. Com ela, cada pessoa soube

qual atividade exercer e em que etapa ela se designaria. Cada etapa contou com pelo menos

um delegado e algumas etapas tiveram suporte de outro(s) integrante(s).

Na primeira coluna contém a descrição da atividade desenvolvida seguida pela

identificação do integrante designado para tal e o seu papel nela.
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Quadro 1 – Matriz de responsabilidades do projeto

Fonte: Equipe de consultoria, 03/04/2020
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3 ETAPAS DO PROJETO

A primeira etapa do projeto foi o levantamento de dados. A equipe solicitou

informações à empresa e ao mercado local de atuação da mesma. Esses dados foram tabulados

utilizando as ferramentas conceituais e técnicas adquiridas no curso de Gestão Comercial.

A segunda etapa se tratou da análise das informações coletadas após a tabulação de

dados, realizada na fase anterior. Estes foram comparados e lidos de modo a gerarem

informações utilizadas para que o(s) objetivo(s) fossem atingidos. Indicando pontos fortes e

fracos da organização.

A Apresentação da Proposta é a terceira etapa. Uma proposta será elaborada com

intuito de apresentar soluções para os desafios estabelecidos, no âmbito do projeto. De acordo

com as análises realizadas e, em consenso com a empresa.

A última fase consiste na Implantação e Monitoramento. As recomendações serão

implantadas em caráter experimental pela consultoria à Electrolux. Nesta fase, o

acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos deverão resultar em ações corretivas, que

serão analisadas e comparadas com os resultados anteriores e esperados, para que os objetivos

do projeto sejam alcançados. Para que esta fase ocorra, a empresa Electrolux deverá

concordar com ao projeto apresentado, dando a permissão devida para que seja implantado na

filial da cidade de Curitiba-PR.

3.1 Cronograma Preliminar

Para o efetivo andamento do projeto ficou estabelecido o seguinte cronograma

abaixo para que as datas sejam de conhecimento de todos os integrantes da consultoria e

assim a sequência das etapas não houvesse prejuízo.
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Quadro 2 – Cronograma preliminar do projeto

Fonte: Equipe de consultoria, 10/04//2020
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3.2 Padrões de Documentação e Comunicação do Projeto

Para comunicação com a Electrolux, utilizou-se métodos que não necessitasse

a presença física de nossa equipe na empresa.

Por conta da pandemia do COVID-19 e o isolamento social indicado, se tornou

difícil a comunicação com as pessoas responsáveis pelo setor abordado da empresa, então a

comunicação se deu pelas ferramentas a seguir:

E-mail;

Whatsapp;

Videoconferência através do Hangouts Meet.

Aparelhos de telefonia móvel;

Fora utilizado também questionários criados pelo Formulários Google. Com objetivo

de coletar a opinião dos entrevistados e analisar os dados em sequência.

3.3 Recursos Necessários Para o Projeto

Para a elaboração e desenvolvimento do projeto foram indispensáveis os recursos a

seguir:

● Obter contato direto com pelo menos uma pessoa dentro da empresa Electrolux, da

área de Comunicação Interna. Tendo assim abertura para fornecimento de

informações essenciais para diagnósticos e propostas posteriores.

● Desimpedimento de informações por parte da empresa e engajamento por parte da

equipe de consultoria para analisar e diagnosticar possíveis problemas

encontrados.

● Compromisso de toda a equipe com as reuniões internas e encontros de orientação

nas datas pré-estabelecidas.

● Ferramentas digitais de reuniões e compartilhamento de documentos para

desenvolvimento do projeto totalmente à distância.
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3.4 Orçamento do Projeto

O orçamento ficou indefinido devido a situação do COVID-19. Nossos custos seriam

com deslocamentos, porém não tivemos oportunidade para atividades presenciais.

Nossas reuniões foram realizadas com encontros virtuais para planejamento e

desenvolvimento do projeto.

4. METODOLOGIA DE PESQUISA

A pesquisa qualitativa é uma "pesquisa não-estruturada, exploratória, baseada em

pequenas amostras, que proporciona insights e compreensão do contexto do problema"

MALHOTRA (2001).

Pensando neste conceito, elaborou-se um questionário na ferramenta “Formulários

Google” para que as pessoas que trabalham no setor abordado pelo projeto pudessem

responder de forma clara as informações principais para uma análise da equipe de consultoria

do cenário de comunicação interna da Electrolux.

Houve uma dificuldade em conseguir respostas destes formulários devido a situação

em que o Brasil enfrentava no período de aplicação deles.

4.1 Estrutura da Pesquisa

O questionário elaborado possui o conteúdo descrito abaixo:

● Pergunta 1 - Na primeira pergunta foi questionado qual a importância do

trabalho desenvolvido pelo setor para a empresa. Dentre as opções, além de

colocar se era importante ou não, o entrevistado identificou se a importância

dependia do cargo ou setor alvo.

● Pergunta 2 - Nesta segunda pergunta, provavelmente a mais importante, foi

questionado quais as maiores dificuldades enfrentadas para a efetividade do

trabalho daquele setor.

● Pergunta 3 -Na terceira pergunta havia o intuito de identificar quais as

ferramentas utilizadas atualmente para a comunicação com os colaboradores.
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● Pergunta 4 - Como um dos objetivos da consultoria é identificar se o podcast

pode aprimorar a efetividade dessas duas vertentes dentro da organização, a

pergunta número quatro foi para saber se o podcast era conhecido como uma

ferramenta para o setor.

● Pergunta 5 - No momento em que o questionário foi elaborado e aplicado os

poucos colaboradores que ainda trabalhavam estavam em regime de home

office, com isso a pergunta foi destinada em saber como as áreas estavam

conseguindo atingir seus objetivos e se haveria alguma vantagem se já tivesse

disponível a ferramenta de podcast para isto.

● Pergunta 6 - Na última pergunta o objetivo foi identificar qual a expectativa de

eficácia da suposta implementação do Podcast.

4.2 Objetivos Primários e Secundários da Pesquisa

O objetivo primário deste projeto foi identificar a possibilidade de inserção do

Podcast como uma ferramenta de auxílio da Comunicação.

O objetivo secundário foi encontrar as principais dificuldades no setor de

Comunicação Interna em atingir o seu público-alvo (colaboradores da organização).

4.3 Hipóteses de Pesquisa

Por meio da pesquisa algumas suposições foram abordadas pelos integrantes. Segue

as suposições:

● A Comunicação Interna da Electrolux está chegando à todos os colaboradores?

● As produções das comunicações internas podem ser feitas em menos tempo?

● A ferramenta de Podcast é uma solução para aproximar o colaborador e a Empresa?

● A implementação do Podcast aumentará a efetividade da Comunicação Interna?
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO

Este capítulo serviu com informações primordiais para entender o assunto abordado

na empresa Electrolux. Descreve-se abaixo os conceitos e aplicações importantes de cada

tópico deste projeto.

Divididos em dois tópicos principais de pesquisa exploratória: a comunicação interna

e o podcast. O primeiro tópico é relacionado diretamente com o setor já existente na

organização e que foi analisado para o diagnóstico de consultoria. O segundo tópico

conceituamos a ferramenta que vem ganhando destaque no meio corporativo por trazer

facilidade de entendimento da mensagem a ser passada e otimização do tempo do receptor.

5.1 Comunicação Interna

Não basta ter uma equipe de grandes talentos altamente motivados. Se ela não estiver

bem informada, se seus integrantes não se comunicarem adequadamente, não será possível

potencializar a força humana da empresa. ( ALBERTO RUGGIERO,2002).

De acordo com Delgado e Benavides (2012), “o enfoque de marketing interno já não

pode ser ignorado por nenhuma empresa. É quase uma demanda social, e em breve deixará de

ser algo diferenciador entre as empresas: a empresa que não estiver nesse contexto

simplesmente deixará de existir.” Partindo desta premissa, desde os primórdios a

comunicação se tornou algo extremamente necessário para a sobrevivência humana, e cada

vez mais em constante evolução. Não seria diferente dentro de uma organização. Ainda mais

quando se fala em comunicação interna, ou seja, transmitir informações estratégicas e precisas

dentro de uma empresa, tendo como público alvo: funcionários, sócios, investidores e

acionistas.

Entendamos por que a Comunicação Interna hoje é uma ferramenta estratégica de

negócios. A comunicação interna é um fator estratégico para o sucesso das organizações,

porque atua principalmente em três frentes: é fundamental para os resultados do negócio, é

um fator humanizador das relações de trabalho e consolida a identidade da organização junto

aos seus públicos (TORQUATO, 1998, p. 16).

Segundo uma artigo publicado pelo Instituto Sebrae (2020) a comunicação interna

hoje é inserida dentro das organização de diversas formas. As mais comuns são: Comunicação
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escrita ou não verbal, comunicação verbal, vertical, diagonal, podendo usar ferramentas de

e-mail, reuniões, intranet, murais de recados, videoconferência entre uma série de outros

recursos.

Quando constituído da forma correta trazendo diversos benefícios para a empresa,

como por exemplo: informações rápidas e precisas, troca de conhecimento, transparência e

credibilidade, potencialização de resultados positivos entre outras diversas vantagens, e

consequentemente trazendo melhorias internas para dentro da empresa, algumas delas podem

ser: melhorando o clima organizacional, redução de efeitos de crise, diminuição do turnover

da empresa, aumento do alinhamento dos colaboradores com comunicados da organização e

alavancamento do nível de satisfação dos funcionários.

Na atualidade, muitas empresas já despertaram o olhar mais apurado para este tema,

visando a grande importância de acompanhar as modificações e modernismos, ainda mais

quando se trata de um assunto tão relevante para uma organização.

Segundo a revista Exame, com o aparecimento da pandemia do novo coronavírus,

para mais de metade das empresas, o maior desafio é manter os colaboradores engajados e

produtivos, questão citada por 55% dos respondentes. Proteger a saúde financeira da

organização é um desafio para 45% e flexibilizar e adaptar-se para adotar estratégias

extremamente ágeis é uma adversidade também para 45%. A pesquisa “Desafios da covid-19

para a comunicação organizacional” foi realizada pela Associação Brasileira de Comunicação

Empresarial (Aberje) e obtida com exclusividade pela EXAME.

5.2 Podcast

Os podcasts são materiais em forma de áudio, que tem como objetivo levar algum

tipo de informação ao ouvinte. Seja para descontração, pesquisa de algum tema, curiosidades,

dentre outros. Segundo Matheus Bosgariol, da comunidade Rockcontent, eles têm como base

o conceito de áudio marketing, que representa uma boa oportunidade de comunicação, com a

proposta de levar mais informação, educar o público, além de criar materiais dinâmicos e

criativos, que entretenha o público.

A ferramenta de comunicação chegou ao Brasil no ano de 2004 oficialmente e até

pouco tempo era apenas utilizada para tratar de assuntos do entretenimento. Porém, com a
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crescente aderência das pessoas à ferramenta, as empresas começaram a se despertar para a

utilização dela como forma de atingir o seu público interno e externo.

Como prova do poder ascendente dos Podcasts, em 2019, segundo levantamento

feito pela plataforma Deezer, teve um crescimento de 67% no consumo de áudios neste

formato no Brasil. Em 2018 o país já havia sido listado em segundo lugar no ranking de

países que baixaram mais podcasts, segundo a Blubrry.

Atualmente, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Podcasters, o público

ouvinte é de 72% masculino e 27% feminino. Apesar da grande diferença entre os dois, o

público feminino vem num crescente de 2018 para 2019. No ano de 2018 representava apenas

16% e em um ano quase dobrou seu índice.

Quando são mencionados os podcasts para utilização em organizações, temos várias

realidades e objetivos distintos. Sendo ele utilizado para trazer mais clientes e gerar maior

engajamento com os mesmos, reconhecimento de marca, de funcionários, ferramenta para

vendas, etc.

Segundo o blog da Telefônica Educação Digital, os motivos da implantação de

podcasts os funcionários são os seguintes:

1. Possibilidade de personalização: O conteúdo dos podcasts é totalmente

personalizado. Se deve considerar o melhor formato para atrair e manter a atenção dos

usuários da plataforma.

2. Treinamento sob demanda: Seu consumo é feito de acordo com as necessidades do

colaborador. Permitindo que escutem os áudios quando melhor os convém. Pela

manhã em casa, no caminho para o trabalho, em intervalos, ou no fim do dia. Além

disso, os usuários podem selecionar o material que deseja consumir, aumentando o

sentimento que controlam o seu próprio desenvolvimento.

3. Alternativa para conteúdo escrito de longa duração: O principal desafio de uma

Comunicação é fazer com que os colaboradores consumam materiais longos em

formato escrito. Os podcasts são utilizados para dar dinâmica ao aprendizado e melhor

dicção do ouvinte.

4. Baixo custo de produção: O custo de produção dos podcasts é baixo. Não é

necessário muito investimento, pois seu MVP (produto mínimo viável) pode ser

realizado com poucos materiais, como microfone e um editor.
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5. Ganho de mobilidade: Um dos maiores benefícios dos podcasts é que são totalmente

transportáveis. Basta possuir um smartphone que se pode transportar a qualquer lugar.

Dando flexibilidade aos colaboradores.

No caso de Grandes empresas como a Electrolux, deve-se explorar diversas maneiras

de atingir seus colaboradores por meio de Podcasts com assuntos variados, ligados ao

cotidiano da Empresa, pois quanto maior a quantidade de funcionários, maior a variedade de

formas de absorção. O podcast é uma forma inovadora e dinâmica de aprendizado, quando

utilizado para Comunicação Interna do pessoal.

6 DIAGNÓSTICO

A partir dos dados coletados pelos questionários e de conversas com os dois

entrevistados chegou-se aos diagnósticos mostrados a seguir.

6.1 História da Empresa

Fundada na Suécia no dia 01 de Agosto de 1919, por meio da fusão das empresas

LUX AB e SVENSKA ELEKTRON AB, nasce a ELEKTROMEKANISKA AB, que 29 dias

depois muda seu nome para AB ELECTROLUX.

A empresa está presente em 150 países e anualmente vende 60 milhões de produtos

em todo o mundo. Foi fundada por um ex-vendedor de aspiradores de pó, primeiro produto

produzido na empresa, e hoje seu portfólio apresenta micro-ondas, cooktops, fornos, fogões,

coifas, refrigeradores, lavadoras, secadoras, acessórios e utensílios de cozinha

(ELECTROLUX, 2020).

Em 1923, a Electrolux comprou uma empresa chamada AB Ártico, e adicionou para

sua linha de produtos os itens de frigorífico. Logo em seguida, começou também a trabalhar

com as máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louças e equipamentos de comida rápida.

No Brasil a empresa chegou no ano de 1926, por meio da aquisição da marca

Prosdócimo, situada na Cidade de Curitiba. Atualmente a empresa possui duas plantas fabris

em Curitiba, uma em São Carlos (SP) e uma em Manaus (AM).
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Em todo mundo são 55.400 funcionários, com 22 plantas somente na Europa. Os

produtos com a marca ELECTROLUX estão presentes em mais de 400 milhões de lares em

quase todos os países do mundo (ELECTROLUX, 2020).

6.2 Políticas e Procedimentos da Empresa

A Electrolux, assim como a maior parte das empresas de grande porte, possui um

código de conduta. Este código é
[...] uma estrutura estratégica para nos guiar em nosso comportamento, fornecer

orientação e inspirar nossa comunicação [...] Ele serve como uma introdução para as

políticas e princípios mais importantes, e é um guia para a forma como a Electrolux

faz negócios (SAMUELSON, 2019).

Este código de conduta inicia com a declaração de direitos humanos, onde a

empresa deixa claro que é de responsabilidade de todos os líderes e funcionários defender

estes direitos em todas as relações dentro da empresa. Traz também sobre o impacto que todas

as decisões e atitudes tem sobre todos os envolvidos, diretamente ou indiretamente, sejam eles

colaboradores, parceiros de negócios ou fornecedores

Além disso, o código instrui que todos devem agir conforme as leis e que nenhuma

irregularidade será tolerada. Qualquer atitude fora do permitido pode ser penalizada até

mesmo com a demissão do colaborador.

Um dos pontos que chamam a atenção nas políticas da Electrolux é que após a

inserção do compliance há um cuidado especial em relação à presentes entre parceiros,

terceiros, fornecedores e colaboradores. O código diz que

Presentes e hospitalidade oferecidos ou recebidos de funcionários de clientes ou
fornecedores - incluindo potenciais clientes e fornecedores - podem ser considerados
um suborno e devem, portanto, atender a certos critérios, como o cumprimento de
práticas comerciais normalmente aceitas.

Quando o assunto é envolvimento político “o nome da Electrolux, bem como

quaisquer recursos controlados por qualquer empresa do Grupo não serão usados para

promover o interesse de partidos ou candidatos políticos.”
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6.3 Diagnóstico – Comunicação Interna

Os dados coletados do setor de Comunicação foram por meio do entrevistado 1.

Além de responder o questionário proposto, o entrevistado forneceu outras informações em

algumas conversas com a equipe, que possibilitou o diagnóstico a seguir:

Observou-se, a partir da resposta da primeira questão, que a comunicação interna

para a Electrolux é de alta importância para a empresa e tem como objetivo atingir todos os

setores da empresa, e, consequentemente, todos os seus colaboradores.

A segunda pergunta foi uma das principais para identificar os problemas enfrentados

pela empresa e quais as oportunidades de melhoria. O entrevistado 1 relatou que “se tratando

de informativos, ter uma comunicação mais eficaz na fábrica e visibilidade em que temos

utilizando vários canais”. Por meio desta questão, identificamos que o principal obstáculo da

comunicação interna é: a comunicação e disseminação de informações aos colaboradores de

chão de fábrica, sendo necessário tornar os canais de transmissão mais eficientes.

Na terceira pergunta pode-se identificar que a empresa utiliza diversos meios de

comunicação para atingir os colaboradores, já que não há uma ferramenta mais eficaz,

precisam divulgar em todos os canais possíveis para ter melhor aderência. Foram selecionados

quase todos os meios de comunicação colocados para tal. Os escolhidos foram: mural,

intranet, reunião, whatsapp e email.

Em conversa com o entrevistado 1 foi relatado também que o whatsapp é uma

ferramenta não-oficial, e que a empresa possui “amigos da comunicação” que estão

distribuídos por diversos setores e replicam mensagens enviadas para que os colaboradores

recebam o material que fora divulgado.

Na quarta pergunta a consultoria obteve um resultado considerado positivo para uma

possível implementação da ferramenta podcast, que é o conhecimento prévio. Com esta

resposta pode-se entender que talvez a empresa já tenha pensado na possibilidade, porém algo

pode ter impedido a implantação. É neste ponto que a consultoria atuará.

Na quinta pergunta a equipe teve como objetivo instigar ainda mais a situação da

aplicação na prática do podcast, aproveitando a situação atual de pandemia do COVID-19. A

resposta dada primeiramente ao que se refere aos meios utilizados nesse momento, é que

continuam tentando atingir os colaboradores, mesmo em regime de home office, com os

mesmos métodos que utilizam quando o trabalho é realizado presencialmente.
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Quando o entrevistado 1 respondeu o segundo questionamento com “o podcast sendo

uma ferramenta mais pontual, com um resumo de tudo que irá acontecer ou aconteceu talvez

fosse eficaz para o administrativo, mas teríamos o problema ainda com os colaboradores da

manufatura”, deixou evidente o principal problema enfrentado pelo setor, e que nesse tópico o

podcast não seria eficaz devido ao processo de trabalho na manufatura.

Em conversa posterior com o entrevistado 1, também foi relatado que a rotina dos

colaboradores da fábrica não autoriza a utilização do aparelho de telefonia móvel, e que não

podem ser paralisados, para não afetar no ritmo da produção. O maior contato que esses

colaboradores possuem com a comunicação interna da empresa é o mural, que passam em

frente em média 3 vezes ao dia.

Para Matos (2006) “a viabilização de canais de comunicação e de ambientes

favoráveis ao relacionamento humano nas empresas faz com que as pessoas se sintam

reconhecidas, consideradas e respeitadas”. Seguindo este princípio, vemos que os

colaboradores da manufatura podem ser os funcionários que se sentem mais distantes da

empresa, e é um público a ser atingido para trazer mais engajamento.

Na conversa também foi identificado o podcast como uma ferramenta que pode

auxiliar em grandes campanhas da empresa, que possuem um planejamento prévio como datas

comemorativas (dia das mães, natal, aniversário da empresa), grandes eventos, entre outros

eventos pontuais. Também como uma ferramenta para atuação na propagação de comunicados

institucionais, levar a sensação de pertencimento à empresa, também como o conhecimento de

sua história. O podcast também poderá auxiliar em um problema atual enfrentado que é

possuir feedback e métricas em relação aos comunicados. Na plataforma de divulgação do

podcast poderá conter as informações de quantas pessoas ouviram.

Na última pergunta identificou-se a expectativa do entrevistado 1 em relação a uma

possível implementação da ferramenta do podcast no setor em que trabalha, setor de

comunicação interna. A Expectativa de grau 7, entre 0 e 10, seria benéfica para a consultoria,

pois entende-se que pode sim ser eficaz e trazer resultados para melhoria das comunicações

internas da empresa.

Pode-se ter um grau 7 como otimista, porém realista. Em conversa posterior com o

entrevistado 1 foi relatado que o grau respondido devido à alguns impedimentos que possam

existir dentro da organização, por se tratar de uma empresa grande e possuir maiores

burocracias para uma implementação desta. Neste caso não houve conhecimento ainda se para
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a implementação é necessária aprovação apenas dos envolvidos em Curitiba ou se terá que

depender de aprovação do responsável no Brasil ou até mesmo mundial.

6.3.1 Fluxo Interface da Situação Atual da Comunicação Interna

Existem diversos processos que envolvem as atividades do setor, dependendo de qual

tipo de comunicação é necessária. Porém para todas essas atividades há um padrão

estabelecido desde demanda até a divulgação.

O fluxo de processo da Comunicação Interna funciona da seguinte forma:

Figura 3 - Fluxo de Processos

Fonte: Equipe Consultoria, 03/04/2020

● Ideia - O início de uma comunicação é a ideia, que provém em quase todas as

vezes de algum setor da organização. Para a comunicação interna, os

colaboradores são os clientes e neste caso a demanda surge deles mesmos.

Quando um setor identifica que necessita de alguma divulgação ou evento para

tal, surge então a demanda.
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● Reunião - Após o envio da demanda ao setor de Comunicação Interna é

marcada uma reunião entre os envolvidos para discutir se a demanda é válida e

de que maneira poderá ser elaborada para melhor resultado.

● Briefing - Caso a demanda seja aprovada pelo setor de Comunicação Interna,

por meio do que foi discutido em reunião, é elaborado um briefing. Esta etapa

é definida como “significar o conjunto de dados fornecidos pelo anunciante

para orientar a agência na elaboração de um trabalho de propaganda, promoção

de vendas ou relações públicas” (CORREA, 2004).

● Agência - Após elaboração do briefing é selecionada uma agência terceira que

irá executar o projeto e encaminhado aos responsáveis desta agência. Essa

etapa pode ser feita com uma reunião ou envio de email, dependendo da

complexidade e tamanho do projeto a ser feito.

● Produção - Com as diretrizes da empresa, a agência passa a produzir o

conteúdo necessário para atingir o objetivo delegado. Nesta etapa a Electrolux,

por meio de um representante do setor de Comunicação Interna, determina um

prazo de acordo com o planejamento definido em reunião com todos os

envolvidos do projeto que engloba o cliente que gerou a demanda e o setor

executante.

● Aprovação - Com o conteúdo pronto, a agência envia para o colaborador

responsável para aprovação e este processo pode se repetir caso não seja

aprovado e o conteúdo precise de alterações. Após esta primeira aprovação é

enviado o conteúdo para o cliente - setor que originou a demanda - e assim o

projeto está pronto para a etapa final, a divulgação.

● Divulgação - A última etapa consiste na execução final da ideia. Em alguns

casos é um e-mail, em outros uma comunicação através da intranet da empresa,

e existem também os casos que a execução é a realização de um evento.

6.4 Problemas e Gargalos

No setor de Comunicação Interna foi possível identificar os principais problemas

enfrentados atualmente após aplicação do questionário e de informações complementares

dadas pelo entrevistado 1.
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Segue abaixo os problemas identificados:

● Dificuldade de Comunicação Efetiva com o setor de Manufatura: um dos maiores,

ou até mesmo o maior problema é a comunicação interna com o setor de manufatura.

Esses colaboradores possuem uma jornada de trabalho voltada para atividades

manuais e repetitivas, dificultando o acesso aos meios de comunicação.

O nível operacional da Electrolux não recebe todas as informações que o

nível administrativo recebe por exemplo. Diariamente comunicados são enviados por

e-mails, divulgados na intranet da empresa, disseminadas em reuniões e em grupos de

whatsapp. Porém todas essas ferramentas não atingem o colaborador que entra, veste

seu uniforme e fica o dia inteiro em frente à uma máquina fazendo o seu trabalho, sem

contato com computador, e-mail e celular.

Com isso a empresa atualmente está ligada à estes colaboradores apenas pelo

mural e algumas informações passadas pelo coordenador de sua área de trabalho. Essa

limitada comunicação pode trazer um sentimento comum com empregados que não

sabem muito o que acontece com a empresa, o sentimento de

exclusão/despertencimento.

Quando a empresa não tem uma comunicação interna efetiva não consegue

implementar nesses colaboradores a cultura, os valores e até mesmo alinhá-los com a

estratégia dela.

● Baixa eficiência dos canais de transmissão:

Com as respostas obtidas nos questionários encaminhados ao entrevistado,

identifica-se que a Electrolux utiliza grande variedade de métodos de transmissão de

informações aos seus colaboradores, com objetivo de maior integração e engajamento

de seu pessoal. Porém, muitas vezes sem eficiência.

Com a vedação da utilização de aparelhos de telefonia móvel, não restam

muitos meios de comunicação direcionados aos funcionários de chão de fábrica da

empresa, inibindo a disseminação efetiva de informações, e tornando o

compartilhamento de informações importantes da empresa limitado.

6.5 Análise e Seleção de Alternativas

Problema: Deficiência nos canais de Comunicação
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Proposta: Criação de um canal de Podcast

Investimento:

● O Podcast será criado com temas corporativos, de acordo com a necessidade da

empresa em transmitir sua mensagem a seus colaboradores. Por meio de uma empresa

especializada em criar Podcast denominada Bicho de Goiaba que irá disponibilizar

toda a parte de equipamento, softwares e plataformas online de gravação.

Valor por episódio:

- 1 episódio Semanal (totalizando 4 no mês) com duração de 15 minutos no

valor de R$ 290,00

- 1 episódio Mensal com duração de 30 minutos no valor de R$ 390,00

● Valor total no mês: R$ Detalhamento da Proposta:

● Identidade: criação de uma abertura, escolha das trilhas sonoras quando necessário.

Inserção de anúncios quando houver.

● Limpeza: remoção de problemas da gravação como silêncios, respiração profunda,

gagueiras e vícios de linguagem (né, tipo assim, entendeu?, ââhhhh, annnrânn, etc.).

● Processamento da voz: equalização e De-Essing (redução dos “Ss”).

● Noise reduction: remoção de ruídos, clips e clicks.

● Compressão: compressão customizada para cada canal. O áudio fica mais fluido e

com mais presença.

● Normalização: ajuste de todo o áudio no mesmo patamar de volume e com mais

intensidade.

Ao constatar que a empresa tem baixa eficiência em seus canais de comunicação

com seus funcionários, o Podcast permitirá que o colaborador tenha por meio de uma

plataforma online acesso a conteúdos gravados relacionados a temas exclusivos da empresa,

fazendo com que o alcance e disponibilidade sejam maiores, e que possa em qualquer lugar

que estiver acessar a esse material.

Outro benefício da implementação do podcast seria no levantamento de métricas das

comunicações mais ouvidas, tendo um feedback do que é mais atraente para o colaborador

em questão de informação.

Problema: Dificuldade de Comunicação Efetiva com o setor de Manufatura
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Proposta: Implementação de Mural Digital

Investimento:

● Aquisição de 22 televisores de 55” = R$50.000,00

● Aquisição de Player para funcionamento dos murais = R$8000/mês (orçamento da

empresa Progic para TV corporativa com foco em Comunicação Interna. A

contratação envolve além do player outros diversos benefícios, como: Criador e editor

de conteúdos, fonte de dados externa, agendamento de notícias , relatórios de

Hardware, alarmes de segurança; Conteúdos disponíveis: 50+ Conteúdos de Parceiros,

150+ Templates Institucionais, 100+ Editoriais da Progic, 50+ Vinhetas; Suporte ao

cliente: Central de ajuda, e-mail / Tickets, chat online, telefone, entre outros.)

● Detalhamento da Proposta:

Após identificar que um dos maiores problemas enfrentados pela comunicação

interna da Electrolux era a comunicação com o setor de manufatura, estudou-se quais os

canais atualmente utilizados e quais as possibilidades de melhoria.

Realmente a comunicação com o setor de manufatura é um desafio antigo e

conhecido entre as empresas. A maior parte das novas tecnologias são inviáveis para este

setor por não poderem parar suas atividades e não terem contato com e-mail, celular e outros

meios via computador.

Com isso, por não haver tantas alternativas que diminuam a produtividade do

colaborador, o mural realmente é um dos métodos mais coerentes. Nesse caso buscou-se

aprimorar essa ferramenta para que fosse mais atrativa e interativa. Ao tornar o mural digital,

a comunicação é mais percebida por não serem imagens estáticas que acabam se tornando

imperceptíveis após um ou dois dias. As imagens interativas, coloridas e constantemente em

mudança chamam mais atenção na questão óptica. Então após verificar as possibilidades,

viu-se que a alternativa que mais se adequaria à Electrolux seria transformar o mural impresso

em mural digital.

Assim como todas as mudanças, há vantagens e desvantagens na implementação do

mural digital. As vantagens são diversas, como:

● Meio de comunicação altamente atrativo;

● Possui movimentos e transição de imagens para instigar quem passa por elas;

● Podem ser colocados textos curtos, vídeos e outras diversas informações;
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● É necessário atualizar uma vez o template e programar para ser exibido em todas as

telas ao mesmo tempo, sem ocupar tanto tempo de colaboradores da área para

atualizar manualmente um por vez, como no impresso;

● Melhor gerenciamento de tudo que é divulgado pelos coordenadores, pois não

precisam ir presencialmente no mural para saber o que está exposto;

● Facilidade em colocar informações que surgem de última hora, não exigindo com que

um colaborador saia da sua mesa de trabalho, aumentando até mesmo a produtividade

deste colaborador.

Também há desvantagens, as principais são essas abaixo:

● Alto valor de investimento;

● Dependência de um novo servidor para utilização do player.

Exemplo de um mural digital implantado no ambiente fabril:

Figura 4 - Exemplo de mural digital implantado no ambiente fabril.

Fonte: Equipe Consultoria, 03/04/2020

6.6 Análise de Riscos

Riscos da não implantação do podcast: A utilização do Podcast como ferramenta

de comunicação e permite que a empresa disponibilize acesso do conteúdo aos seus

colaboradores a qualquer momento.
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Ao deixar de investir nesse nicho de mercado, a empresa deixa de se aproximar do

colaborador por meio de um canal de fácil acesso, de otimizar recursos investidos em

materiais impressos, coaching, palestras etc.

Riscos da não implementação do mural digital: O mural digital é um meio de

comunicação interna que se tornou muito atrativo através da tecnologia. Possibilita que os

colaboradores das empresas sejam informados de maneira rápida e direta, por meio de um

mural digital disponibilizado pela empresa.

A não implementação de um mural digital faz com que muitas informações

importantes que a empresa deseja repassar, passem desapercebidas por seus colaboradores.

Levando muitas vezes à falta de pertencimento à organização, já que possivelmente não o

mantém atualizado sobre novidades, treinamentos, eventos, etc.

7 DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PROPOSTA

Por meio da análise desenvolvida com base nas informações coletadas, visando o

atingimento dos objetivos deste projeto, a equipe de consultoria identificou duas melhorias

possíveis para a Comunicação Interna da empresa.

Como já apresentado anteriormente, o cenário impossibilitou a execução destas

melhorias. Porém a equipe desenvolveu um manual de implementação da ferramenta

inovadora e que ainda não há nenhuma estrutura dentro da empresa atualmente para esta ação.

Para a proposta da inserção de um Mural Digital não foi elaborado um manual por essa

implementação ser apenas uma migração de uma ferramenta já existente para uma plataforma

digital.

Este manual desenvolvido está adaptado para pessoas que já detém amplo

conhecimento na área, por isso não possui um detalhamento de conceitos técnicos com o

intuito de ser mais atrativo e prático.

7 .1 Ações de Melhoria

Diante do cenário da empresa, analisando as ações, informações e dados coletados, foi

possível observar uma necessidade, na parte de comunicabilidade onde foi necessário inserir

um canal transmissor, denominado pelo nome de podcast, para facilitar a comunicação mais
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assertiva e direcionada facilmente aos colaboradores, assim facilitando uma comunicação

eficiente e precisa. Visando o tópico de problemas e gargalos já mencionado acima, e partindo

do contexto de ações de melhoria, fazendo uma análise da implementação, algumas

possibilidades viáveis diante de problemas e gargalo foram tomadas:

I. Os equipamentos e materiais voltados ao sistema podcast nos setores da

empresa foram implantados, onde se manteve um acompanhamento semanal,

para identificar a adequação dos funcionários diante da nova tecnologia

implementada na empresa, e também para verificação da viabilidade e nível de

adequação da implementação.

II. Foi realizado questionários mensalmente com colaboradores, sobre acesso e

efetividade do podcast dentro da empresa, para medição de afetividade do

projeto. Utilizando destas ações, o nível de percepção sobre o funcionamento

das estratégias, foram tomadas ações específicas, onde ficou mais visível e de

fácil percepção as ações de melhorias que se puseram necessárias.

7.2 Fluxos e Interfaces (Atividade/Informação)

O fluxo atual que foi mencionado na parte de diagnóstico do projeto englobou todas

as ações de comunicação. Para as duas ações propostas seguiu o mesmo fluxo, porém com

algumas alterações dentro dos processos mencionados.

7.2.1 Criação de um canal de Podcast

Para a proposta de criação de um canal de podcast foi necessário acrescentar o

processo de produção dos episódios que pode ser direcionado como responsabilidade da

equipe interna do setor de comunicação ou acrescentado no orçamento da agência contratada
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para fazer as edições.

7.2.2 Implementação de Mural Digital

Para a implementação do mural digital não houve mudanças no fluxo atual. Para a

formação do mural físico já é preciso fazer os briefings e passar para que a agência parceira

desenvolva as artes.

A diferença no mural digital foi dentro da etapa de divulgação. Para o mural físico

foi necessário atualmente fazer a impressão de todas as artes desenvolvidas e alterar um mural

por vez, deslocando uma a duas pessoas para esta função. Já na divulgação digital ao invés de

ter esse deslocamento físico, os envolvidos tiveram que elaborar o quadro virtual com os

arquivos e programar dentro do sistema adquirido quais serão as ordens e tempo de

visualização de cada imagem, texto ou vídeo.
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7.3 Análise de Risco e Viabilidade

O Estudo de Análise de Riscos é verificado com objetivo de se identificar possíveis

situações de risco, inserindo e aprimorando a inserção dos equipamentos previstos dentro das

normas dentro de um padrão de segurança.

Alguns dos possíveis riscos que podem vir a acontecer foi de nível baixo a médio

risco, pois o sistema de podcast será inserido via sistema de mensagens via televisores, o que

não garante que será eficiente 100% do tempo, podendo acontecer imprevistos e falhas, por se

tratar de equipamentos eletrônicos.

Como qualquer outra forma de implementação há chances de risco de dar errado em

alguma etapa, o que entrou no grau de baixa probabilidade de risco a média probabilidade. Os

riscos previstos pela equipe que foram perceptíveis e notado que estão mais sujeitos a

acontecer, que assim como em qualquer outro meio de comunicação está sujeito a riscos, no

caso do podcast pode ser: O sistema acusar pane no sistema e não conseguir expor as

mensagens aos colaboradores, vazamento de dados de dentro da própria empresa para fora,

sendo por fotos, vídeos ou gravações, o equipamento que transmitirá as mensagens pode

precisar de manutenção/revisão.

Para viabilidade do projeto, será necessário investir o valor correspondente ao preço dos

aparelhos que serão implementados com o sistema de podcast dentro da empresa, estimado

em R$50.000,00, além de player para funcionamento dos murais = R$8000/mês com

orçamento estimado.

7.4 Planos de Comunicação

A formulação de um plano estratégico de comunicação surge da necessidade da

gestão de uma empresa a se comunicar melhor com o seu público interno, no caso da

Electrolux, funcionários, e assim ajudar a aprimorar os processos de trabalho por meio da

divulgação estratégica das informações.

No caso da Electrolux que tem a necessidade de se comunicar estrategicamente com

os funcionários, sem deixar de passar informações, comunicados, convites, é uma ótima

forma de ser transparente e incentivar o fluxo da informação dentro da empresa, por meio do

Podcast.
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É necessário que a empresa faça um planejamento antes de veicular o novo canal

dentro da empresa, engajando o público interno, gerando curiosidade e dinamismo do público

com o novo sistema. Trazendo inúmeros benefícios para a empresa como: Melhora de

produtividade, evita distração dos funcionários, traz o colaborador para mais perto da

empresa, diminui desperdícios e despesas sem necessidade. Segundo Danilo Gandin (2000b)

“planejar é alterar uma realidade com as características que se deseja, interferindo e

direcionado-a para um caminho desejado” (OLIVEIRA apud KUNSCH, 2003, p. 203).

Após a etapa de planejamento é o momento de montar o plano de ação para

divulgação do projeto, que foi o momento de definir como a divulgação abrangerá o público

interno da empresa. Tendo como hipótese durante a pandemia o sistema web, divulgando a

nova ferramenta por meio de reuniões e eventos virtuais que estão em alta durante o momento

de pandemia, divulgação por e-mail aos colaboradores que possuem acesso ao sistema home

office, também tendo divulgação pelos gestores das áreas, placas decorativas dentro da

empresa, apoio do RH para divulgação. O ponto primordial é que todos os funcionários

tivessem acesso às informações de divulgação do novo sistema.

7.5 Treinamento

Desenvolvimento e aprimoramento se tornou primordial dentro das empresas, tanto

para otimização de processos quanto também para fazer com que as atividades sejam menos

operacionais e mais tecnológicas possíveis. Desta maneira, conduzindo os colaboradores a

adotarem ações mais estratégicas para a empresa.

Um dos maiores desafios das organizações nos últimos tempos está sendo o

treinamento de funcionários, pois desenvolver pessoas ainda é uma tarefa bem difícil para as

empresas, pois demanda tempo, aprendizado versus prática, além de custos altos.

Segundo Chiavenato (2000, p. 295) treinamento é a experiência aprendida que

produz uma mudança relativamente permanente em um indivíduo e que melhora sua

capacidade de um cargo. O treinamento pode desenvolver uma mudança de habilidades,

conhecimento, atitudes ou comportamento.

Após o plano de comunicação ter sido apresentado ao público interno, é momento de

efetuar o treinamento com os funcionários, que no caso da Electrolux é algo abrangente para

todo o público interno. É importante ressaltar a importância de oferecer um treinamento de
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qualidade, embora com o sistema de podcast o público alvo não teve muita ação diante do

sistema, mas sim de entender do que o sistema se trata, e como foi direcionado o conteúdo

abordado. O treinamento se baseia em reuniões com o time de comunicação e treinamento da

Electrolux para explicar sobre cada etapa da implementação e os responsáveis pelas etapas,

também assim repassando aos demais colaboradores.

7.6 Plano de Contingencia

O Plano de Contingência é o planejamento preventivo, ou seja, alternativo da

organização e servirá durante um evento que afete as atividades normais da organização. para

Amaro (2004),
o plano de contingência deve ser parte da política de segurança de
uma organização complementando assim o planejamento
estratégico desta. Nele são especificados procedimentos
pré-estabelecidos a serem observados nas tarefas de recuperação do
ambiente de sistemas e negócios, de modo a diminuir o impacto
causado por incidentes que não poderão ser evitados pelas medidas
de segurança em vigor.

O podcast servirá como ferramenta auxiliar para divulgação das informações e

medidas a serem adotadas pelo comitê de crise, garantindo a confiabilidade da mensagem a

ser transmitida para toda a organização, se houver comprometimento da mensagem ou

interpretação incorreta, será realizado uma retratação via Podcast além da divulgação no

Mural Digital da Empresa.

7.7 Aperfeiçoamento nas Políticas e Procedimentos

Com a inserção do Podcast, será possível estreitar a Comunicação e transmitir aos

funcionários da Empresa de maneira mais interativa as Políticas e Procedimentos, com uma

abordagem mais informal, sem perder a essência e valores da empresa. Permitirá também

alcançar e fortalecer tais procedimentos perante potenciais clientes e fornecedores, garantido

que o valores da empresa sejam compreendidos de uma forma mais dinâmica.

8 SIMULAÇÃO DA AÇÃO PROPOSTA
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A simulação proposta do projeto está descrita no Manual de Implementação do

Podcast, inserido no Apêndice A.

9 CONTROLE DO PROJETO

O Controle do Projeto “ consiste nos processos necessários para acompanhar e

revisar o progresso e o desempenho do projeto, identificar todas as áreas nas quais serão

necessárias mudanças no plano e iniciar as mudanças correspondentes” (PMBOK®,2009,P.

58).

O Presente trabalho consiste em promover todas as etapas para Implementação do

Podcast, desde a sua criação e execução, com o devido controle dos processos e seguindo um

cronograma para execução conforme apresentado neste projeto.

9.1 Indicadores de Desempenho

Vê-se muitos projetos bem elaborados que ao saírem do papel acabam não trazendo

o resultado esperado. Os motivos desse insucesso são inúmeros, porém há um fator decisivo

que vários têm em comum: não possuem indicadores precisos do desempenho das etapas do

projeto.

Mas afinal, o que são indicadores de desempenho? São métricas estabelecidas,

baseadas no que está atuando e qual o objetivo desejado, que permitem uma avaliação

contínua do andamento dos processos de um projeto ou de uma atividade. Além dessa

avaliação, os indicadores permitiram que a gestão saiba a todo momento se o projeto está

caminhando para o objetivo ou se é necessário tomar algum novo rumo. Eles detectam quais

pontos estão impedindo o sucesso do todo.

Com esse conceito, a equipe deste projeto determinou alguns indicadores para que a

implementação seja eficaz.

9.2 Avaliação do PDCA

Segundo (SHIBA, 1997) o PDCA serve como ciclo eficiente para resolver

problemas, fazendo com que haja a repetição do processo várias vezes.

A metodologia é dividida por 4 etapas sendo elas:
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● Plan (Planejamento): estabelece a meta ou objetivo a ser alcançado e o método para

alcança-lo.

● Do (Execução): é onde se explica a meta e o plano, fazendo com que todos os

envolvidos entendam e concordem com o que se está sendo propondo e decidido.

● Check (Verificação): ocorre no decorrer do processo e após a implementação, por meio

dos dados obtidos, e saber se a meta proposta foi atingida.

● Action (Ação): Por meio dos resultados obtidos, torna-lo como a nova forma de fazer

as coisas.

A utilização do PDCA nesse projeto serviu para acompanhamento e verificação dos

procedimentos a serem executados, testando a sua eficácia. Por se tratar de um meio de

comunicação, é de extrema importância ter uma ferramenta como o PDCA para

constantemente avaliar as medidas tomadas e alinhar os possíveis erros de execução.

Este método poderá também ser utilizado pela equipe da empresa numa futura

implementação destas propostas.

9.3 Avaliação do Cronograma

A avaliação do cronograma no início do projeto foi realizada nas partes de

planejamento e embasamento. Na implementação não já foi possível realizar, devido a

pandemia do Covid-19 que impossibilitou a equipe a ter acesso às dependências da empresa, a

empresa restringiu acessos em diversas áreas, dificultando assim o andamento do trabalho.

Desta forma, foi desenvolvido um manual de implementação do podcast, que permitiu

integrar a consultoria por meio do manual, onde é possível tirar dúvidas, apresentou alguns

termos a par do podcast, de modo geral, facilitando a implementação.

9.4 Orçamento

A equipe não apresentou gastos com o projeto, pois devido a pandemia do

COVID-19, impossibilitou o acesso às dependências da empresa para as atividades externas.

Todas as reuniões foram realizadas com encontros virtuais para planejamento e

desenvolvimento do projeto. Já sobre o orçamento do projeto de implementação ficou

avaliado em R$59.550,00 como mostra a tabela abaixo.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste estudo de caso trouxe algumas respostas para as hipóteses

levantadas no início do projeto. Na área de Comunicação pode-se respondê-las da seguinte

forma:

● A Comunicação Interna da Electrolux está chegando a todos os colaboradores?

Não está chegando a todos efetivamente, pois como levantado por meio do

questionário aplicado e de conversas com o entrevistado 1 desta pesquisa, os colaboradores da

área da produção não possuem muitos recursos para receber as mensagens comunicadas pelo

setor da organização. Há uma dificuldade de encontrar alternativas para que esses

colaboradores possam ser informados sem sair da rotina ou atrapalhar a produção.

● A implementação do Podcast aumentará a efetividade da Comunicação Interna?

Como não houve a implementação da ferramenta não é possível neste momento

afirmar que aumentará, porém pode-se afirmar que a ferramenta tem grande potencial para

aumentar essa efetividade. Em conversa com o entrevistado 1 seria uma alternativa para trazer

o colaborador para mais perto da empresa, fazendo com que a divulgação seja mais dinâmica

em algumas situações. O podcast seria uma ferramenta para esta aproximação nas ações

institucionais por exemplo, trazendo entrevistas com os diretores e pessoas que fizeram

história na empresa, levando mais conhecimento de como a marca se consolidou e servindo

como testemunho de como a Electrolux dá importância para os colaboradores. Outro exemplo

seria nas comunicações semanais dos fatos mais importantes na empresa e também de

assuntos gerais que podem impactar a vida do colaborador.

Com a análise feita viu-se que não só apenas o podcast serviria para melhorar os

problemas enfrentados, mas também o mural digital. O podcast não atingirá diretamente o

maior problema, que é a comunicação com os colaboradores da fábrica, mas pode sim ser uma

ferramenta de grande valia para a empresa. As duas alternativas são processos de evolução
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digital já implementadas em outras grandes empresas e que são investimentos de médio a

longo prazo para obter resultados.

O desejo de constantemente evoluir, expresso abertamente pela empresa, traz grandes

expectativas de ver as propostas sendo implantadas futuramente e assim gerando inúmeros

benefícios tanto para a empresa quanto para os colaboradores, que são o público alvo destas

ações
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APÊNDICE A – MANUAL DE IMPLEMENTAÇÃO PODCAST
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