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RESUMO 

 

Este projeto integrador foi desenvolvido na modalidade de consultoria acadêmica 

para a empresa Verde Mais Fresh Market, tendo o objetivo principal desenvolver um plano 

de ações em Gestão de Pessoas, visando a satisfação dos colaboradores do mercado 

Verde Mais, unidade Hauer, localizada na cidade de Curitiba/PR, de forma a impulsionar a 

fidelização do cliente. Junto ao proprietário, que acatou a experiência, e ao setor de Gestão 

de Pessoas e Recursos Humanos, inicialmente foi realizado uma pesquisa qualitativa a fim 

de realizar o levantamento das informações internas da empresa. A análise das 

informações obtidas colaboraram para a escolha do tema deste projeto de forma que o 

capital humano, já valorizado pela organização e diretamente ligado a satisfação e 

fidelização dos clientes, se tornasse o alvo e objetivo principal desta pesquisa. Para 

identificar o atual cenário, foi realizado uma pesquisa quantitativa com os colaboradores 

com viés exploratório sobre o clima organizacional, e outra pesquisa quantitativa com os 

clientes, para então entender o funcionamento do fluxo das atividades internas e 

compreender a comunicação existente entre empresa, colaboradores e clientes, com intuito 

de identificar o que impacta na fidelização do mesmo. Ambas as pesquisas aplicadas foram 

analisadas minuciosamente com finalidade de levantamento dos problemas e/ou 

oportunidades presentes na Gestão de Pessoas. Com a realização desta análise 

identificou-se que apesar de a empresa Verde Mais possuir grandes pontos positivos em 

sua Gestão, há um déficit na aplicação das ferramentas gerenciais que envolvem pessoas, 

dificultando a integração entre alguns setores e acarretando no atendimento ao cliente final. 

Apesar da complexidade do varejo os resultados identificados, são sim fatos a serem 

tratados, mas também, foram destacados processos importantes e funcionais que 

colaboram para os resultados comprovados da satisfação dos colaboradores e clientes. 

 

Palavras-Chave: Gestão de Pessoas. Motivação. Varejo. 

 

  

 



RESUMEN 

 

Este proyecto integrador se desarrolló en forma de consultoría académica para la empresa 

Verde Mais Fresh Market, con el objetivo principal de desarrollar un plan de acción en 

Gestión de Personas, con el objetivo de la satisfacción de los empleados del mercado Verde 

Mais, unidad Hauer, ubicada en la ciudad de Curitiba/PR, para fidelizar clientes. Junto con 

el propietario, que aceptó la experiencia, y el sector de Gestión de Personas y Recursos 

Humanos, inicialmente se realizó una investigación cualitativa con el fin de relevar la 

información interna de la empresa. El análisis de la información obtenida contribuyó a la 

elección de la temática de este proyecto para que el capital humano, ya valorado por la 

organización y directamente vinculado a la satisfacción y fidelización de los clientes, se 

convirtiera en el principal target y objetivo de esta investigación. Para identificar el escenario 

actual, se realizó una encuesta cuantitativa con empleados con sesgo exploratorio sobre el 

clima organizacional, y otra encuesta cuantitativa con clientes, para luego comprender el 

funcionamiento del flujo de actividades internas y comprender la comunicación existente 

entre empresa, empleados y clientes, con el fin de identificar qué afecta su fidelidad. Ambas 

investigaciones aplicadas fueron analizadas a fondo con el fin de relevar los problemas y / 

u oportunidades presentes en la Gestión de Personas. Con este análisis se identificó que 

si bien la empresa Verde Mais tiene grandes fortalezas en su Gestión, existe un déficit en 

la aplicación de herramientas de gestión que involucran a las personas, dificultando la 

integración entre algunos sectores y resultando en el servicio al cliente final. A pesar de la 

complejidad de la venta al por menor, los resultados identificados son hechos a tratar, pero 

también se destacaron procesos importantes y funcionales que contribuyen a los resultados 

probados de satisfacción de los empleados y clientes. 

 

Palabras clave: Gestión de personas. Motivación. Al por menor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As organizações buscam a cada dia inovar e manter os colaboradores 

motivados para a garantia do sucesso. Uma maior motivação está relacionada a 

melhoria da comunicação interna e a integração, trazendo como resultado o 

comprometimento pelo sucesso de todos os colaboradores. 

As empresas são formadas por áreas e setores que necessitam em todo 

momento estar recebendo e repassando informações para que o seu todo esteja 

em perfeito funcionamento e crescimento contínuo. Uma boa comunicação resulta 

na integração dos setores, no sucesso assertivo de benefícios e bons resultados 

entre os colaboradores e consequentemente o cliente. 

Os varejistas possuem uma gestão voltada para processos e produtividade, 

pois assim é possível contratar, treinar colaboradores e criar lojas com uma maior 

velocidade para aproveitar o mercado consumidor, resultando no aumento das 

vendas. Para isto a Gestão de Pessoas tem de estar totalmente integrada com os 

colaboradores, a comunicação interna deve ser eficiente para que as informações 

transcorram no percurso de forma adequada a todos os colaboradores.  

Devem ser levados em consideração no ambiente organizacional os 

conceitos de “descentralização do poder decisório, valorização funcional, 

democratização, engajamento e participação, preocupação centrada no cliente, 

flexibilidade, desenvolvimento intra e interequipes, autodesenvolvimento 

organizacional” (DEORG, 1989, p. 33). 

Este projeto visou a aplicação na consultoria a empresa Verde Mais Fresh 

Market – unidade Hauer, com o objetivo principal de desenvolver um plano de ações 

em Gestão de Pessoas, visando a satisfação dos colaboradores, de forma a 

impulsionar a fidelização do cliente.  

Foram levantadas informações da empresa junto ao proprietário, as áreas 

de Gestão de Pessoas e Comercial, para um cenário completo da empresa. Com 

base nestas informações foram elaborados questionários quantitativos para o 

estudo de clima organizacional entre os colaboradores, e satisfação do cliente. 

Segundo Bogmann (2012), a qualidade do atendimento que a empresa oferece ao 

cliente pode determinar o sucesso ou o fracasso de um negócio, ou seja, a 
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satisfação do colaborador na organização pode e vai ter consequência direta na 

satisfação do cliente. 
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2 OBJETIVO, METAS E EXPECTATIVAS DA EMPRESA 

 

O objetivo principal dessa consultoria acadêmica foi desenvolver um plano 

de ações em Gestão de Pessoas, visando a satisfação dos colaboradores do 

mercado Verde Mais, unidade Hauer, localizada na cidade de Curitiba/PR, de forma 

a impulsionar a fidelização do cliente.  

Para zelar pelo atendimento ao cliente que literalmente paga o salário do 

colaborador, é necessário ultrapassar as normas internas de uma organização. 

Segundo Cobra (2003, p.32) "O livro de regras: Essa é uma das desculpas mais 

frequentes para o mau atendimento, onde as normas da empresa são colocadas 

acima dos interesses de satisfação do cliente." Sorrisos, simpatia, conhecimento 

específico, entusiasmo, autonomia e a receptividade que o funcionário passa aos 

clientes não são adjetivos que possam ser controlados por normas e burocracias 

internas.  

As metas para o alcance do objetivo proposto pela equipe de consultoria 

foram: 

1. Diagnosticar os processos, as ações e estratégias implementadas nas áreas 

de Gestão de Pessoas e o impacto na satisfação do funcionário e fidelização 

do cliente. 

2. Desenvolver e implementar um plano de ações em Gestão de Pessoas a fim 

sanar os problemas e/ou criar oportunidades. 

3. Avaliar os resultados do plano de ações implementado a fim de medir o 

resultado na satisfação do funcionário. 

No primeiro contato com o proprietário Helton Parizotto, pode-se identificar 

devido as principais dificuldades da organização, que as expectativas para com 

essa consultoria eram:  

● Identificar os pontos a melhorar na empresa; 

● Realçar os processos que trazem bons resultados; 

● Identificar as ações que a empresa já aplica nas áreas de Gestão de 

Pessoas e Gestão Comercial e medir os resultados obtidos por meios 

destas ações; 

● Desenvolver ou melhorar processos internos nas áreas de Gestão de 

Pessoas e Gestão Comercial, de forma a implementar ações, métodos 
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e/ou procedimentos que visem o desenvolvimento organizacional e 

que potencialize o capital humano. 

O Verde Mais é uma empresa consolidada em seu segmento, criando assim 

uma oportunidade de estudar a sua estrutura, com o intuito de contribuir com a 

expansão e crescimento da empresa.  
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3 ABRANGÊNCIA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 

O presente estudo teve como abrangência a temática de Gestão de 

Pessoas, com ênfase em Cultura e Clima Organizacional, assim como a 

Comunicação Interna, e a relação com a Gestão Comercial.  

Este projeto foi realizado pelos alunos da instituição de ensino ESIC - 

Business & Marketing School, do curso superior de Tecnologia em Gestão 

Comercial: Gustavo Luís Pareja, Pamela Cristina do Espirito Santo e Simone 

Giroldo de Paula e Silva Leite. Para cada aluno foram delimitados papéis e 

responsabilidades listados abaixo e mostrando de forma clara por atividade:  

 

QUADRO 1. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES (CONTINUA) 

ETAPAS DO PROJETO GUSTAVO PAMELA SIMONE 

Planejamento do trabalho X X X 

Definição do objetivo e das metas X X X 

Alinhamento de expectativas da 
empresa 

 X  

Abrangência, papéis e 
responsabilidades 

  X 

Fatores críticos e análise de risco X X X 

Padrões de documentação X   

Recursos, orçamento e cronograma X X X 

Embasamento teórico X X X 

Metodologia de pesquisa X   

Problemas e gargalos X X X 

Políticas e Processos   X 

Aperfeiçoamento dos processos X X X 

Análise e seleção das alternativas X X X 

Fluxos e processos X X X 

Análise de risco e viabilidade X X X 

Elaboração de Indicadores X   

Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho. (2020). 

 

QUADRO 1. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES (CONCLUSÃO) 
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ETAPAS DO PROJETO GUSTAVO PAMELA SIMONE 

Plano de implementação  X  

Levantamento dos Indicadores e 
avaliação 

X X X 

Desenvolvimento de um plano de ação  X  

Plano de contingência X  X 

Controle de orçamento e cronograma  X  

Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho. (2020). 
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4 FATORES CRÍTICOS E ETAPAS DO PROJETO 

 

Para Bullen (1981), fatores críticos de sucesso são como um número 

limitado de áreas nas quais um resultado satisfatório assegura um bom 

desempenho competitivo aos indivíduos, departamentos e organizações. Portanto, 

para alcançar o sucesso deste projeto e o alcance dos objetivos e resultados 

desejados, destaca-se as variáveis: 

● Covid-19: Necessidade de realinhar o cronograma da consultoria, 

devido a pandemia Covid-19, ou Coronavírus, um vírus transmitido por 

meio de tosse e espirros e que se propaga quando a pessoa toca em 

uma superfície ou objeto contaminado e depois levando as mãos aos 

olhos, nariz ou boca, que ocasionou o isolamento social global em 

meados de março de 2020, afetando o planejamento inicial. 

Possibilidade de os colaboradores da empresa obterem férias 

antecipadas e assim sobrecarregar demais funcionários, afetando o 

resultado da pesquisa interna. Impossibilidade de visita da equipe do 

projeto ao estabelecimento. Impossibilidade de acesso direto aos 

clientes devido a pandemia. 

● Descaracterização de informações: O risco de descaracterização 

de informações fornecidas erroneamente, seja por falta de ética ou 

mesmo a ignorância, por colaboradores e responsáveis de setor da 

empresa. 

● Pesquisas: Possibilidade de o modelo de questionário elaborado não 

abranger todas as variáveis necessárias ao diagnóstico. Possibilidade 

de alta satisfação nos questionários elaborados aos colabores por 

constrangimento nas participações de pesquisas. Possibilidade da 

baixa participação dos clientes em questionários, ficando abaixo do 

mínimo esperado. 

A fim de desenvolver o Projeto Integrador com eficácia, foram determinadas 

as seguintes etapas: 

1. Decisão da empresa: A equipe de consultoria buscou uma empresa 

acessível, com seguimento já estruturado e bem definido, a qual pudesse 

agregar em seus processos. O Verde Mais se mostrou interessado e 

engajado para esse trabalho. 
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2. Pesquisa Qualitativa Empresa: No dia 10 de março das 14 às 15 horas 

ocorreu a primeira, e única reunião presencial, com o proprietário da 

empresa, Sr. Helton Parizotto, para apresentar o projeto. A segunda reunião 

com propósito de apurar dados do Verde Mais, para uma identificação mais 

precisa e apurar os dados necessários do departamento pessoal, não 

ocorreu devido a implantação de mudanças emergenciais gerados pela 

pandemia. No dia 12 de Março de 2020, a OMS - Organização Mundial da 

Saúde juntamente com o Ministério da Saúde Brasileiro orienta o isolamento 

social à população, sendo assim na reunião do dia 03/04 com o 

departamento de RH, ficou acordado que as tratativas passariam a ser por 

e-mail. 

3. Pesquisa bibliográfica e documental: Foram realizadas pesquisas em 

livros, internet, Hemeroteca ESIC, jornais e artigos para composição da 

fundamentação teórica do PI, além da coleta de informações sobre a 

empresa, por meio de documentos e entrevistas.  

4. Pesquisa Qualitativa Cliente Oculto: as pesquisas realizadas como cliente 

oculto foram as seguintes: 

a) Individualmente pelos integrantes in loco; 

b) Coleta de ofertas do dia, e informações referente cartão fidelidade, por 

telefone; 

c) Através do Instagram a solicitação do funcionamento do delivery.  

5. Pesquisas Quantitativas: as informações para quantificar opiniões deste 

estudo, compreender as experiências humanas envolvidas diretamente nos 

processos internos do Verde Mais e mensurar esses dados, foram coletadas 

através de questionário no Google Forms e para analisar e interpretar as 

ações e observar as reações dos colaboradores a fim de entender seu 

significado foi aplicado uma pesquisa quantitativa para medir a satisfação 

dos funcionários através do livro científico Great Place to Work®. E sobre a 

satisfação dos clientes pela plataforma Survey Monkey. 

6. Diagnóstico: A partir das pesquisas realizadas, exploratórias qualitativas e 

quantitativas, pesquisa bibliográfica e documental, é possível avaliar os 

principais problemas e ações benéficas da organização, fazendo uma análise 

do que é proposto pela empresa com o que é recebido e interpretado pelos 

colaboradores e pelos seus clientes, e ainda o que é praticado pelos 



19 
 

mesmos. Sendo assim, é possível sugerir alternativas de ações, propondo 

soluções de aprimoramento a respeito dos processos já existentes, ou novos. 

7. Plano de ação: De seis ações propostas foram aprovadas cinco. Porém 

devido a pandemia (COVID- 19), estas ficarão disponíveis para a empresa 

para pós pandemia realizarem a aplicação. Não havendo implementação 

imediata. 

8. Implementação do Plano de Ação: O Plano de Ação foi desenvolvido para 

ser aplicado durante a consultoria, porém, em decorrência da pandemia, o 

Verde Mais optou por não aplicar, mas, que aplicariam após a normalização 

pós-pandemia.  

9. Avaliar os Resultados: Não houve aplicação de novas pesquisas pois a 

consultoria não foi aplicada para análise final, e considerando a 

complexidade para tal, aumentada devido a pandemia e ainda o fator tempo 

para obter os resultados esperados, após a aplicação das ações, o Verde 

Mais poderá identificar e medir os benefícios, através da avaliação deste, 

com a pesquisa quantitativa desenvolvida na primeira parte deste projeto. 
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5 PADRÕES DE DOCUMENTOS E DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

 

Para transmitir e receber as informações de maneira eficaz e boa 

composição, o projeto contou com os seguintes padrões de documentos:  

● O projeto é executado nos padrões da ABNT (Associação Brasileira de 

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

Ensino ESIC - Business & Marketing School.  

● Para que seja possível uma assistência rápida e em tempo real o projeto é 

armazenado no Drive para os integrantes do grupo do PI (projeto integrador) 

e a orientadora, permitindo que suas correções sejam feitas através do 

Google Online.  

● A comunicação ágil com o grupo e com a orientadora ocorre através de 

grupos dentro do aplicativo WhatsApp, sendo um grupo composto somente 

por integrantes do projeto e outro grupo com os integrantes mais orientadora.  

● Para formalização da gestão do projeto e assuntos de maior importância, é 

utilizado o grupo do WhatsApp com a orientadora. 

● O levantamento de informações foi efetivado através da integrante do grupo 

Srta. Pamela do Espírito Santo e da parte do Verde Mais a Sra. Cibele 

Gambeta e Sra. Patrícia Kormann do setor de RH. 

● A comunicação com o Verde Mais é realizada através de reuniões 

presenciais para coleta as informações pertinentes, e pesquisas junto aos 

colaboradores. 
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6 CRONOGRAMA PRELIMINAR E ORÇAMENTO 

 

Para a realização de forma estruturada e eficaz do projeto, segue o 

cronograma preliminar, que auxilia na administração e controle das etapas e tempo, 

segue o quadro: 

 
QUADRO 2 - CRONOGRAMA PI1 - VERDE MAIS FRESH MARKET  

 
Fonte: elaborado pelos autores (2020). 

 
O projeto necessitou de recursos que envolvem a parte financeira, sendo 

assim, foram calculados alguns itens para dar seguimento, bem como: combustível 

por conta do deslocamento até o Verde Mais, impressões para adquirir informações 
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internas e produtos de proteção individual contra o Covid-19, tais como álcool gel, 

máscaras e luvas, no período de 4 meses. 

 

QUADRO 3 - ORÇAMENTO PRELIMINAR DO PROJETO 

DESCRIÇÃO VALOR 

Combustível R$ 75,00 

Impressões R$ 20,00 

EPI R$ 79,57 

TOTAL R$ 174,57 

Consideramos tempo disponível dos integrantes. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
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7 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Nesta etapa do projeto realçar o estreitamento entre cliente e colaborador, 

e o reflexo no resultado do faturamento, é importante para abordar os conceitos 

trabalhados. Para tal será tratado a cultura e clima organizacional com fatores 

pertinentes e buscando relatar e comprovar a importância desta relação colaborador 

cliente. 

Para o colaborador, a estrutura, ferramentas de trabalho, treinamento e 

reconhecimento do trabalho executado são fatores essenciais, mas o cliente 

proporciona ao colaborador sua condição de trabalho. O cliente depositando 

confiança na organização concretiza sua fidelidade, pela experiência da compra, 

pelo custo-benefício, e por tantos outros fatores, mas, quem proporciona a 

experiência satisfatória no todo, é o colaborador que frente a frente é o contato 

direto, o cartão de visita e a ponte entre organização e cliente. 

Parte desta responsabilidade, está  na comunicação interna que capta as 

necessidades e experiência do cliente para que a organização possa mensurar as 

principais e mais favoráveis alterações a serem aplicadas internamente e assim 

atendendo o cliente. 

 

7.1 CULTURA E CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

A Cultura Organizacional está presente na organização, sua administração 

e durante sua história, porém, o clima organizacional é mutante. Toda reunião de 

pessoas, com diferentes hábitos e atitudes, constituem uma nova cultura. Toda 

organização é constituída por pessoa em sua essência, e essas pessoas 

contribuem para a formação de novas culturas: 

 

“O modelo dos pressupostos básicos que determinado grupo tem 
inventado, descoberto ou desenvolvido no processo de aprendizagem para 
lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna. Uma 
vez que os pressupostos tenham funcionado bem o suficiente para serem 
considerados válidos, são ensinados aos demais membros da organização 
como a maneira correta para se perceber, se pensar e sentir-se em relação 
àqueles problemas” (SCHEIN, 1984, p.3). 
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Genericamente cultura organizacional, tem de um lado, o conjunto de 

costumes e tradições e história das pessoas, e de outro lado, o conhecimento 

adquirido em estudos e experiência de vida, seja profissional, moral ou intelectual. 

Neste sentido, define-se a cultura organizacional como expressões mentais 

enraizadas na vida das organizações:  

 

“Suas manifestações, assumem formas variadas, tais como: princípios, 
valores e códigos; conhecimentos, técnicas e expressões estéticas; tabus, 
crenças e pré-noções; estilos, juízos e normas morais; tradições, usos e 
costumes; convenções sociais, protocolos e regras de etiquetas; 
estereótipos, clichês e motes; preconceitos, dogmas e axiomas; imagens, 
mitos e lendas; dogmas, superstições e fetiches” (SROUR, 1998, p.168). 

 

Como nos diz Goldratt (1992, p.81) "Diga-me como me mede e eu lhe direi 

como me comportarei", por isso se fez necessário redefinir os profissionais e olhar 

com mais atenção ao principal recurso das organizações que é o capital humano e 

possibilitar a esta, ser diferente das demais. 

Sem dúvida, os colaboradores são essenciais para o resultado e ainda parte 

relevante sobre a imagem da organização. Concordar ou discordar de valores e 

opiniões, de forma organizada e construtiva pode potencializar o processo, gerando 

assim visões e respostas diferenciadas e produtivas. 

Porém, quando se fala em Cultura Organizacional é imprescindível 

compreender a sua derivação, o Clima Organizacional, que tem por competência 

principal a compreensão das necessidades, preocupações e percepções dos 

colaboradores da organização. Apesar do interesse em clima organizacional ter 

iniciado há décadas, existe ainda, muito a ser trabalhado, pois é mutável assim 

como seus integrantes. 

Segundo Davis e Newstrom (1992) as pessoas são e representam o 

sistema social na organização, sendo a estrutura a definição dos relacionamentos 

formais dos colaboradores com a ajuda da tecnologia oferece então recursos para 

que os colaboradores trabalhem dentro do ambiente no qual a organização 

funciona. 

São muitos os fatores que definem o clima organizacional no conjunto de 

propriedades do ambiente de trabalho, direta ou indiretamente, os indivíduos que 

vivem e trabalham neste ambiente têm influência e motivação sobre o 

comportamento de outros colaboradores. Os valores pessoais, escolaridade, idade, 
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opinião política, cultura, boa expressão, quando em clima favorável, proporciona 

maiores rendimentos, mas se o clima organizacional não considera a pessoa, a 

satisfação pessoal se torna baixa e, consequentemente, a produtividade é reduzida, 

ainda que inconscientemente. 

Ainda a qualidade de vida e equilíbrio do colaborador entre o trabalho e vida 

pessoal são essenciais para o colaborador, mas também para manter um bom clima 

organizacional no trabalho.  

“As organizações podem passar por fases de dificuldades no mercado, 
momentos de incerteza que o país atravessa, aquisições de novas 
tecnologias que substitui funcionários, a retenção nas políticas de salários 
e benefícios, aumento das exigências dos empregados são fatores que 
podem modificar o clima da organização e afetar seus resultados” 
(FERREIRA, FORTUNA E TACHIZAWA, 2006, p. 05). 
 

Daft (1999, p. 318) afirma que “a motivação do empregado afeta a 

produtividade" entende-se que os sentimentos e comportamentos percebidos 

(direta ou indiretamente), do clima organizacional, ou seja a percepção com que o 

colaborador enxerga a organização é o fator que o faz sentir mais ou menos vontade 

para permanecer neste ambiente, e sua produtividade está relacionada a estes 

sentimentos. 

 

7.1.1 Comunicação Interna 

 

De acordo com Torquato (1986) as organizações possuem três fluxos de 

comunicação, que se movimentam em dois fluxos vertentes: o descendente, o 

ascendente e em duas direções opostas lateral: vertical e horizontal. 

As ferramentas adequadas, adotadas pela organização é essencial para 

repassar as informações, sejam normas internas, novos processos, comunicados, 

notícias, formalidades, ou seja, toda comunicação precisa chegar a todos os 

envolvidos, de maneira eficaz e efetivado pelo feedback. 

A comunicação, de acordo com a professora Margarida Kunsch (2003) 

apesar das diferenças de atividades e responsabilidades de cada setor, e pessoa, 

a integração e interação das informações bem definidas, sintoniza e consolidada os 

objetivos gerais da empresa na gestão participativa desta organização. 

A má comunicação impacta diretamente no rendimento pessoal, gerando 

custos por conta do descontentamento, dúvidas e desmotivação gerado no 

colaborador. 
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“Entendemos por comunicação integrada uma filosofia que direciona a 
convergência das diversas áreas permitindo uma atuação sinérgica. 
Pressupõe uma junção da comunicação institucional, da comunicação 
mercadológica, da comunicação interna e da comunicação administrativa, 
que formam o mix, o composto da comunicação organizacional” (KUNSCH, 
2003, p. 150). 
 

Independente da maneira que ocorre a transmissão de informações, formal, 

informal, horizontal ou vertical, verbal ou escrita, a comunicação é canal de 

satisfação. Se os envolvidos interpretam e absorvem a informação, sentem-se 

motivados e aptos para interpretar o clima organizacional e a meta de satisfazer o 

cliente é fortalecida em todos, a sinergia acontece. 

 

“É pelo significado da linguagem que os novos indivíduos aprendem a 
cultura da empresa e suas regras. Eles aprendem o que é tido como correto 
e o que é considerado inadequado, bem como assumem expressões da 
linguagem reforçadas pelos rituais e procedimentos que formam a 
arquitetura social da organização.” (MARCHIORI, 2008, p. 155.) 
 

Marchiori reforça ainda essa ideia, dizendo que o detalhamento proporciona 

segurança para a realização da comunicação interna. Absorver as informações nos 

detalhes repassados, alinhado à linguagem coloquial é a maneira de integrar os 

valores e cultura da empresa transmitindo experiências e ideias. 

 

7.2 GESTÃO DE PESSOAS 

 

A definição de Administração de Recursos Humanos (ARH) ou Gestão de 

Pessoas é a junção de atitudes e métodos, técnicas e práticas acordadas 

previamente, para regulamentar os comportamentos internos e melhorar desta 

forma os resultados na empresa (CHIAVENATO, 2000). 

Com o objetivo da administração dos comportamentos internos, ainda de 

colaborar no desenvolvimento do capital humano nas empresas, a Gestão de 

Pessoas ou Administrar os Recursos Humanos depende da concentração de 

habilidades, métodos, técnicas e práticas definidas e bem aplicadas, de acordo com 

a política interna, que permitam esse desenvolvimento. 

Para Vergara (2003, p. 9), "é no interior das empresas que passamos a 

maior parte de nossas vidas", Gestão de Pessoas se torna um tema importante, 

pois todo esse tempo é nada se não houver gestores ou profissionais 

comprometidos com o alinhamento dos seus objetivos, com a visão e as estratégias 
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organizacionais. A intensidade com que esses colaboradores executam suas 

tarefas e o esforço aplicado podem ser incentivados e desenvolvidos por seus 

gestores. 

Para Chiavenato (2000, p. 21), "a empresa que dá ênfase ao fator humano 

como o diferencial competitivo de seu negócio apenas como um belo discurso para 

consumo interno ou externo, procurando assim destacar-se entre seus concorrentes 

e não implanta de fato essa política perde muito." Apesar de as estratégias de 

negócio e questões financeiras serem fatores críticos para o sucesso da 

organização, a Gestão de Pessoas tem grande peso sobre o andamento das 

decisões. 

Preocupação comum das organizações é programar investimentos em 

treinamentos e desenvolvimentos de talentos, porém os imprevistos e mudanças 

socioeconômicas no mercado se tornam obstáculos não somente sobre os valores 

programados para o projeto, assim como o tempo previsto. 

 

7.2.1 Gestão De Pessoas Como Fator De Satisfação Do Cliente Final 

 

Kouzes e Posner (1991, p. 117) afirmam: 

"As pessoas preferem trabalhar para gerentes que sejam influentes para 
cima e para fora. Os líderes de sucesso sabem que é necessário e 
importante fazer os outros saberem o que podem e usam seu poder para 
conseguir que completem seu trabalho".  

 

O poder de influência, contradizendo os que têm cargo, atrai o colaborador 

pela percepção e pelo respeito das características daquele que os gere e por quem 

são liderados. O reconhecimento da importância de cada membro de equipe gera 

nestes membros satisfação pessoal e reconhecendo suas habilidades o indivíduo 

potencializa seu relacionamento com o próximo, seja cliente interno ou externo. 

 

“As mudanças verificadas no contexto do sistema de treinamento e 
desenvolvimento vêm servindo para ressaltar o papel das pessoas como o 
principal patrimônio das organizações. Já não há como deixar de 
considerar o capital humano como o mais evidente diferencial competitivo 
das organizações.” (GIL, 2012. p. 121)  
 

Para atrair novos clientes, a organização depende de marketing, 

oportunidade de mercado, pesquisas, lançamentos de novos produtos entre outros 

investimentos, já o cliente satisfeito tende a se manter e permanecer cliente. O custo 
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de manter clientes é menor do que o custo de conquistar novos. Além disso, a 

rentabilidade aumenta quando aumentada a satisfação do cliente, a organização 

aumenta a sua fatia de negócios no mercado, e novas oportunidades surgem. 

(HART, HESKETT, SASSER, 1997). 

Para Paauwe (2004), os envolvidos na Gestão de Pessoas e as pessoas a 

serem geridas estão inclusas nos ambientes sociais, culturais e legal, além da 

realidade geral e individual impõe pressões sobre estas que podem reagir de forma 

diferente conforme suas estruturas psíquicas, emocionais e culturais. 

Heskett et al. (1994), através da Cadeia Serviço-Lucro, expressam as 

relações entre a satisfação dos funcionários e a satisfação dos clientes, entendendo 

que a satisfação dos funcionários impacta na satisfação dos clientes, conforme 

demonstrado na figura 1. 

 

 FIGURA 1: CADEIA SERVIÇO-LUCRO 

 
Fonte: Heskett et al. (1994) 

Ao unir, ou unificar os setores de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, 

impulsiona-se os demais setores na organização, criando uma organização sólida, 

funcional, estrutural e humana. 

Segundo Chiavenato (2000, p. 5), “as organizações são constituídas de 

pessoas e dependem delas para atingir seus objetivos e cumprir suas missões”. 

O capital humano não depende somente de salários, mas essencialmente 

de relacionamento interpessoal, respeito e reconhecimento. Chiavenato indica 
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ainda que é bem mais barato investir e administrar inteligência humana, que investir 

na empresa somente com capital financeiro, pois este é dependente do trabalho 

humano.  

“O capital somente será bem aplicado quando for inteligente bem investido 
e administrado. Para tanto, administrar pessoas vem antes, durante e 
depois da administração do capital ou da administração de qualquer outro 
recurso empresarial, como máquinas, equipamentos, instalações, cliente 
etc. As empresas bem-sucedidas deram-se conta disso e voltaram-se para 
seus funcionários como os elementos alavancadores de resultados dentro 
da organização” (CHIAVENATO, 2000, p. 2). 
 

Gerir pessoas é envolvê-las na participação da responsabilidade social da 

organização, é a capacitação, envolvimento e desenvolvimento dos colaboradores 

conforme suas habilidades. O comportamento individual das pessoas, influenciado 

de maneira assertiva por seus gestores, gera reações essenciais e importantes que 

será espelhado ao cliente.  

Dantas (2004, p. 62), afirma que o modelo ideal de atendimento é: 

 

 QUADRO 4 - MODELO IDEAL DE ATENDIMENTO (CONTINUA) 

OS FATORES 
FUNDAMENTAIS 

Cortesia, simpatia e educação; Cumprimento de promessas e 
ofertas; Desburocratização. 

SATISFAÇÃO A SER 
PASSADA AO CLIENTE 

Ele é sempre bem-vindo; seus problemas serão tratados por seres 
humanos; não está sendo alvo de argumentações falsas. 

O PROFISSIONAL DE 
ATENDIMENTO 

Deve agir como empresa e pensar como cliente: conhecer bem a 
empresa e os produtos/serviços que ela oferece; conhecer técnicas 

de relacionamento humano: ter capacidade e autonomia para 
resolver problemas; tratar cada cliente como gostaria de ser tratado. 

 

 

 QUADRO 4 - MODELO IDEAL DE ATENDIMENTO (CONCLUSÃO) 

O AMBIENTE DE 
ATENDIMENTO 

Limpo, bem decorado e bem sinalizado; Funcional e automatizado; 
Atendentes bem selecionados e treinados; confortável, tanto para o 

cliente quanto para os atendentes. 

Fonte: DANTAS (2004) 

Ou seja, a ação do colaborador gera reação direta no cliente criando ação 

cortês com este e adquire por conta da satisfação gerada, não agora pelo produto, 

mas o serviço prestado. A aquisição é consequência, e assim sucessivamente. 
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7.3 GESTÃO ESTRATÉGICA COMERCIAL 

 

Estrategicamente a organização tem uma posição no mercado que a 

destaca da concorrência por valores, inovações e, ou seu persona, acompanhar as 

mudanças, adaptações e novas exigências do cliente colabora na estabilidade da 

empresa.  

De acordo com o modelo de Porter (2003), as empresas tornam-se 

competitivas quando trabalham três tipos de estratégias: custos, diferenciação e 

foco/nicho de cliente. Portanto estratégia é, mobilizar recursos e capital humano da 

empresa para atingir os objetivos da empresa, direcionando esses recursos 

estrategicamente e no tempo certo, para alcançar os resultados. 

Utilizar recursos para prospectar fornecedores criando negociações nas 

compras e investimentos, renovar técnicas e tecnologias mantendo o diferencial da 

empresa em evidência e agregar produtos e serviços aos clientes ativos, 

recuperando os inativos e atraindo os novos minimiza a instabilidade da 

organização. 

Conforme Porter (2003) de forma exposta ou não manifestada, toda 

empresa possui uma estratégia para enfrentar o mercado, e para que as estratégias 

sejam realizadas e competitivas é necessário expressar por meio de um 

planejamento. 

Determinar investimentos, recursos, procedimentos, elaborar setores, 

buscar benefícios governamentais e levantar pontos críticos que possam ocorrer, 

ter provisão financeira são alguns tópicos do planejamento que aliado ao esforço do 

capital humano produz a estratégia comercial da empresa. 

 

7.3.1 Gestão Do Varejo 

 

Para alcançar o cliente com eficácia e eficiência, a organização conta com 

a ajuda direta dos colaboradores, que preparam, se aproximam e atendem o cliente, 

ou seja, são o cartão de visita, a frente, a apresentação da empresa. Esse 

atendimento, ou seja, essa experiência do cliente com a empresa, está nas mãos 

da administração da empresa, na gestão das pessoas.  Gerir o precioso capital 
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humano exige uma atenção que está à frente das demais para a liderança do ramo 

varejistas (PARENTE, 2011).  

O colaborador é o contato direto da marca com o consumidor e o 

treinamento e conscientização da importância deste trabalho depende do 

desenvolvimento de pessoal, de acompanhamento nos setores e de 

reconhecimento, seja remunerado ou não, da relevância deste relacionamento no 

mercado. 

Segundo Parente (2011, p.271) "os serviços e o atendimento englobam 

todas as atividades que apresentam um relacionamento pessoal entre o varejista e 

o consumidor." A busca da melhor localização, do mix de produtos, de serviços, 

preços competitivos passam a ser o desafio e foco dos empresários a fim de garantir 

a satisfação de seus clientes e a lucratividade saudável da empresa, porém são os 

funcionários, o colaborador, selecionado, treinado e acompanhado por esta 

empresa que proporciona diretamente a experiência de compra ao cliente. 

 

 "Os tempos da concorrência simples, baseada no preço, estão ficando 
para trás. Daqui para frente, os varejistas deverão se adequar ao modelo 
de criação de valor para os seus clientes, o que implica em maximizar 
benefícios valiosos, minimizar os custos, e adotar algum diferencial em 
relação aos concorrentes, diferencial esse que esteja em mutação para 
não ser imitado" (BERRY, p. 58, 1999). 

 

Para Ângelo (1994) o varejista é um comércio que em cada resultado um 

diferencial é importante. Na gestão de varejo, é analisado a economia, as finanças, 

a sociologia, a psicologia e tantas outras ciências para compreender o mercado. 

"Os supermercados revolucionaram o processo e a forma de se venderem 

as mercadorias, ao inserirem novos conteúdos sociais e econômicos para a 

reprodução das relações sociais no espaço urbano." (VARGAS, 2001, p.242). 

A reação causada no cliente indica satisfação na experiência do contato 

com um produto e/ou serviço. E, atender, não atender ou superar a expectativa 

cliente resulta em prazer ou frustração.  Pois, segundo Ward e Dagger (2007), a 

satisfação de clientes são como relações fortes que cooperam na percepção de 

qualidade e aumentam a satisfação e a lealdade do cliente.  

“De um ponto-de-vista científico, a pesquisa sobre satisfação se robustece 

quando se faz a adição das análises ao nível do mercado aos estudos ao nível 

individual” (JOHNSON, ANDERSON E FORNELL, 1995, p. 695). 
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Na visão de Borges (2001) o setor supermercadista, mais do que nunca, 

tem o compromisso e o desafio de criar mecanismos de atratividade e interatividade 

no ponto de venda, visando a conquista, a retenção e a fidelização de sua clientela. 

O marketing de relacionamento é ferramenta essencial para entender as 

necessidades dos clientes da organização, atendendo e satisfazendo estas 

solicitações, fidelizá-los será consequência. 

  

7.4 CONSULTORIA EMPRESARIAL  

 

O mercado conta com empresas especializadas e profissionais capacitados 

para diagnosticar ou formular soluções acerca de um tema, seja sucesso ou 

problema, dentro de uma organização, essa consultoria empresarial colabora para 

que o gestor consiga ver situações que a rotina não demonstra. 

"A Consultoria é o ato de um cliente fornecer, dar e solicitar, pedir pareceres, 
opiniões, estudos, a um especialista contratado para que este auxílio apoie, 
oriente o trabalho administrativo, pode-se dizer que a consultoria é uma 
troca onde o cliente fornece informações da empresa e cabe ao consultor 
diagnosticar o problema e orientar da melhor forma possível." (PARREIRA, 
1997 p.12)  

 

Oliveira (2001, p.21), manifesta sua opinião sobre consultoria empresarial 

como "um processo interativo de um agente de mudança externo à empresa", 

porém, as decisões, mudanças necessárias e adaptações sugeridas na consultoria, 

são atos de responsabilidade da organização contratante. 

Segundo Block (2001, p.22), "A consultoria em sua melhor forma é um ato 

de amor: o desejo de ser genuinamente útil a outros. Usar o que sabemos, ou 

sentimos, ou sofremos no caminho para diminuir a carga dos outros." 

Ensinar o colega de trabalho e expor a atividade de responsabilidade 

exclusiva, não é correr riscos de ser substituído e sim oportunidade para novos 

cargos, experiência em outros setores e desenvolvimento pessoal e profissional, 

pois quando a oportunidade surgir, esse indivíduo pode ser promovido, já que tem 

alguém treinado para seu posto.  
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8 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

Com os dados e informações levantadas através de entrevistas qualitativas, 

documentos, pesquisas com colaboradores e clientes, foi realizado um estudo para 

diagnosticar a realidade interna do Verde Mais, após foram propostas melhorias ou 

ainda ajustes nos processos internos.  

Para mensurar e analisar os fatos atuais, a história, crescimento, valores e 

estratégias da organização se faz necessário. 

 

8.1 EMPRESA VERDE MAIS FRESH MARKET 

 

Helton Jorge Parizotto é Sócio Proprietário do Dalpar Supermercado, e 

começou a trabalhar nos negócios da família desde criança. Em 2016, com mais de 

15 anos de experiência na área de varejo, inaugurou em sociedade com Edemar 

Zamprogna, a primeira loja Verde Mais no bairro Xaxim em Curitiba/PR. 

Após analisar o perfil dos consumidores e o mercado, o Verde Mais 

encontrou o cliente saindo de compras mensais, para pequenas compras semanais 

e até quinzenais, suprindo por um período menor as necessidades, mas com 

alimentos frescos e selecionados.  

Loja Verde Mais! Uma ótima notícia para quem gosta de praticidade. (Jornal 

Bem Paraná 07/03/16). O Verde Mais entra no mercado, conquista e atende este 

perfil de consumidor que quer não somente melhorar sua qualidade de vida, mas 

também estacionar com facilidade, não enfrentar filas, prefere um ambiente 

acolhedor e prático.  

A arquitetura em tons amadeirados, paredes vivas oferece a experiência de 

um local diferenciado, um ambiente descontraído e aconchegante, ao invés da 

muvuca de super e hipermercados. Gondolas e expositores que permite uma visão 

ampla de toda a loja, ajudam no deslocamento objetivo aos setores que o cliente 

precisa. 

Em 2018, a segunda loja é inaugurada, confirmando o investimento na 

necessidade do cliente que agora tem duas lojas com setores de um supermercado 

comum, mas, que oferece ao cliente a praticidade exigida. 

 
FIGURA  2: MAQUETE VERDE MAIS - UNIDADE HAUER 
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Fonte: Site Verde Mais, 2018. 

 

Dos principais diferenciais da loja, Growler Station, uma estação de 

abastecimento de chope artesanal, e o espaço café customizado completa a busca 

da descontração e torna a compra uma experiência agradável ao consumidor.  

O hortifrúti possui grande variedade de produtos, todos selecionados e 

frescos e de qualidade que reduz tempo na escolha. 

Outro diferencial são os produtos a granel, produtos da linha sem glúten, 

sem lactose, veganos, fiambreria com queijos diferenciados e sem lactose, além da 

mercearia tradicional e itens de higiene, perfumaria e beleza. 

A padaria oferece toda variedade de pães, doces, e possui também uma 

confeitaria fina, além de servir cafés e lanches, como toda padaria tradicional e, pra 

melhorar: Sushi Bar, onde seu pedido é preparado na sua frente, sem contar adega 

e destilados importados. 

"O supermercado Verde Mais já virou referência em alimentação saudável 
em Curitiba e o melhor: tudo o que o consumidor precisa sem precisar pegar 
fila! Aqui você encontra: uma casa de carnes, hortifruti, pães e doces, 
produtos a granel, um café, floricultura e bebidas." (JORNAL GAZETA DO 
POVO, 2020) 

 

 

 

 
FIGURA 3: FOTOGRAFIA FRENTE DE CAIXA - UNIDADE HAUER  
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Fonte: Jornal Giro News, 2019. 

 

Com uso da mais alta tecnologia de informação, estabelecimento de 

processos mercadológicos e fortalecimento do produtor o VERDE MAIS consegue 

eliminar a informalidade de toda cadeia de hortifrutigranjeiros que ela gerencia. 

Trabalho aliado a produtores, garante que a produção seja escoada com 

qualidade e agilidade minimizando as perdas durante o processo distribuição ao 

consumidor final. 

FIGURA 4: FOTOGRAFIA INTERNA VERDE MAIS, COMER BEM FAZ BEM 

 
Fonte: Site Grupo Verde Mais, 2020. 

 

Focada em uma gestão sustentável e consciente a marca está alinhada com 

todas as tendências mercadológicas e de consumo.  
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Buscando evolução e desenvolvimento para os mais de 200 colaboradores 

da rede, a rede oferece cursos, feiras, treinamentos, e estes possuem ainda 

convênios exclusivos com desconto em academia, serviços de saúde e bem estar 

como salão de beleza, entre outros.  

 

FIGURA 5: FOTOGRAFIA AÉREA INTERNA - UNIDADE HAUER 

      
Fonte: Site Verde Mais, 2019. 

 

8.1.1. Missão, Visão e Valores do Verde Mais Fresh Market 

 

● MISSÃO 

Gerenciar a aquisição e distribuição de produtos hortifrutigranjeiros de 

qualidade, selecionando fornecedores de alta confiança, agenciando os processos 

de logística de forma ágil e eficaz, minimizando as perdas e garantindo os prazos 

de entrega. (SITE VERDE MAIS, 2019) 

● VISÃO 

Ser líder como parceiro ideal que auxilia a sua empresa por meio de 

soluções criativas na aquisição e entrega rápida de produtos hortifrutigranjeiros de 

alta qualidade, demonstrando sempre a paixão pelo que fazemos, provendo 

soluções e mantendo constante o nosso desafio de oferecer fórmulas 

personalizadas e comercialmente viáveis. (SITE VERDE MAIS, 2019) 

● VALORES 
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De forma responsável e inovadora, o VERDE MAIS procura assegurar a 

sustentabilidade do seu negócio desde a seleção de seus fornecedores até a 

entrega final dos produtos hortifrutigranjeiros, envolvendo, sobretudo: 

❖  A perda e eficiência – sistematizando as embalagens, selecionando os 

produtos de alta qualidade e acondicionando adequadamente para 

carga, transporte e descarga; 

❖  O comprometimento – compromisso com os prazos estabelecidos e 

com a qualidade do produto; 

❖  A ética – princípios morais e de conduta no relacionamento com 

fornecedores e clientes, mantendo um clima adequado para o 

desenvolvimento dos negócios, de modo a inspirar confiança e 

credibilidade; 

❖  A responsabilidade social – acolhimento de produtores familiares no rol 

de seus fornecedores, promovendo sua inclusão no processo de 

comercialização. Internamente promovemos a diversidade e a inclusão 

criando ambiente adequado de trabalho, incluindo colaboradores com 

diferentes características e modos distintos de pensar, respeitando 

suas individualidades e capacidades; 

❖  A qualidade – esta é a base da nossa proposta de trabalho, mantendo 

constante a capacitação de nossos colaboradores assegurando aos 

nossos clientes serviços de consistência; 

❖  A inovação – a nossa marca é a criatividade nesse segmento, com alto 

investimento em tecnologia de informação, procurando dar agilidade e 

segurança em nossos serviços; 

❖  A responsabilidade ambiental – esforço no sentido de trazer os 

benefícios da comercialização de produtos hortigranjeiros sem gerar 

impactos negativos para o meio ambiente ou para a sociedade, 

reduzindo impactos locais (poluição) e globais (mudanças climáticas), 

adotando práticas preventivas, tais como: 

➢ o uso de produtos agroecológicos ou que não utilizem 

agroquímicos em sua produção; 

➢ utilização de veículos de alta performance interna e externa 

quanto ao uso e consumo de combustíveis e manutenção 

preventiva; 
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➢ a garantia da segurança alimentar e à qualidade de vida, por 

meio da oferta produtos hortifrutigranjeiros sadios aos 

consumidores; (SITE VERDE MAIS, 2019) 

 

8.2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia desse estudo foi concretizada através de pesquisas 

qualitativas aplicada como entrevista para a equipe de RH, o setor comercial e o 

sócio proprietário da rede, pesquisa quantitativa junto a toda equipe de 70 

colaboradores da empresa Verde Mais, sabendo que cada um possui cargo e 

responsabilidade importante para o resultado do diagnóstico, e pesquisa 

quantitativa para uma parte de seus clientes. 

 Realizadas as pesquisas, foram utilizados ainda livros, internet, hemeroteca 

ESIC, jornais e artigos científicos para a composição da fundamentação teórica, ou 

seja, a pesquisa bibliográfica.  

 

8.2.1 Pesquisa Qualitativa 

 

Pesquisa qualitativa é definida como um tipo de investigação voltada para 

os aspectos originários de uma determinada situação considerando a parte 

generalizada do problema. Segundo Creswell (2007, p. 186) "na perspectiva 

qualitativa, o ambiente natural é a fonte direta de dados e o pesquisador, o principal 

instrumento, sendo que os dados coletados são predominantemente descritivos." 

 

8.2.1.1 - Entrevista Interna 

 

As entrevistas realizadas com alguns setores do Verde Mais, como o RH, o 

Proprietário e a área Comercial, ocorreram de forma virtual devido a pandemia 

enfrentada, as mesmas foram realizadas respectivamente nos dias 24/04/2020, 

07/05/2020 e 08/05/2020, tendo como finalidade o aprofundamento na realidade 

aplicada no dia a dia nos colaboradores e clientes a fim de uma análise mais real 

dos problemas. 
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"A definição de transcrição indica já como preferencial a execução da 
tarefa pelo próprio pesquisador e traz como vantagem a oportunidade de 
uma “primeira reflexão sobre sua experiência”. Ao escutar, o entrevistador 
consegue “captar a experiência… ao efetuar a transcrição o pesquisador 
tem, então, a invejável posição de ser ao mesmo tempo interior e exterior 
à experiência” (QUEIROZ, 1983, p. 84).  

 

Junto ao proprietário do Verde Mais Sr. Helton Parizotto, identificou-se que 

uma das maiores dificuldades da rede é trazer inovações para o mercado, fazer 

integrações de canais de venda e melhorar a experiência de compra do consumidor. 

Um ponto forte do Verde Mais é a qualidade e frescor dos produtos e o mix de 

produtos diferenciados, seu ponto fraco é poder de compras. 

Quando se perguntado a estratégia usada pelo proprietário para manter o 

mercado competitivo, ele respondeu: “Focamos no cliente e em proporcionar que 

sua experiência de compras seja sempre melhor e agradável, encontrando tudo em 

um só lugar. Procuramos também ter uma comunicação imediata e interativa com 

nossos clientes através das redes sociais, sanando dúvidas e recebendo elogios e 

sugestões visando à melhoria de nosso atendimento” 

Em entrevista realizada com as responsáveis do RH, Cibele Gambeta e 

Patrícia Kormann, ficou constatado que existe uma rotina de recrutamento e seleção 

de novos colaboradores e ainda um manual de políticas internas que contém a 

visão, missão, valores da empresa, as regras de conduta interna, integração de 

novos colaboradores e as normas de treinamento semanais.  

Toda informação referente a remuneração, incentivos e plano de carreira é 

repassado na integração dos novos colaboradores. Os gestores da área de 

atendimento são os responsáveis pela avaliação e treinamento diário em relação ao 

atendimento ao cliente, que são realizados diariamente. Uma das maiores 

dificuldades encontradas com o colaborador é em relação a maturidade, as 

emoções pessoais e devido ao fato de a maior parte considerar um “emprego de 

passagem”.  

A comunicação interna com os colaboradores ocorre através de um portal 

exclusivo de acesso e postagens em redes sociais. No decorrer do ano são 

realizados junto com os colaboradores confraternizações em datas comemorativas 

e fechamento anual festivo.  

Junto ao departamento da área comercial foi observado que os resultados 

obtidos estão alinhados ao planejamento estratégico e tático adotado. O diferencial 
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está na qualidade e frescor de seus alimentos, e principalmente na experiência de 

compra de seus clientes. O Verde Mais tem parceria com plataformas de entrega 

Ifood, site Mercado e serviço Drive Thru via WhatsApp. 

Os maiores índices de reclamações que o SAC – Serviço de Atendimento 

ao Cliente - registra são referentes a vaga de estacionamento e preços altos. O 

cliente recebe retorno desses registros no prazo máximo de 48 horas.  

O programa Clube de Descontos e os programas de incentivo colaboram 

na fidelização do cliente, programados conforme calendário anual do setor de 

Marketing, e divulgados ao cliente via redes sociais, WhatsApp e comunicação 

visual interna na loja.  

O Covid-19 causou grandes dificuldades em relação às estratégias 

comerciais e os planejamentos diários principalmente, conforme orientações e 

exigências governamentais, tratados mais à frente em Políticas e Procedimentos.  

Com base nas entrevistas realizadas com os departamentos principais, foi 

possível levantar alguns problemas que enfrentam.  

● Uma dificuldade de extrema importância encontrada é a falta de um 

organograma a fim de facilitar o entendimento de todas as pessoas de dentro 

e fora da empresa de como funciona o relacionamento das atividades, este 

colabora também para o reconhecimento de possíveis problemas e ajuda na 

melhoria do desenvolvimento de algumas áreas. 

● Os canais de venda utilizados não possuem uma integração funcional, o que 

acaba por acarretar muito tempo do operacional nas atualizações, ou ainda 

deixando de atualizar algum desses canais.  

● Ao se tratar da Gestão de pessoas, a maturidade e as emoções pessoais dos 

colaboradores acabam por dificultar o serviço dos supervisores, 

atrapalhando seu desenvolvimento profissional. 

● O plano de carreira dos colaboradores é bem estruturado e repassado ao 

mesmos para saberem o nível que podem atingir dentro da empresa, porém 

não foi encontrado métodos de incentivos para que a ambição por este nível 

seja alcançada, o que pode estar ligado ao alto giro de colaboradores o qual 

não demonstram interesse em construir carreira no Verde Mais. 

● As ações de confraternizações voltadas ao colaboradores em menor 

quantidade, e a falta de uma ferramenta onde as ideias dos colaboradores 

possam ser ouvidas a fim de oferecer melhorias, se tornam um método 
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essencial para unir a satisfação em fazer parte da equipe Verde Mais, este é 

um canal o qual os colaboradores possam estar sentindo falta. 

● As vagas de estacionamento estão entre as principais reclamações que a 

área comercial recebe, assim como os altos preços praticados. 

 
 

8.2.1.2 - Cliente Oculto  

 

Nas pesquisas realizadas como cliente oculto tivemos os resultados abaixo:   

a) Individualmente os integrantes da equipe efetivaram a experiência da 

compra, in loco, agilizada que é ofertada permitindo assim uma visão real do 

ambiente e do atendimento, onde se pode observar o comportamento geral 

dos colaboradores exercendo suas atividades; o atendimento conta com 

agilidade, presteza, simpatia e informações corretas. 

b) Para coletar as ofertas do dia, e informações sobre a inclusão no cartão 

fidelidade e suas vantagens, o contato via fone teve retorno e todas as 

dúvidas sanadas.  

c) Solicitação do funcionamento do delivery por redes sociais no final de 

semana, resultou em retorno automático informando que a resposta será 

enviada em horário comercial. 

 

Como cliente oculto presencial na loja mais de uma vez, apenas em uma 

visita foi recebido um excelente atendimento por todos os envolvidos naquela 

compra. Nas demais o atendimento conseguiu manter-se bom. 

Durante uma visita, um ponto a destacar foi a atitude do colaborador situado 

no caixa, ao mencionar o “Clube de Descontos” e logo em seguida desencorajar o 

cliente oculto afirmando que “Ultimamente não conceder tantos descontos”.  

A solicitação de informações pelas redes sociais em horário não comercial, 

retornou logo no início do próximo dia útil a resposta prometida referente a todas as 

formas de vendas e entregas pelo delivery que são pelo App Ifood e por forma de 

retirada no estacionamento da loja compras realizadas pelo canal do WhatsApp, 

sem precisar sequer perguntar novamente. 

O Cliente oculto ocorreu entre os meses de março a maio de 2020 na 

unidade Hauer do Verde Mais por todos os integrantes do PI. Através da pesquisa 
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como cliente oculto, entende-se que mesmo o mercado Verde Mais tendo grandes 

pontos positivos em relação ao atendimento, se faz necessário ajustes para 

alcançar a excelência. 

 

8.2.3 Pesquisa Quantitativa Funcionários - Clima Organizacional 

  

Tomando como base os objetivos específicos dessa consultoria acadêmica, 

é de suma importância o levantamento de dados internos dos colaboradores a fim 

de realizar um diagnóstico assertivo que envolva a Gestão de Pessoas e a 

satisfação dos clientes. Para isso foi elaborado um questionário (APÊNDICE A) para 

preenchimento dos colaboradores com base no proposto modelo Great Place to 

Work® (2016).  

O questionário para os colaboradores foi composto por 26 perguntas 

subdivididas por 2 seções. A primeira seção com 5 perguntas referente a 

informações gerais que envolvem idade, setor onde trabalha, nível de escolaridade, 

tempo decorrido para chegar ao trabalho e orientação sexual. A segunda seção 

contém 21 perguntas com  variações de respostas entre 1- Sim, 2- Não, 3- Às vezes 

e uma alternativa sendo 1- Concordo, 2- Discordo, 3- Às vezes, baseado no 

proposto modelo Great Place to Work® (2016), com foco na vivência do colaborador 

junto à suas funções, considerando o relacionamento interno entre os líderes e 

liderados, ambos abrangendo afirmações que envolvem o clima organizacional.  

Inicialmente, o questionário para os colaboradores foi composto por 27 

perguntas, subdivididas por 2 sessões, porém, por motivos não declarados pela  

equipe de RH do Verde Mais, opta-se por retirar uma questão, que correspondia o 

nº05 com intuito de informar a renda familiar de cada colaborador. 

A coleta dos dados realizada no mês de Maio de 2020, teve como objetivo 

a identificação de problemas, possibilitando análise eficaz perante as falhas a serem 

corrigidas conforme exposto abaixo: 

 

 GRÁFICO 01 e 02 SEÇÃO 1. Aos colaboradores. Idade e Setor 



43 
 

 

 

Pode-se observar que 82,5% dos colaboradores entrevistados pertencem a 

faixa etária de idade entre 20 a 44 anos, a maior concentração de colaboradores é 

no setor de frente de caixa com 28,6% representando 18 que estão dentro da faixa 

etária mais nova até mesmo devido as habilidades tecnológicas necessárias a 

função. 

 

GRÁFICO 03 e 05 SEÇÃO 1. Aos colaboradores. Nível de escolaridade e Gênero

 

Cerca de 54% dos colaboradores possuem nível de escolaridade ensino 

médio, porém, possui uma margem significativa de 25,4% cursando ou já concluído 

o ensino superior. Existe uma diversidade de gêneros dentro dos setores 

predominando o gênero feminino com 34 colaboradores. 

 

GRÁFICO 04 SEÇÃO 1. Aos colaboradores. Tempo de deslocamento 
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Observa-se que 46,1%, quase metade dos colabores, levam mais de 30 

minutos para se deslocar de sua casa até o Verde Mais, podendo este tempo 

ultrapassar uma hora.  
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GRÁFICO 01 e 02 SEÇÃO 2. Aos colaboradores. Comunicação Informativa e 

Acessível 

 

 

Ao analisar as respostas obtidas no gráfico 01 e 02, foi observado que a 

maior parte dos colaboradores recebem as informações sobre assuntos importantes 

e mudanças no Verde Mais, porém, 20 colaboradores responderam que recebem 

estas informações às vezes ou não recebem. Quanto a questão “eu serei 

respondido se fizer uma pergunta ao meu supervisor”, 84,1% responderam 

positivamente, mas existe uma parte equivalente a 10 colaboradores que 

responderam às vezes. 

 

GRÁFICO 03 e 04 SEÇÃO 2. Aos colaboradores. Supervisão, Visão Clara 

 

 

As questões 03 e 04 mostram que os supervisores possuem extrema 

facilidade em expressar para seus colaboradores as informações necessárias, 

passando confiança de que todos possuem capacidade de efetuar as suas tarefas 

sem precisar ser vigiado, uma quantidade muito pequena entre 6 e 8 colaboradores 

não sentem a liberdade de não serem vigiados e não entendem as informações 

recebidas. 
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GRÁFICO 05 e 06 SEÇÃO 2. Aos colaboradores. Confiabilidade 

 

 

Nas questões 06 e 07, observa-se que uma porcentagem semelhante entre 

os gráficos 01 e 02, onde aproximadamente o número de pessoas, entre 19 e 22, 

ou seja, cerca de 29% dos colaboradores responderam que os supervisores as 

vezes não agem de acordo com o que falam e consequentemente as vezes acabam 

por não cumprir com o prometido.  

 

GRÁFICO 07 e 08 SEÇÃO 2. Aos colaboradores. Valorização Profissional 

 

  

Em resposta aos treinamentos para crescimento profissional, um número 

maior de pessoas, 11, responderam que não recebem esse treinamento, e 9 

pessoas que às vezes recebem. Analisando estes índices juntos, permanece a 

mesma margem em torno dos 20 colaboradores que não recebem alguma forma de 

atenção de seus supervisores. Já 84,1% dos colabores reconhecem que recebem 

todos os equipamentos e recursos necessários para trabalhar. 
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GRÁFICO 09 SEÇÃO 2. Aos colaboradores. Esforço Individual 

 

 

Ao analisar as respostas obtidas da figura do gráfico 09, é possível observar 

que 8 colabores não recebem agradecimento de seus supervisores referente a seu 

esforço extra, 15 recebem as vezes, e 40 responderam que recebem 

agradecimento. O número de colabores que não recebem algum retorno do Verde 

Mais ultrapassou a média dos colaboradores que não recebem alguma forma de 

atenção que gira em torno dos 29%. 

 

GRÁFICO 10 e 15 SEÇÃO 2. Aos colaboradores. Colaboração, Recursos 

 

 

Ao analisar o gráfico 10 e 15 percebe-se uma porcentagem de colabores 

mais elevada, equivalente a 46,1%, quando se trata a insatisfação de suas ideias 

serem ouvidas por seus supervisores, e 28,5% não acredita que receberá um 

tratamento justo caso seja tratado injustamente. 
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GRÁFICO 11 e 12 SEÇÃO 2. Aos colaboradores. Ambiente de Trabalho 

 

 

Observa-se que 54 dos colaboradores entrevistados reconhecem o Verde 

Mais como um lugar seguro para trabalhar, mas esse número cai quando se 

tratando se o colaborador se sente bem emocionalmente trabalhando, onde 17 

pessoas responderam às vezes e 2 não. 

 

GRÁFICO 13 e 14 SEÇÃO 2. Aos colaboradores. Vida Pessoal, Pertencimento 

 

 

Ao analisar o gráfico 13, percebe-se que 22 colaboradores não são vistos 

como pessoas no ambiente de trabalho ou somente às vezes são vistos, e no gráfico 

14 o número de colaboradores que não se sentem importante está próximo, com 19 

colaboradores. 

 

GRÁFICO 16 e 17 SEÇÃO 2. Aos colaboradores. Orgulho da empresa 
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As ações que o Verde Mais executa em contribuição com a comunidade 

são bem vistas e aceitas perante a um maior número de colaboradores, em mesma 

proporção os colaboradores pretendem trabalhar por um bom período no Verde 

Mais, esta proporção alcança uma média de 78% dos colaboradores. 

 

Gráfico 18 SEÇÃO 2. Aos colaboradores. Orgulho da Empresa 

 

 

 Ao analisar o gráfico 18, percebe-se que aproximadamente 84% dos 

colabores tem orgulho da empresa em que trabalha, colaborando com a vontade de 

continuar a trabalhar na empresa. 

 

 

Gráfico 19 SEÇÃO 2. Aos colaboradores. Camaradagem 

 

 

Observa-se na figura do gráfico 19 que um grande percentual de 

colaboradores sente que seus colegas de trabalho e supervisores não se importam 

ou somente às vezes se importam com as outras pessoas, este número de pessoas 

entre os entrevistados chegou a 42. 
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Gráfico 20 e 21 SEÇÃO 2. Aos colaboradores. Respeito 

 

 

Ao analisar a figura do gráfico 20, percebe-se que quase 50% dos 

entrevistados quando não estão em um bom dia, acabam por transmitir para os 

clientes de alguma forma. Na figura do gráfico 21, 33,3% dos entrevistados acabam 

por não concordar com as notas que recebem de avaliações feitas sobre os seus 

serviços de seus supervisores. 

Ao concluir a análise do conjunto de resultados obtidas com as pesquisas, 

relacionamos alguns pontos que se destacam. 

Observa-se que devido ao uso de equipamentos tecnológicos dentro do 

Verde Mais, a faixa etária de colaboradores que se destaca no mercado é de 20 a 

44 anos com a maior concentração de colaboradores sendo na frente de caixa. O 

gênero predominante dentro dos setores é o feminino com 58,7%, e pode-se 

observar que existe uma diversidade relevante neste sentido. Mais da metade dos 

colaboradores possuem apenas o ensino médio, porém já se atingiu a margem de 

25% cursando ou concluído o ensino superior. 

Uma grande influência na disposição dos colaboradores ao executar suas 

tarefas, pode estar relacionada ao tempo de deslocamento de sua residência até o 

Verde Mais. Verificou-se que quase metade dos colaboradores entrevistados levam 

mais de 30 minutos para chegar, podendo este tempo ultrapassar uma hora. 

Pode-se observar que a informação dentro do Verde Mais acontece de 

forma informal, apresentando falhas em determinados pontos, assim não alcançado 

todos os devidos colaboradores. Observou-se uma média de 1/3 dos colabores que 

não recebem informações sobre assuntos importantes e mudanças que ocorrem. 

Este mesmo percentual se repete em outras análises realizadas, como a falta de 
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recebimento do treinamento necessário para poderem crescer profissionalmente e 

elogios quanto a esforços extras. 

Dentro da mesma média observou-se que os supervisores costumam não 

agir da forma com que falam e assim não cumprindo com o que prometem. O 

emocional dos colabores quando se tratado de trabalhar no Verde Mais também 

representou receber uma baixa atenção atingindo a média de 20 pessoas. 

Os canais de comunicação informados não estão gerando o resultado 

esperado com base nas análises da pesquisa realizada. 

A falta de prática de algumas ferramentas para gerenciar os colabores, está 

gerando uma deficiência de harmonização quando se tratar de se sentir bem no 

ambiente de trabalho. A mesma porcentagem de 1/3 nos apontou que não são 

vistos como pessoas no ambiente de trabalho e nem se sentem importante em seu 

setor, assim como acreditam não receber um tratamento justo. 

Um dado bastante relevante foi a insatisfação quando se tratar de colegas 

de trabalho se importarem uns com os outros, tanto no próprio setor, como diversos 

da empresa, mais da metade não sente que seu colega quer o seu bem, muitas 

vezes praticados pela falta de união e incentivo de do próprio Verde Mais. 

Não é praticado hoje programas de aceitação de ideias de melhorias dos 

colaboradores, o que coincide com os resultados apontando quase 50% que não 

são ouvidos. 

Foi possível observar que a Gestão de Pessoas do Verde Mais não está 

trabalhando com as ideias e vantagens em fazer parte da equipe, seguindo os 3 

pilares do Endomarketing conseguimos identificar as falhas: - Motivar, quando o 

colaborador não se sente motivado. - Informar, quando falta conteúdo para algumas 

pessoas. - Integrar, quando as pessoas não se sentem incluídas em algum meio. 

Foi possível identificar com a pesquisa que aproximadamente metade dos 

colaboradores acabam por transmitir para os clientes que não estão em um bom 

dia, o que acaba por enfatizar na fidelização e empatia com os mesmos. 

Entretanto a empresa apresenta um ótimo ambiente de trabalho, 

organizado e com diversos segmentos em crescimento. Os relacionamentos 

interpessoais praticados na empresa, são considerados eficazes a fim de aumentar 

a produtividade e eficácia. 

A pesquisa nos apresentou resultados com pontos positivos dentro da 

empresa, muito relevantes. Os colaboradores se sentem à vontade e livre para 
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poderem executar os seus serviços com confiança dentro do Verde Mais, sem se 

sentirem vigiados e incomodados. A segurança no ambiente de trabalho é clara e 

objetiva para os colaboradores, harmonizando muito a satisfação em se trabalhar 

em um ambiente seguro. E, as ações em média quinzenais que o Verde Mais 

costuma praticar a favor da comunidade, são muito bem vistas, reconhecidas e 

aceitas. 

Uma proporção de satisfação e orgulho em trabalhar na rede nos apontou 

que o desejo em trabalhar por um bom período na empresa atingiu cerca de 78% 

dos colaboradores. 

 

8.2.4 Pesquisa Quantitativa Clientes 

 

A coleta de dados dos clientes tem a finalidade de levantar o reflexo do 

atendimento prestado pela equipe Verde Mais, ou seja, a satisfação dos clientes. 

Por sua vez, a pesquisa quantitativa, permite calcular os dados e sua intervenção 

por meio das estatísticas levantadas (CRESWELL, 2009). Esses dados foram 

coletados através de um questionário no Google Forms (APÊNDICE B). 

O questionário para os clientes foi composto por 11 perguntas, subdivididas 

por 2 seções. A primeira seção contém 5 perguntas referente a informações 

pessoais que envolvem idade, nível de escolaridade renda familiar, tempo de 

deslocamento até o mercado e orientação sexual, respectivamente. A segunda 

seção contém 6 perguntas com modelo proposto por Survey Monkey (2020), 

referentes à experiência que o cliente obteve com o mercado Verde Mais, ambos 

abrangendo afirmações que envolvem a satisfação do cliente. 

Para garantir a confiabilidade na pesquisa aplicada, é de suma importância 

calcular a amostragem adquirida. Para isso é importante considerar fatores 

específicos como: 

● Tamanho da população: o número de pessoas que devem ser entrevistadas 

como um todo.  

● Margem de erro: indicação do nível de correspondência do resultado da 

pesquisa com a opinião do público atingido. Quanto menor a margem de erro, 

mais confiante será sua pesquisa. 
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● Nível de confiança da amostra: ligada diretamente a margem de erro, refere-

se à probabilidade de uma pesquisa ter o mesmo resultado se for aplicada a 

outro grupo, considerando o mesmo perfil, mesma situação e a mesma 

margem de erro. 

 
FIGURA 6: FÓRMULA PARA CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA 

 
Fonte: Site Survey Monkey, 2020. 

  

Considerando os seguintes números: 6000 clientes cadastrados no Verde 

Mais, 5% de margem de erro, e 95% de nível de confiança, obtivemos o número 

ideal de 362 respostas. Porém, 570 clientes responderam o questionário, garantindo 

57,46% acima da amostra exigida. 

Abaixo os gráficos com análises pontuando as informações relevantes, 

tanto no aspecto positivo responsável pelo desempenho e desenvolvimento do 

Verde Mais, quanto os aspectos que podem ser melhorados.  

O cliente tem uma visão da sua satisfação, mas entende que sua captação, 

fidelidade e retenção gera lucratividade para as empresas (Kaplan e Norton, 1997). 

Visando levantar diagnóstico quanto a satisfação e fidelização dos clientes 

a pesquisa obteve os seguintes resultados. 
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GRÁFICO 01 SEÇÃO 1. Aos Clientes. Idade

 
 

A partir do gráfico nº 01, entende-se que 88,3% com o total de 503 pessoas 

estão na faixa da população economicamente ativa brasileira de acordo com o 

IBGE.  

GRÁFICO 02 SEÇÃO 1. Aos clientes. Nível de escolaridade 

 

 

Subentende-se que os clientes do Verde Mais são bem instruídos 

considerando seu nível de escolaridade, no qual 431 (75,6%) pessoas possuem 

nível superior. 
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GRÁFICO 03 SEÇÃO 1. Aos clientes. Renda familiar 

 

 

84,4% dos clientes que responderam à pesquisa pertencem a classe C, 

contudo o perfil é bem distribuído neste aspecto. 

 

GRÁFICO 04 SEÇÃO 1. Aos clientes. Tempo de deslocamento 

 

 

Pode-se analisar que o maior percentual de clientes do Verde Mais tem 

residência próxima da unidade Hauer, sendo que 86% dos mesmos levam no 

máximo 20 minutos para se deslocar até o Verde Mais. 
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GRÁFICO 05 SEÇÃO 1. Aos clientes. Orientação sexual 

 

 

Ao analisar a figura do gráfico 05, percebe-se que a circulação de clientes 

dentro do Verde Mais é predominante pelo público feminino, atingindo 68,6% dos 

entrevistados. 

 

GRÁFICO 01 SEÇÃO 2. Aos clientes. Avaliação de atendimento 

 

 

Observa-se um percentual elevado quanto a satisfação de atendimento no 

Verde mais, atingindo 91,4% satisfeitos com os serviços recebidos, entretanto o 

percentual de clientes insatisfeitos no quesito atendimento tem consideráveis 8,6%, 

representando 49 clientes insatisfeitos com o atendimento recebido. 

 

GRÁFICO 02 SEÇÃO 2. Aos clientes. Profissionalidade da equipe 
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A questão acima levantada refere-se à avaliação dos clientes quanto ao 

profissionalismo dos colaboradores do Verde Mais. Analisando que mesmo com um 

percentual elevado de clientes considerando os colaboradores profissionais, atingiu 

importantes 118 clientes ou 20,7% que não consideram os colaboradores bons 

profissionais.   

 

GRÁFICO 03 SEÇÃO 2. Aos colaboradores. Prestatividade 

 

 

Quanto à prestatividade dos colaboradores vista pelos clientes, apesar de 

75,9% responderem positivamente, cerca de 137 clientes (24,1%) não consideram 

os colaboradores Verde Mais prestativos. 

GRÁFICO 04 SEÇÃO 2. Aos clientes. Frequência de compras 
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O gráfico demonstra que o público do Verde Mais é frequente em suas 

compras, com 409 clientes (71,8%) dos que participaram da entrevista utilizando os 

serviços ofertados diariamente e semanalmente. 

GRÁFICO 05 SEÇÃO 2. Aos clientes. Recomendação 

 

 

Ao observar o gráfico de número 05, pode-se analisar que um grande 

percentual de clientes representados por 88,1% recomendaria o Verde Mais, 

entretanto 67 pessoas (11,8%) não o recomendaria. 
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GRÁFICO 06 SEÇÃO 2. Aos clientes. Pontos importantes na escolha do mercado 

 

Ao analisar o gráfico de número 06 os fatores mais relevantes para a 

escolha de um mercado, os clientes responderam: preço (76%), atendimento 

(74,4%), variedade dos produtos, (73,2%), ofertas (72,8%), higiene (67,9%) e 

organização (61,1%).  

Destaque para o quesito “atendimento” considerado em segundo lugar na 

escala, por 424 clientes que demonstram que o atendimento é essencial para a 

escolha do mercado selecionado para a realização de suas compras. De acordo 

com a amostragem, esse resultado deve ser considerado e analisado de forma 

minuciosa sendo tratado internamente com foco em alcançar a excelência da 

satisfação. 

Ainda em destaque, em relação ao nível de satisfação no atendimento do 

Verde Mais, avaliado pelos clientes que frequentam a loja, mesmo sendo em sua 

maioria positivo, existe a margem de clientes que se destacaram por estarem 

insatisfeitos o qual é representada por 49 clientes, um número elevado quando se 

está contrariando a proposta de atendimento Verde Mais.  

Observa-se, além disso, que 118 clientes não consideram os colaboradores 

profissionais e 137 responderam que não consideram os colaboradores prestativos. 

Nota-se que são números altos tratando do diferencial oferecido com relação ao 

número de amostras resultantes da pesquisa. Estes pontos, se não melhorados, 

podem acarretar mal resultado na busca de novos clientes, não alcançando seu 

objetivo. 
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Se tratando de recomendação do Verde Mais, encontramos 67 respostas o 

qual negativam a recomendação. Este item pode estar relacionado aos temas 

levantados acima, o qual são temas essenciais que agradam e agregam valores a 

fidelização do cliente nos serviços oferecidos.  

Pontos positivos relevantes também foram possíveis serem identificados 

através da pesquisa realizada. 

Os clientes de um modo geral são bem instruídos em sua formação 

acadêmica, condiz com a classe deste público analisada em Classe C conforme 

resultado levantado. Portanto, torna-se um público exigente que acaba visitando o 

Verde Mais com frequência diária e semanal, o que se levado em consideração o 

perfil natural e saudável com alimentos frescos que é principal perfil do Verde Mais 

colabora para este índice. Favorecendo, assim, o aumento da frequência pelos 

clientes, porém aumentando a possibilidade de decepção, já que tem mais contato 

com o colaborador. 

Outra observação importante referente ao público que frequenta, em sua 

maior concentração é o feminino, onde a grande maioria leva até 20 minutos para 

chegar a loja, este fator está relacionado ao tempo das mulheres que sempre está 

corrido e geralmente com pressa, o que a dinâmica do Verde Mais acaba por 

agradar e solucionar as necessidades deste público direcionado. 

 

8.3 FLUXOS E INTERFACE 

 

O fluxo de comunicação organizacional, ou seja, a transmissão de normas, 

metas e práticas organizacionais para que a equipe trabalhe alinhada, é 

indispensável e pode trazer sucesso ou grandes consequências para a 

organização. 

"[..] Um sério problema das organizações. A grande quantidade de 
comunicação instrumental, no fluxo descendente, inibe e bloqueia os 
caudais da comunicação expressiva, que, por falta de vazão para subirem 
até o topo, correm lateralmente, criando redes informais de comunicação. 
Essas redes absorvem grandes quantidades de mensagens ambientais 
(Principalmente em momentos de crise), constituindo verdadeiros focos de 
tensão e alterando os comportamentos normativos." (TORQUATO, 2015, 
p.47). 
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O Mercado Verde Mais apresenta fluxos de informações descendente que 

é quando os líderes passam as informações referente as normas, metas e práticas 

organizacionais para os colaboradores. 

Acompanhando os resultados através das pesquisas com os 

colaboradores, este é o tipo de comunicação adequado e funcional no Verde Mais.  

 

FIGURA 7: DIREÇÕES DA COMUNICAÇÃO 

 
Fonte: Ceron. P. E. R. S, Revista Global, 2015. 

  

Fluxo descendente – É o processo de informações da cúpula diretiva da 

organização para os colaboradores, isto é, a comunicação de cima para baixo. Fluxo 

descendente: do líder para os liderados. 

Os resultados apresentados pela pesquisa junto aos colaboradores, 

mostrou que neste quesito o fluxo de informações descendentes apresenta falhas, 

conforme identificados nos resultados da questão 01 e 09 seção 2, onde os 

colaboradores demonstram a dificuldade na atualização de informações 

institucionais e o baixo retorno quanto a satisfação de suas atividades, os resultados 

das questões 5 e 6 da seção 2 nos apontam as falhas na comunicação nos canais 

utilizados para informações entre os setores. 

Fluxo ascendente – É o processo contrário. São as pessoas situadas na 

posição inferior da estrutura organizacional que enviam à cúpula suas informações. 

Feedback dado pelos colaboradores aos gestores sobre o método de gestão 

Segundo Robbins (2002, p. 281), “a comunicação ascendente mantém os 

dirigentes informados sobre como os funcionários se sentem em relação ao seu 

trabalho, seus colegas e a organização em geral, ou seja, fornece feedback”. 
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Este fluxo de comunicação ascendente se torna de extrema importância 

para a organização a fim de sugerir melhorias, avaliar o desempenho, relatar 

problemas tornando o colaborador mais participativo. 

Conforme os resultados apresentados na pesquisa aos colaboradores, as 

questões de número 10 e 15 da seção 2, aponta falhas mais severas quanto ao 

fluxo ascendente, não existe um canal de comunicação entre as áreas de baixo para 

cima, o que acaba por gerar um desconforto nas expectativas para os 

colaboradores. 

Para Matos (2014, p.139) “A comunicação integra os colaboradores aos 

objetivos da empresa”. A maneira que a informação foi interpretada e será 

repassada aos demais colaboradores para que o colaborador não somente executa 

a atividade, mas também contribua com sugestões para atingir o objetivo da 

organização. 

Fluxo lateral - É a comunicação que ocorre no mesmo nível, ou seja, a 

comunicação entre integrantes da organização que estejam no mesmo nível 

hierárquico. 

Esta é a comunicação mais frequente por estar entre os colaboradores de 

mesmo nível, mais clara e rápida que a comunicação formal. 

Conforme os resultados da pesquisa aplicada na empresa, as questões de 

número 12,13, 14 nos retornam como resposta de que não existe uma integração 

na organização, a questão de número 19 reflete drasticamente que a comunicação 

entre os colaboradores é falha visto de que não existe uma interação entre os 

mesmos com relacionamentos internos não satisfatórios.  

 

8.4 PROBLEMAS E GARGALOS 

 

Realizada a identificação dos gargalos, é possível realizar tomadas de 

decisões com relação ao volume produtivo da organização (ALMEIDA, 2009). 

Após concluir as análises dos questionários realizados, foi possível 

identificar que o Verde Mais possui falhas quanto a comunicação interna com 

algumas áreas da empresa, pois mantém um percentual de colaboradores que não 

recebem informações ou que não estão satisfeitos com alguma situação. Observou-

se que a Gestão de Pessoas não está trabalhando com foco humanitário dos 

colaboradores, o que acaba por influenciar na satisfação e fidelização dos clientes. 
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● Comunicação interna pouco eficiente 

A falha na comunicação interna, dificulta na visão que o colaborador têm da 

empresa e a importância de seus papeis dentro da organização. 

● Canais de comunicação sem integração 

Facilidade na comunicação contribui com o foco do colaborador, pois não 

se faz necessário a interpretação  ou decifrar informações para desempenhar sua 

função. 

● Falha na integração entre colaboradores 

A falta de envolvimento dos colaboradores no processo decisório, faz com 

que dificulte a integração entre os setores.   

● Treinamentos pouco aplicados  

Pessoas que se sentem capazes e são encorajadas a testarem novas ideias 

contribuem com o crescimento da empresa. Através da aplicação de treinamentos 

a equipe se sente mais engajada para desempenhar suas funções. 

● Métodos de incentivos não inseridos 

Colaborador motivado trabalha melhor, ganhando assim produtividade. A 

falta de incentivo leva ao desencorajamento dos colaboradores. 

● Organograma inexistente 

A falta de um organograma pode dificultar o entendimento do nível 

hierárquico dos colaboradores. 

● Falha na Gestão de Pessoas 

Os gestores transmitindo sua confiança na habilidade de um funcionário 

para gerir suas próprias responsabilidades, contribuem diretamente na 

produtividade e satisfação dos colaboradores, consequentemente refletindo na 

satisfação dos clientes. 

Todos os problemas citados acima contribuem para a insatisfação dos 

colaboradores, equivalente a 29% dos mesmos. Número bastante relevante e deve 

ser levado em consideração para que soluções sejam aplicadas.  

 

8.5 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

 

As políticas e normas internas, ressaltam regras e leis específicas de acordo 

com as obrigações e direitos do colaborador no segmento supermercadista. 
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Direcionar as ações dos colaboradores na organização torna mais fácil aos 

colaboradores qual postura tomar no que se diz respeito a determinadas situações 

que possam ocorrer em suas atividades diárias, na questão de qualidade do 

produto, na sua segurança no trabalho e na sustentabilidade da organização e do 

meio ambiente. 

Horários de trabalho, folgas e horas extras estão inclusos conforme leis 

vigentes e acordados antecipadamente na contratação. 

O treinamento interno introduz o colaborador aos procedimentos internos e 

obrigatoriedades de acordo com a Lei 8.137/1990 sobre a proteção ao consumidor, 

os cuidados internos de produtos com produtos com data de vencimento próxima e 

ainda produtos em condições impróprias para venda precisam ser verificados e 

conferidos constantemente. 

Para avaliar e pesquisar a satisfação dos colaboradores o Verde Mais conta 

com a programação do setor de Recursos Humanos para treinamentos, palestras, 

informações que desenvolva o colaborador, tanto profissionalmente como para seu 

bem estar. 

Os setores de risco de trabalho, açougue, por exemplo, monitora e fornece 

equipamentos de segurança, tais como jaqueta térmica, luvas e sapatos 

impermeáveis para que a atividade possa ser executada com segurança, conforme 

a Instrução Normativa DIVISA/SVS Nº 4 DE 15/12/2014. 

Em tempos de pandemia, e conforme exigências da prefeitura de Curitiba 

diante da Resolução 01/2020 sobre o Coronavírus, a entrada de clientes é 

controlada e limitado o número de pessoas no interior da loja, a disponibilidade de 

álcool gel para higienização das mãos fica disponível a clientes e colaboradores em 

vários pontos da loja. Ainda os carrinhos de compras e cestas são higienizados 

após o uso e os colaboradores que têm contato direto com cliente utilizam luvas e 

nos caixas (checkout) ocorreu a instalação de acrílicos entre cliente e colaborador. 

Em Março do ano corrente o Superior Tribunal Federal deferiu a MP 927, 

dispondo que as medidas trabalhistas de enfrentamento do estado de calamidade 

pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do Coronavírus (Covid-19), será tratada como doença ocupacional. 

O giro e descarte apropriado de alimentos perecíveis, conforme a Lei 

Federal 12.305/2010 e a Lei Distrital 5.610/2016 são tratados com sustentabilidade 

e com devidos cuidados para com os colaboradores que executam essa atividade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8137.htm
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Os colaboradores têm liberdade e instrução para se comunicar diretamente 

aos seus supervisores para sugestões e reclamações gerais, seja assuntos 

pessoais ou de âmbito dos fluxos e procedimentos internos.  

 

8.6 ANÁLISE DE RISCO 

 

Concluído o levantamento de dados das pesquisas realizadas junto aos 

colaboradores e clientes, as falhas quanto a comunicação interna, treinamentos e 

marketing interno é existente na empresa. O Verde Mais deve se atentar a sanar ou 

minimizar estas falhas a fim de melhorar seus resultados com base em seus 

Valores. 

Segue os pontos críticos que possam vir a apresentar resultados fora do 

padrão de qualidade nas atividades, procedimentos e fluxos do Verde Mais:  

● Administrativo: O organograma é uma ferramenta gráfica que representa a 

estrutura organizacional da empresa, identificando o nível de autoridades de 

cada responsável, e a hierarquização e relações entre os setores. A falta 

deste gera desentendimento interno, pois o colaborador não tem uma pessoa 

como referência, gerando falta de oportunidades em identificar melhorias, 

não tendo visibilidade geral. Quando utilizado de maneira eficaz colabora 

para a comunicação entre as pessoas envolvidas no mesmo processo.   

● Recursos Humanos: a Gestão de pessoas voltada a área de Recursos 

Humanos junto aos supervisores quanto a informações, treinamentos, falta 

de métodos de incentivos, resultados e integração, é de extrema importância 

para atingir os resultados esperados pelo Verde Mais. O percentual de 

colaboradores insatisfeitos com alguns resultados que a Gestão deixa de agir 

sobre eles, acaba por refletir desinteresse no ambiente de trabalho com 

reflexo imediato no atendimento direto ao cliente, o que causa a insatisfação 

como levantada nas pesquisas de 20% dos clientes. 

● Canais de comunicação: Integração dos canais de vendas entre os utilizados 

pela rede facilitando o ajuste de todas as informações ao mesmo tempo, a 

fim de solucionar os problemas gerados com preços diferentes ou ainda falta 

de estoque, o que acaba por sobrecarregar determinadas funções e deixa o 

cliente insatisfeito. Os canais internos voltados aos colaboradores podem ser 

utilizados para informar aos mesmos referentes a atualizações no mercado 
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setorizado, assim como ser aberto um canal direto de comunicação referente 

a ideias novas, valorizando os colaboradores. Esta ação reflete 

automaticamente na satisfação dos colabores em fazer parte da equipe, 

assim resultando em um excelente atendimento as necessidades dos 

clientes. 

Nota-se que colaboradores sem conhecer os fluxos da empresa, sem 

programas de incentivos, mal treinados e insatisfeitos em seu ambiente de trabalho, 

refletem diretamente na insatisfação do cliente em suas experiências de compra na 

loja. Tal experiência pode fidelizar o cliente para a próxima compra, ou gerar uma 

situação não satisfatória e irreversível. 
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9 ANÁLISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

Com base nas políticas do Verde Mais e nos problemas e gargalos 

apresentados, foi apresentado inicialmente sugestões para debate e aprovação por 

parte da empresa, a fim da consultoria acadêmica desenvolver uma estratégia de 

ação. Portanto, sugeriu-se não apenas ações da área de Gestão de Pessoas, 

incluindo a temática de comunicação interna, mas também ações para a área 

Comercial.  

QUADRO 5 -  AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO (CONTINUA) 

Problema/Oportunidade Estratégia/Ação para o 
PI2 

Justificativa 

Organograma Fluxos e orientação de 
informações 

Implementar o organograma na empresa a 
fim de agilizar e informar as comunicações 
setorizadas, em busca de agilidade, 
melhorias contínuas, referenciando um 
responsável para centralizar as 
informações. 

Integração dos canais 
de Vendas 

Integrar a comunicação 
entre as ferramentas 
utilizadas 

Verificar as plataformas utilizadas e uma 
ferramenta que possa agilizar esta 
integração, entre ERP e redes sociais. 

Reunião Café Descontração e 
informalidade 

Implementação de uma reunião mensal 
com os colaboradores, apresentando os 
pontos fracos gerados durante o mês, e as 
melhorias para o próximo mês, com um 
café interagindo com outros setores que 
não tem muito contato no decorrer das 
atividades, a fim de promover a 
camaradagem entre os setores. 

Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho, (2020). 
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QUADRO 5 -  AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO (CONCLUSÃO) 

Problema/Oportunidade Estratégia/Ação para o 
PI2 

Justificativa 

Jornal Bimestral Utilizar canais de 
informação já existentes 

Criação de um jornal bimestral com o intuito 
de interagir com os colaboradores referente 
às atualizações que ocorreram na empresa: 
os acontecimentos importantes no último 
bimestre, campanhas de ação solidária, 
integrante novo na equipe, palavra do 
presidente, uma ideia nova reconhecida de 
um colaborador, próximos aniversariantes, 
nascimento de filhos, opinião do leitor 
referente à o que gostaria de ser informado 
na próxima edição do jornal. 
 

Incentivos e 
treinamentos (29% dos 
colaboradores 
insatisfeitos) 

Elaborar programas de 
Incentivos, melhorar 
treinamentos, 
reconhecimento da 
importância do 
colaborador  

Elaborar incentivos referente aos planos de 
carreira, treinamentos mais eficazes 
setorizados, demonstração da importância 
do colaborador. 

Programa de integração Realizar programas de 
integração entre 
colaboradores 

Trabalhar a integração de um colaborador 
tutor no primeiro dia de trabalho do novo 
integrante. 

Informativos Implantação de canal de 
informações 

Utilizar canais internos já existentes para 
lançar informativos referente a últimas 
atualizações setorizadas, novas normas, 
assim como aniversários e funcionários 
destaques do mês.  

Clube de Descontos Atualização  Sempre ter descontos ativos para os 
clientes e bem identificados com benefícios 
exclusivos 

Produto não encontrado Canais já existentes Filtrar informações referente aos produtos 
não encontrados na loja para satisfazer a 
próxima compra, e se possível enviar uma 
mensagem avisando que o produto já foi 
incluso no mercado. 

Empatia Personalização no 
atendimento 

Promover a empatia e a personalização 
através de treinamentos para um excelente 
atendimento na loja, focado na satisfação 
do cliente. 

Entrega em casa Delivery Promover a entrega de Delivery no 
endereço requisitado para o cliente não sair 
de casa, em regiões próximas ao mercado. 

1/5 dos Clientes 
Insatisfeitos 

Pesquisa Qualitativa Implantação de pesquisa qualitativa para 
avaliação dos problemas/causa da 
insatisfação. 

Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho, (2020). 



69 
 

 

No entanto, após apresentação do projeto integrador I, no dia 06 de julho 

de 2020 por sugestão dos professores formadores da banca, as ações propostas 

que eram  12, o qual envolviam a área de Comunicação Interna e Gestão de 

Pessoas, sendo assim reduzidas para 6 voltadas apenas para a área de Gestão de 

Pessoas. Sendo assim as ações descartadas o qual ampliavam de demasia o 

escopo da consultoria foram: 

1. Integração dos canais de vendas 

2. Informativos 

3. Clube de descontos 

4. Produto não encontrado 

5. Entrega em casa 

6. Pesquisa qualitativa 

Tais ações foram recomendadas a organização, porém não fariam mais 

parte da proposta da consultoria presente.  
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10 DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA 

 

A apresentação dos resultados do projeto integrador I ocorreu no dia 

01/09/2020 às 17 horas, por videoconferência, ao proprietário do Verde Mais, Sr. 

Helton Parizotto por um período de aproximadamente de uma hora. 

As sugestões e propostas da consultoria foram muito bem recepcionadas e 

definidas. Estas tiveram base nas pesquisas qualitativas e quantitativas com os 

colaboradores, cliente oculto e satisfação de clientes. Releva considerar que, em 

Março no início do projeto, não tivemos acesso, por parte do RH, as informações 

sobre treinamentos e desenvolvimentos, já aplicados na organização e durante a 

apresentação, o Sr. Helton foi revelando estas informações faltantes, de forma 

alguma demonstrou decepção, mas sim definiu e acatou as sugestões dentro dos 

citados no tópico problemas e gargalos. 

O Sr. Helton levou em consideração o grau de importância a serem 

aplicadas de forma a edificar a organização, porém, devido a pandemia, que aliás 

interrompeu parte das ações que já existiam, ficou acordado a aplicação após a 

normalização desta questão de saúde mundial. 

A simulação de ação proposta para as melhorias teve então o alinhamento 

com setor do RH aos cuidados da Sra. Cibele Gambeta no dia 09 de setembro 2020 

via reunião pelo APP WhatsApp com a integrante da equipe Pamela Cristina.  

 

10.1 AÇÕES DE MELHORIAS PARA GESTÃO DE COLABORADORES 

Em conversa com a responsável pelo RH Cibele Gambeta, e confirmado 

que as ações sugeridas já existem no Verde Mais, e que a execução das mesmas 

foram interrompidas em Março de 2020 devido o Covid-19, e ainda que mesmo 

antes da pandemia, a continuidade destas ações eram precárias por vários fatores, 

sendo a maior causa, a falta de tempo para inovar ou melhorar. 

Foram acatadas cinco propostas das seis apresentadas, como melhoria e 

aperfeiçoamento das já existentes, pois algumas delas se encontram 

desatualizadas e não estavam surtindo o efeito desejado. 

As propostas aprovadas para aperfeiçoamento e melhoria são: o 

organograma, reunião café, programa de integração, empatia no treinamento e 

jornal bimestral.  
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Todos com objetivo de direcionar, integrar, melhorar a comunicação interna, 

aprimorar e desenvolver habilidades gerando a satisfação dos colaboradores e 

refletindo na satisfação dos clientes. Transcorre abaixo:  

Organograma: O proprietário demonstrou interesse neste quesito, 

compreendeu e complementou que a falta dele pode estar gerando uma parte da 

falha na comunicação entre os setores, já o RH nos retornou que o item já existe no 

Verde Mais, porém que está precisando de uma revisão para ser aplicado. 

Reunião Café ou Meeting Coffee: O proprietário e o RH demonstraram 

interesse neste item e informaram que antes da pandemia já existia o chamado: “ 

Café com o Diretor”. 

Programa de Integração: O proprietário Helton e o RH nos informaram que 

já existe um programa de integração, porém demonstraram interesse em que a 

mesma seja estudado e melhorado.  

Empatia no treinamento: Junto com o proprietário concluímos que este 

item é de extrema importância para a avaliação do cliente em ser bem atendido no 

Verde mais, assim sendo estudado um meio de treinamento para esta melhoria. 

Junto ao RH fomos informados de que, durante o processo da consultoria, o Verde 

Mais assinou contrato com uma plataforma de treinamento EAD, o qual está sendo 

adaptado à nova situação. 

Jornal Bimestral:  Fomos informados pelo proprietário e pelo RH que já 

existiu o “Capricho News”, mas a circulação foi interrompida pois os colabores não 

liam as informações contidas. Uma promoção, onde o colaborador lendo um trecho 

do jornal, onde continha a frase: "se você leu até aqui ganhou um brinde..." não teve  

ganhadores, pois nenhum colaborador leu a informação. Ambos demonstraram 

interesse em que o Jornal volte a circular, porém de forma mais intuitiva, com mais 

imagens. 

Incentivos e Treinamentos: Foi reconhecido pelo proprietário que 

programas de incentivos e treinamentos são de extrema importância para que o 

colaborador se sinta estável no trabalho,  e assim se dedique com mais eficiência. 

Porém, a proposta foi descartada no presente momento. 
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10.2 FLUXOS E INTERFACE 

As propostas apresentadas ao Verde Mais, foram: implementação do 

organograma, repasse de informações importantes com descontração e 

informalidade em reunião café, programa de integração de novos colaboradores, 

empatia no treinamento, jornal bimestral e incentivos e treinamentos.  

 Destas foram aceitas por parte do proprietário da empresa junto ao setor do 

RH as cinco primeiras sequencialmente, e descartada a ação de incentivo e 

treinamentos. 

Para tratativa do processo de implantação, o mesmo orientou e direcionou 

a Srta. Cibele Gambeta como responsável e contato para orientações, informações 

e repasse de dados para conclusão do projeto. 

Para Robbins (2005) o fluxo comunicativo pode ser: descendente, 

ascendente e lateral, assim no segmento de Varejo Mercado, é importante que se 

pratiquem os fluxos de informações descendente, ascendente e lateral, devido a 

quantidade de colabores e a facilidade na rapidez da comunicação. 

O Mercado Verde Mais apresenta fluxo de comunicação descendente, 

quando as normas e práticas vêm de cima para baixo, ou seja, os líderes passam 

as informações referente as normas, metas e práticas organizacionais para os 

colaboradores.  

É importante gerar um fluxo de informação ascendente, que é quando se 

recebe um retorno das informações recebidas pelos colaboradores, o famoso 

“Feedback”, se os colaboradores estão recebendo e acatando os recados ou não, 

é este fluxo de comunicação ascendente que sugere pontos de melhorias, 

avaliações e desempenho, tornando o colaborador mais participativo. 

A comunicação de fluxo lateral também se encontra nula, que é quando os 

colaboradores de mesmo nível interagem, se tratando de estar no mesmo ambiente, 

se torna o meio mais rápido de comunicação, o qual devido à falta de integração 

entre os colaboradores não ocorre.  

As ações propostas a serem citadas na sequência possuem o objetivo de 

aperfeiçoar e melhorar a comunicação entre os supervisores e os demais 

colaboradores, utilizando-se de estratégias de comunicação e treinamentos 

internos. 
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● Organograma: Fluxos de comunicação descendentes, ascendentes e 

lateral.  O objetivo principal do organograma é deixar claro como as 

pessoas se relacionam na empresa, direcionar o colaborador, 

agilizando a informação e comunicação setorial. Independentemente 

do tempo de trabalho, o ambiente onde desenvolve suas atividades, a 

mudança de cargo ou ainda cobrir a falta de colega de trabalho, gera 

desencontro, interpretação e perda ou esquecimento de informações. 

Outra função importante, e que quando o colaborador compreende 

que existem os responsáveis e os departamentos, consegue também 

compreender onde pode crescer na organização, e buscando 

desenvolver para tal. Em resumo, o organograma ajuda a apontar 

possíveis melhorias e quais áreas necessitam de tal melhoria e suas 

competências. 

● Reunião Café ou Meeting Coffee: Fluxos descendentes e laterais, 

permitindo assim a descontração e informalidade gerando 

camaradagem entre os colaboradores e consequentemente 

melhorando o relacionamento entre os setores. As reuniões podem 

ser mensais, pós pandemia, inclusive pode-se inserir as primeiras 

somente por setor e inserindo outros setores conforme a aceitação 

dos colaboradores e não gerar impacto brusco, caso não seja uma 

experiência vivida ainda na empresa. Quanto ao tema desta reunião, 

pode-se tratar dos pontos fracos e fortes no resultado mensal, recolher 

sugestões de melhorias, e também aplicar dinâmicas de entrosamento 

e desenvolvimento de percepções do ambiente geral.  

● Programa de Integração: Fluxos laterais. Neste programa, o  novo 

colaborador será o foco e o destaque na empresa e para seus colegas 

de trabalho, por um ou dois dias, conforme pré-determinado com o 

setor do RH. Um colaborador, pode ser o responsável do setor ou 

outro colega de trabalho que tenha a habilidade para recepcionar e 

amparar o novo integrante do Verde Mais, acolhe e mostra o ambiente 

de descanso, apresenta os setores e permanece por perto do novo 

colaborador, direcionando ele ao responsável do setor, mas sendo um 

tutor instrutor para este. 



74 
 

● Empatia no treinamento: Fluxo descendente. Treinamentos utilizados  

para transmitir as informações institucionais da empresa, Missão, 

Visão, Valores e outras, de forma atrativa aos colaboradores para que 

personalizam através de treinamentos um excelente atendimento e 

assim estejam sempre preparados em solucionar a questão do cliente, 

focado na satisfação. 

● Jornal Bimestral: Fluxo descendente e ascendente. Permitir nos 

canais de informação já existentes, criar um jornal bimestral 

interagindo com os colaboradores. Temas como acontecimentos 

importantes, informações institucionais, ação solidária, aniversários 

do mês, novas normas internas, integrante novo na equipe, palavra do 

presidente, nascimento e perda de familiares, etc. 

 

10.3 ANÁLISE DE RISCOS E VIABILIDADE 

Juntamente com as atividades diárias da organização e dentro de uma 

realidade de pandemia, o objetivo do quadro abaixo é demonstrar o grau de risco 

de viabilidade que podem ocorrer no processo de implantação das ações acatadas, 

sendo possível visualizar alternativas para atingir a meta ou alterar o projeto. 

Seguem eles: 

 

QUADRO 6 - ANÁLISE DE RISCOS E VIABILIDADE (CONTÍNUA) 

DESCRIÇÃO IMPACTO 
PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 
SOLUÇÃO 

Gestão do tempo 
devido a pandemia e 
cuidados extras para 
com colaboradores e 

clientes 

Alto Alto 

Propor o projeto de forma a 
adaptar e alterar processos 
conforme posteriormente 

desenvolvido. 

Implementar e fazer 
compreender 

claramente a função de 
cada proposta 

Alto Alto 

Ser inserido aos colaboradores e 
conscientizar através de 

memorando internos e orientação 
dos supervisores de setor. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

 

QUADRO 6 - ANÁLISE DE RISCOS E VIABILIDADE (CONCLUSÃO) 

DESCRIÇÃO IMPACTO 
PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 
SOLUÇÃO 
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Falta de entendimento 
e comprometimento por 
parte dos responsáveis 
em  implantar o projeto 

Alto Médio 

Usar dinâmicas para que os 
colaboradores sejam atraídos 

pelas informações transmitidas e 
não somente pelo atrativo de 

alimentos ou aproximação dos 
outros colaboradores. 

Possibilidade da não 
aprovação de 

implementação 
Alto Médio 

Trabalhar com hipótese e 
possibilidades de resultados. 

Não ser considerado 
importante de imediato 

pelo proprietário 
Alto Médio 

Entregar a proposta de plano de 
ação para análise. 

Não aceitação do 
projeto por parte da 

administração do RH 
Médio Médio 

Realizar reunião com os setores 
envolvidos para demonstrar 

resultados e assim acordar novas 
sugestões ou críticas de maneira 

a ajustar o projeto. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

Reuniões rápidas e feedbacks entre os gestores podem ser adotados como 

rotina para que essas ameaças levantadas sejam neutralizadas e assim o impacto 

de viabilidade da aplicação das ações não seja afetada. 

 

10.4 INDICADORES DE DESEMPENHO 

Baseando-se nas análises dos resultados de pesquisas qualitativas e 

quantitativas, foram determinados algumas metas para indicar o desempenho da 

melhora de desempenho das ações aplicadas. 

Reexaminando, numa síntese, os colaboradores do Verde Mais Fresh 

Market, ao todo são 70, sendo que 90% destes demonstraram interesse e 

responderam à pesquisa. A pesquisa foi baseada no GPTW (Great Place to Work) 

com questionário de 26 perguntas e com respostas de opções subdivididas por 2 

seções.  

Para os indicadores de desempenho vamos considerar a segunda seção 

que contém 21 perguntas com  variações de respostas entre 1 - Sim, 2 - Não, 3 - 

Às vezes e uma alternativa sendo 1 - Concordo, 2 - Discordo, 3 - Às vezes, e através 

destes critérios foi possível identificar que mais de 30% dos colaboradores estão 

insatisfeitos. Por meio desses critérios, foi proposta uma meta onde a estimativa é 

de diminuir o índice de insatisfação conforme cada índice apontado. Os maiores 
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impactos percentuais ficaram nas respostas em relação às questões abaixo,  

juntamente com as metas desejadas: 

 

QUADRO 7 - INDICADORES DE DESEMPENHO 

PERGUNTAS RESULTADO DE INSATISFAÇÃO 
DA PESQUISA 

META ESTIMADA 

05. Confiabilidade: Os 
supervisores agem de acordo 
com o que falam dentro do 
Verde Mais? 

29%  15% 

06. Confiabilidade: Percebo 
que os supervisores cumprem 
com o que prometem. 

 29% 10% 

08. Valorização Profissional: 
Eu recebo os equipamentos e 
recursos necessários para 
realizar meu trabalho? 

16%  
 

10% 

10. Colaboração: Minhas 
ideias e sugestões são 
ouvidas?  

46,1%  20% 

12. Ambiente de Trabalho:  
Me sinto bem emocionalmente 
trabalhando no Verde Mais?  

25%  15% 

15. Recursos: Se eu for 
tratado injustamente, acredito 
que serei ouvido e acabarei 
recebendo um tratamento 
justo? 

28,5%  
 
 

15% 

* 19. Camaradagem: Dentro 
do Verde Mais as pessoas se 
importam umas com as 
outras? 

66,6%  25% 

20. Respeito: Quando não 
estou em um bom dia, sinto 
que sem querer acabo por 
transmitir isso para o cliente. 

47,6% 30% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

* o interesse da permanência e plano de carreira por parte da maior parte dos colaboradores, existe, 
porém, o relevante índice de 66,6% que demonstra a falta de integração entre os colaboradores e 
setores gerando a sensação de não serem importantes umas às outras e para a empresa. 
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11 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

O plano de implementação demonstra os passos necessários a serem 

seguidos para que a comunicação e ferramentas da consultoria obtenha sucesso e 

resultado estimado com as integrações e treinamentos sugeridos. 

Seguir as etapas e ordem abaixo colabora com o desenvolvimento do 

projeto: 

1. Aprovações das ações: Analisar as propostas de melhorias listadas por 

ações e apresentadas ao proprietário para aprovação; 

2. Cronograma: Elaborar um cronograma demarcando as etapas e 

determinando os prazos para execução de cada etapa do projeto, para 

quando tiver uma data programada. 

3. Orçamento: Levantar o valor de investimento e recursos para a execução 

do projeto. 

4. Definição dos indicadores: Definir critérios para medir os resultados das 

ações executadas. 

5. Planejamento: Levantar material de apoio e outros recursos para as 

orientações que devem ser seguidas pelos responsáveis que executarão o 

projeto.  

6. Execução das ações:  Executar conforme as orientações elaboradas.  

7. Documentação: Registrar informações pertinentes do processo e todas as 

etapas e reações dos colaboradores.  

8. Analisar os Resultados: Recolher e analisar o resultado das ações obtidas. 

9. Reformular pequenas ações: Alterar e corrigir conforme necessidade. 

 

 

11.1 PLANO DE CONTINGÊNCIA. 

O objetivo do plano de contingência é antecipar alternativas que possam 

ser emergenciais durante alguma situação na execução do projeto e que não 

estavam previstas no Verde Mais, assim permitindo não atingir os resultados 

esperados. Com isto é possível sempre ter uma possibilidade para cada situação, 
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assim evitando surpresas desnecessárias. Apresentamos abaixo um quadro com 

métodos para eventuais problemas: 

 

QUADRO 8 - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

SITUAÇÃO PREVISTA PLANO PREVENTIVO 

Gestão do tempo devido a pandemia e cuidados 
extras para com colaboradores e clientes 

Desenvolver a simulação com fácil 
compreensão e aplicação, descrevendo as 
ações, forma de implementação e recursos 

necessários. 

Implementar e fazer compreender claramente a 
função de cada proposta 

Melhorar a comunicação para transmissão e 
execução das ações. 

Falta de entendimento e comprometimento por 
parte dos responsáveis em  implantar o projeto 

Aplicar dinâmicas e avaliações individuais e 
coletivas evidenciando como e quanto podem 

melhorar. 

Possibilidade da não aprovação de 
implementação 

Finalizar a segunda parte do projeto integrador 
com hipóteses, tendo por base os autores que 

nortearam o projeto na primeira etapa. 

Não ser considerado importante de imediato pelo 
proprietário 

Ofertar o projeto como estudo para aplicação 
posterior, visto as possíveis melhorias. 

Não aceitação do projeto por parte da 
administração do RH 

Analisar juntamente com o proprietário a 
possibilidade de outro setor ou responsável 

para aplicar as ações. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

  

As ações referenciadas no quadro acima estão citadas e identificadas 

também na análise de riscos e viabilidade, o motivo é de que o plano de 

contingência visa a excelência destas ações conforme planejado inicialmente. 
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12 SIMULAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA  

O plano de ações foi planejado para que a aplicação ocorresse numa 

sequência de forma que se complementam e não gerem impacto devido a exclusão 

da ação “incentivos e treinamentos", não aprovada pelo Verde Mais. 

Segundo Oliveira (2009), os documentos escritos, é a formalização do 

planejamento operacional na empresa. 

Cada ação deverá ser executada conforme descrito abaixo: 

1. Aprovações das ações: As ações foram enviadas a empresa, o qual 

aprovaram cinco das seis propostas apresentadas. Porém devido a 

pandemia (COVID- 19), o qual impediu de a empresa estar realizando 

reuniões e algumas atividades em grupo, assim como impossibilitados 

de cumprir o cronograma inicial. As ações serão aplicado após a 

normalização. Ficará disponível para a empresa para pós pandemia 

realizarem a aplicação.  

2. Cronograma: Efetivado uma modificação no material que o Verde 

mais já possui com o intuito de melhorar a comunicação entre os 

líderes e setores de produção/atendimento, e ainda melhorar o 

companheirismo entre os colaboradores. 

3. Orçamento: Quando executada as medidas e ações, o Verde Mais 

terá um investimento aproximado, atual, de R$ 18,00 para 

implantação do Organograma visível para todos e de R$ 127,00 para 

a Reunião Café mensal. 

4. Definição dos indicadores: Os indicadores apontam fatores críticos 

a serem melhorados, mas somente após a aplicação e reavaliação 

poderá ser mensurado os benefícios destas medidas adotadas. 

5. Treinamento: O treinamento será realizado pelo setor de RH e as 

informações serão repassadas e estruturadas conforme registro no 

Plano das Ações Propostas (item 12.1). 

6. Execução das ações: Não existe ainda uma previsão da OMS e 

outras organizações para a normalização da situação de isolamento 

social e cuidados quanto a pandemia, logo, assim que possível será 

executado. 
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7. Documentação: O trabalho será apresentado e registrado seus 

benefícios por relatórios e pesquisas de clima organizacional. 

8. Analisar os Resultados: Não houve aplicação de nova pesquisa pois 

a consultoria não foi aplicada dentro do tempo hábil para análise final. 

9. Reformular pequenas ações: Provavelmente no ato da aplicação 

será necessário ajustes de acordo com a realidade da época. 

12.1 PLANO DAS AÇÕES PROPOSTAS 

 

Diante da pandemia Covid-19, exatamente dia 28/09/2020, sexta-feira, o 

Verde Mais informou pela ferramenta de comunicação WhatsApp, que não 

conseguiriam passar uma data fixa para normalização de todas as atividades em 

grupo. Com isto não sendo possível uma previsão para a aplicação das ações. 

Considerando os resultados obtidos através das respostas do questionário 

qualitativo e quantitativo, cliente oculto, a situação da pandemia e a aprovação da 

proposta de consultoria e sua aplicação visando melhorias no Verde Mais Fresh 

Market, foi criado um plano de ação através da ferramenta 5W2H para contribuir 

com a melhoria mencionada. 
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FIGURA 8 - PLANO DE AÇÃO 5W2H AO VERDE MAIS FRESH MARKET 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

A responsabilidade, eis  o maior desafio do setor de recursos humanos, em 

implantar programas de treinamento seja a competência que for, garantindo maior 

flexibilidade e disponibilidade das lideranças diante do processo de motivação e 

estimulação do potencial criativo dos funcionários de sua equipe. 
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FIGURA 9 - TIPOS DE MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO ATRAVÉS DO TREINAMENTO 

 
Fonte: Chiavenato (2010) 

Incentivar hábitos com pesquisa periódica do clima organizacional, gera 

condições para que o colaborador se expresse no ambiente organizacional. 

“Treinamento é o processo sistemático que envolve uma mudança de 

habilidades, conhecimento, atitudes ou comportamento dos empregados, 

estimulando-os a serem mais produtivos na direção do alcance dos 

objetivos organizacionais” (CHIAVENATO, 2010, p. 367) 

 

 

AÇÃO 1 - ORGANOGRAMA 

O objetivo principal do organograma é demonstrar aos colaboradores que 

existem responsáveis e departamentos, seja do seu setor ou de outro setor quando 

necessário, agilizando informações e comunicação.  Além de compreender como, 

para onde pode crescer na organização, e tendo uma referência ou modelo para o 

cargo almejado, buscando assim se desenvolver para tal.  

Existem vários programas simples e gratuitos para a criação do 

organograma, abaixo figura demonstrativa de um modelo criado num programa 

simples do Word. 
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FIGURA 10 - ORGANOGRAMA VERDE MAIS FRESH MARKET - UNIDADE HAUER 

 

FONTE: Setor RH Verde Mais Fresh Market (2020) 

 

Para demonstrar a estrutura organizacional do Verde Mais a todos os 

colaboradores, sugerimos que o responsável do RH, monte o modelo clássico de 

organograma, devido a simplicidade e por conter cargos e funções já existentes, 

identificando as hierarquias e os cargos. 

 Esse organograma deve ser validado com o responsável de cada setor, e 

então, apresentado a toda equipe, mantendo sempre atualizado e exposto a todos. 

Posteriormente na avaliação de resultados das implantações, pode-se abrir 

uma questão para verificar a compreensão e melhora do colaborador quanto aos 

seus ascendentes. 

Para implantação do Quadro do Organograma, são necessários tais 

recursos: 

 

TABELA 1 - CUSTO IMPLANTAÇÃO ORGANOGRAMA 
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AÇÃO 2 - REUNIÃO CAFÉ OU MEETING COFFEE 

Para descontrair e integrar gerando camaradagem entre os colaboradores 

e supervisores e assim melhorar o relacionamento interpessoal entre colaboradores 

e setores.  

A proposta é de reunião mensal, promovendo os primeiros encontros por 

setor e inserir outros setores conforme a aceitação dos colaboradores. 

Determinar o tema da reunião, de acordo com a necessidade real e pode 

se assim dizer, situações precárias de maior impacto no dia a dia dos 

colaboradores.  

Apresentar, informar e direcionar a forma de melhorar ou manter tal 

situação.  

Local: Sala de reuniões. 

Dinâmicas divertidas, colabora para focar as informações. 

Sugestões: 1. Ceder duas máscaras descartáveis e canetões para que o 

colaborador se identifique através de um desenho na máscara como se sente antes, 

e depois da reunião. 2. Montar um mural em cartolina, ou papel, deixando disponível 

material para desenho, colagem e outros acessórios. Cada colaborador pode 

expressar sua responsabilidade/atividade, num desenho, frases ou algum objeto. 

Importante manter o quadro a vista de todos os colaboradores e durante o dia, sem 

aglomeração vão preenchendo e desenhando. 

Para implantação da Reunião Café, são necessários tais recursos: 

 

TABELA 2 - CUSTO IMPLANTAÇÃO REUNIÃO CAFÉ 
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AÇÃO 3 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO 

O processo de integração começa antes do primeiro dia de trabalho. Assim 

que recebe a notícia de que foi aprovado, o novo colaborador já cria diversas 

expectativas a respeito de seus próximos passos. Informá-lo de como tudo vai correr 

o tranquiliza, além de permitir que os processos internos sejam garantidos.  

É importante lembrar que neste caso, os colaboradores são vistos como 

clientes, então eles também precisam estar satisfeitos a primeiro momento. Por 

isso, é importante a dedicação sobre como pode-se fazer o novo colega se sentir 

especial, algo simples como um bilhete de boas-vindas, por exemplo, pode ser algo 

de muito valor.  

O processo de integração é um conjunto entre o novo colaborador, o setor 

de Recursos Humanos e o gestor responsável pela vaga que foi aberta.  

Traz-se um mapeamento contendo o passo a passo dos temas que podem 

ser abordados desde o momento da aprovação do novo cargo: 

 

- Vídeo do CEO recebendo o novo colaborador: 

A ideia é que seja um vídeo informal, no qual leva pouco tempo para ser 

feito, mas que traz um impacto muito grande por ser direcionado ao colaborador de 

forma única;  

- História da empresa: 

Um infográfico contando como foi fundada, fatos relevantes como 

aquisições, alterações recentes, etc.; 

- Missão, visão e valores da empresa: 

Aqui aponta-se o propósito do mercado, para onde está indo e as 

características essenciais e inegociáveis dos colaboradores pretendidas; 

- Entendimento do mercado: 

Um informativo, pode ser em PDF para enviar por e-mail, informando como 

o mercado funciona, quais os temas relevantes para todos saber, o local que podem 

buscar mais informações a respeito, etc.;  

- Entendimento do negócio: 
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Destacar os pontos forte do mercado, de como ganha dinheiro, sobre a 

parceria com os fornecedores, e também impactos socioambientais das atividades 

do mercado; 

- Exame médico: 

Neste ponto, mostra-se o que o colaborador precisa fazer, como agendar a 

avaliação, local do exame, lista de documentos necessários e a data limite para 

entrega para a realização do exame;   

- Documentação: 

Lista de documentos necessários para efetivar a contratação, é importante 

informar também a data limite da entrega; 

- Papel que terão que desempenhar: 

O líder do setor explicando sobre as atividades da área e como ela se 

relaciona com o mercado como um todo; 

- Comidas e café: 

Pode ser o líder ou até mesmo um informativo, contendo dicas de comida, 

se existem frutas durante a manhã/tarde, se existe algum convênio com restaurante 

na região, onde fica o café, se existe algum horário específico de descanso; 

- Vestimenta: 

Mesmo que o mercado ofereça uniforme, é importante trazer sugestão de 

calçados, por exemplo, caso a função do colaborador seja de alta performance e 

deve andar o tempo todo, sugerir um calçado confortável demonstra interesse da 

empresa para o colaborador; 

- Caminho do trabalho: 

Dicas sobre o transporte, se há estacionamento disponível para seu veículo 

e/ou bicicleta; 

- Código de ética e conduta: 

Enviar um documento ou infográfico com as principais regras. Salientar 

pontos importantes; 

- Telefones úteis: 

Informar os ramais disponíveis para facilitar a comunicação interna, como 

transferir chamadas, e mais, existe alguma regra sobre tais contatos?  

- Material de escritório: 

É importante ressaltar a forma de como solicitar materiais de escritório, se 

há um link no sistema com esta finalidade, por exemplo; 
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- Sala de reunião: 

Informar o local da sala de reunião, a frequência das reuniões, se é possível 

a solicitação de uma reunião; 

- Impressora: 

Informar sobre a forma de uso da impressora, se há alguma regra ou código 

que deva solicitar com o TI,  

- Expectativas da empresa: 

Destacar as expectativas do mercado em relação ao novo colaborador, se 

existe alguma meta definida, formas de avaliação de desempenho, frequência de 

acompanhamento; 

- Acessos e sistemas: 

Informar os acessos disponíveis do sistema para o colaborador, 

familiarizando o mesmo com todas as ferramentas disponíveis; 

- Expectativas do colaborador: 

É importante fazer a pesquisa inicial de quais as expectativas do novo 

colaborador no curto, médio e longo prazo; 

- Acesso no primeiro dia: 

Informar o horário de início, quem ele deve procurar, o que precisa trazer, o 

que não deve ser utilizado durante o expediente; quanto mais detalhado for este 

quadrante, menos dúvidas o novo colaborador terá em seu primeiro dia, gerando 

mais confiança; 

 

Os processos citados acima são informações e atividades que o 

colaborador está para fazer e ou receber. Mas, é importante que o mercado também 

esteja devidamente preparado para recebê-lo da melhor forma possível.  

Segue uma lista de atividades seguindo do ponto de vista da empresa:  

- Preparar a equipe: 

Informar a todos quem será o novo integrante da equipe, sobre as funções 

na qual irá desempenhar e como podem ajudá-lo durante os primeiros dias de 

trabalho 

- Acessos e senhas: 

Solicitar todos os acessos de sistema que o novo colaborador necessitará, 

antes do início do mesmo, para evitar possíveis transtornos com a criação de 

acessos durante o expediente;  
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- Definição do tutor 

É importante ter alguém específico para que ele possa procurar ajuda 

facilmente. O tutor em geral é alguém mais experiente, que sabe sobre os atalhos 

da organização e pode ajudar em diversas situações; 

- Agenda dos primeiros dias: 

Definir um plano de atividades para o colaborador, com as principais 

entregas que ele deverá fazer. Compartilhar um calendário com ele no primeiro dia, 

ou antes, é uma ótima forma de diminuir a ansiedade dos primeiros dias.  

Para implantação do Programa de Integração, são necessários tais recursos: 

TABELA 3 - CUSTO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO 

 

 

AÇÃO 4 - EMPATIA NO TREINAMENTO 

O seguinte treinamento visa aprimorar o programa existente no Verde Mais 

Fresh Market, adicionando Empatia como tema na plataforma EAD conforme o Sr. 

Helton demonstrou interesse. 

Lista-se abaixo um cronograma de aperfeiçoamento a ser aplicado no 

treinamento, com práticas pertinentes relacionados ao tema. 

Etapa 01: 

Saber ouvir: Como principal forma de captação de informações, saber ouvir 

é de suma importância para entender a necessidade do cliente; vale lembrar que 

ouvir sem interrupções é essencial para que o cliente se sinta mais à vontade ao 

expressar suas necessidades; 

Etapa 02: 

Observar: Ao observar o cliente com atenção, o cliente se sentirá acolhido 

e demonstra o seu interesse para com ele, quebrando mais uma barreira entre o 

colaborador e o cliente; 

Etapa 03: 
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Dar espaço: Durante a conversa, dar espaço ao cliente serve para que ele 

traga mais informações. Lembre-se, toda informação é crucial para um bom 

atendimento e suprimento das necessidades do cliente; 

Etapa 04: 

Ser suporte: Dar apoio ao cliente quando surge uma dúvida, trazer 

informações sobre o produto envolvido, e até mesmo uma opinião pessoal sobre o 

produto, lembrando que a opinião deve ser positiva, traz a sensação de suporte, o 

que faz com que o cliente se sinta amparado durante o atendimento; 

 

Etapa 05: 

Entender a necessidade do cliente: A junção de todos os itens acima faz 

com que o cliente traga informações importantes para um bom atendimento, e o 

entendimento dessas informações é importante pois, diversas vezes o cliente 

realmente tem dúvida e não sabe expressar claramente o que deseja.  

Ao desenvolver a empatia, se colocar no lugar do cliente, pode-se entender 

melhor suas necessidades, gerando satisfação durante o atendimento e gratidão ao 

finalizá-lo. 

Para implantação da Empatia no Treinamento, são necessários tais recursos: 

 

TABELA 4 - CUSTO EMPATIA NO TREINAMENTO 

 

 

AÇÃO 5 - JORNAL BIMESTRAL DIGITAL 

A proposta é implementar um Jornal Bimestral Digital, enviado pelo pela 

plataforma de comunicação mais comum utilizada recentemente, WhatsApp, que 

contenha informações importantes sobre os principais acontecimentos do Verde 

Mais Fresh Market. 

Alguns exemplos sobre os assuntos a serem abordados no Jornal Bimestral 

são:  

- Aniversariante mês: 
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Como a proposta é de um Jornal Bimestral, é importante lembrar dos 

aniversariantes do mês atual e do mês passado; 

- Atualizações de normas internas: 

Caso ocorra alguma atualização das normas internas, informar no Jornal 

Bimestral; 

- Palavra do presidente: 

Criar uma coluna contendo Palavras do Presidente do Verde Mais Fresh 

Market, sendo elas agradecimentos sobre o desempenho dos colaboradores, 

sugestões de melhoria, dicas para o dia a dia, visando a aproximação e criando 

conexão entre os colaboradores e a empresa; 

- Desempenho das equipes: 

Adicionando um quadrante contendo o desempenho das equipes, mostra 

para os colaboradores que eles estão sendo monitorados. Trazer este 

monitoramento de forma descontraída deve aproximar não só os gestores aos 

colaboradores, mas a aproximação entre os setores; 

O layout do Jornal deve ser intuitivo, desenvolvido com imagens atuais, 

infográficos com cores chamativas para despertar a atenção dos leitores, não muito 

longo para facilitar o entendimento e manter o interesse na leitura.  

 

Para implantação da Jornal Bimestral, são necessários tais recursos: 

TABELA 5 - CUSTO JORNAL BIMESTRAL 

 

 

 

 

 

. 

13 AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA, ORÇAMENTO E RESULTADOS 

Visto que a pandemia Covid-19 não permitiu a realização da consultoria e 

consequentemente a avaliação do cronograma, assim que as atividades do Verde 
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Mais retomarem, o RH poderá utilizar do cronograma programático, e avaliar se as 

ações seguiram o fluxo do cronograma conforme proposto.  

Assim também o orçamento elaborado para o projeto, para que a empresa 

tenha base dos valores investidos, não foram utilizados, mas se mantém na 

Simulação da Solução Proposta no item 12.1.  

Inicialmente, a empresa vai poder medir o resultado das aplicações, com a 

mesma pesquisa e indicador de desempenho no qual foi realizado no item 10.4, e 

de determinar os cronogramas conforme a situação atual e adequar para as 

necessidades com as ações já orçadas e assim realizar a aplicação das ações. 

Hamblin (1978) propõe cinco níveis para avaliar os resultados de um 

treinamento: 1) a reação dos treinandos em relação ao treinamento, 2) a 

aprendizagem medida pela diferença entre o que os treinandos sabiam antes e 

depois do treinamento, 3) o comportamento no cargo, ou seja, se as instruções 

foram transferidas para o trabalho, 4) a organização, estimando as mudanças que 

nela ocorreram em decorrência do treinamento, e 5) valor final que geralmente 

implica em comparar custos do treinamento com os seus benefícios. 
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FIGURA 11 - NÍVEIS DE AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO 

 
FONTE: Hamblin (1978) 

 

Considerando o composto de ambiente, saúde e a pressão psicológica 

enfrentada, que além da ciência da avaliação individual de cada colaborador, 

aumentada devido a pandemia e ainda o fator tempo para obter os resultados 

esperados, o Verde Mais Fresh tem por objetivo, quando aplicada a consultoria, 

identificar e medir os benefícios impactados diretamente no cliente, através da 

avaliação deste, com a mesma pesquisa quantitativa desenvolvida na primeira parte 

deste projeto. 
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14 AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS 

 

Os desafios encontrados em gerir um projeto de consultoria, 

acompanhando, diagnosticando o problema e analisar qual melhor ferramenta é 

indispensável, Schein (1972), diz que é preciso saber definir as ações preventivas 

e corretivas, direcionando as pessoas.  

Neste tópico será englobado as complicações, episódios e situações 

instáveis que aconteceram desde a formação da equipe, definição pela empresa e 

outros problemas previstos na elaboração do projeto e na sua execução do mesmo 

e diante destes foram tomadas medidas que pode minimizar, corrigir e conter as 

ameaças. 

Inicialmente - houve tempo hábil para definição do grupo e com o 

direcionamento pontual da professora e orientadora, Sra. Anielly Kristine Dissenha, 

fomos controlando e agilizando dentro do possível os tópicos. 

Pandemia Covid-19 - Impossibilitados de contato direto com os envolvidos 

no projeto, ou seja, colaboradores e clientes e a dificuldade da coleta e interpretação 

de informações por parte de 4 setores do mercado para avaliação inicial, que 

efetivaram algumas informações básicas via e-mail; 

A empresa - a solicitação por parte do setor do RH de identificar problemas 

diferentes do dia a dia gerou certa preocupação nos integrantes, tendo em vista que 

nenhum dos integrantes tem conhecimento no ramo de supermercado e seus 

processos. Porém diante das dificuldades, as medidas preventivas e corretivas 

abaixo foram tomadas: 

● Zelando pela saúde dos integrantes e colaboradores, e acatado os 

critérios de prevenção de contaminação, a pesquisa de clima 

organizacional foi efetivado dentro do horário de trabalho dos 

colaboradores. 

● O risco de descaracterização de informações fornecidas 

erroneamente, seja por falta de ética ou mesmo a ignorância, por 

colaboradores e responsáveis de setor da empresa acabou por revelar 

a discrepância de afirmação por parte do RH que os colaboradores 

não tinham interesse em permanecer na empresa. 
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● As pesquisas elaboradas via questionário não abrangeram todas as 

variáveis necessárias a um diagnóstico assertivo, dependendo de 

pesquisa mais minuciosa. 

● A possibilidade de baixa participação dos clientes no questionário de 

qualidade de atendimento foi superado mais de 50%, o que colaborou 

para a credibilidade junto ao Verde Mais quanto a consultoria prestada 

neste projeto. 

As ações - o plano das ações elaborado com base nas pesquisas fica à 

disposição do setor do RH, porém possíveis situações podem ainda ocorrer: 

• Baixa interesse por parte de alguns colaboradores, que pode ser tratado 

com dinâmicas motivacionais, que estimulem a integração, empenho e colaboração 

para com os colegas de trabalho; 

• Outros possíveis motivos a ser tratado na empresa, no setor ou até mesmo 

individualmente podem ser levantados com pesquisas individuais e perguntas 

abertas; 

• Demonstrar a importância da participação dos colaboradores promovendo 

e destacando ideias viáveis ou interessantes, que surgirem por parte dos 

colaboradores; 

• Obter opiniões sobre o andamento do projeto e dar feedback dos 

resultados esperados e obtidos através de reuniões periódicas, até mesmo durante 

uma das ações aprovadas o Café Reunião, motivando os colaboradores os bons 

resultados alcançados e os objetivos a serem atingidos; 

• Informações e orientações aos colaboradores e responsáveis pela 

implantação das ações, podem ser consultados neste material, enfatizando os 

benefícios e retorno das ações. 

• A falta de informação do setor de RH nas pesquisas iniciais que resultou 

em equivalência de ações propostas com as já existentes, alterando as ações de 

implantação para aperfeiçoamento do projeto já existente. 

A impossibilidade da aplicação do projeto, devido a pandemia COVID-19,  

por não ser considerado prioridade neste momento, deverá ser colocado como 

plano de ação da empresa com programação de início e término do projeto, assim 

como mostrar a sua importância destacando-o em reuniões com a diretoria, 

justificando suas vantagens. 
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15 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

O objetivo principal dessa consultoria acadêmica foi desenvolver um plano 

de ações em Gestão de Pessoas, visando a satisfação dos colaboradores do 

mercado Verde Mais, unidade Hauer, localizada na cidade de Curitiba/PR, de forma 

a impulsionar a fidelização do cliente.  

Inicialmente a fim de atingir o objetivo proposto, realizamos um diagnóstico 

no Mercado Verde Mais, junto as áreas de Gestão Pessoal e Área Comercial, 

através de entrevistas por e-mail devido a situação do COVID-19, a fim de entender 

como funcionavam as comunicações internas no mercado. Com base nestas 

informações foram realizadas pesquisas qualitativa com os colaboradores e 

quantitativa em modelo de formulários impressos e via on-line direto nos 

formulários, a forma escolhida por cada colaborador de acordo com o que se 

sentissem mais à vontade, a fim de medir a satisfação destes clientes internos, 

unindo ainda a pesquisa de cliente oculto e aplicando nos clientes outra pesquisa 

quantitativa com base nos modelos propostos respectivamente pelo Great Place to 

Work® e Survey Monkey, utilizando a plataforma WhatsApp para esta comunicação. 

Como resultado, mostrou que quase metade dos colaboradores (46,10%) acabam 

por se sentir não ouvidos em seu ambiente de trabalho, ou pelo menos esta é a 

maneira que se sentem quanto as suas ideias e opiniões, onde acabam na maioria 

das vezes por transmitir esta insatisfação para o cliente, analisamos ainda através 

das pesquisas que a comunicação entre os setores é falha, o que gera a 

insatisfação dos colabores, pois algumas informações não chegam na hora exata. 

As pesquisas com os clientes retornou que o atendimento é primordial e se mal 

atendido acaba por não voltar a comprar no estabelecimento.  

Enfatizar que uma das expectativas do setor de Recursos Humanos era a 

identificação de problemas diferentes dos enfrentados diariamente e este foi 

detectado apontando o interesse da permanência e plano de carreira por parte da 

maior parte dos colaboradores, e ainda, o relevante índice de 66,6% que demonstra 

a falta de integração entre os colaboradores e setores gerando a sensação de não 

serem importantes umas às outras. 

Em reunião on-line com o proprietário do Mercado Verde Mais Fresh 

Market, o Sr. Helton, as sugestões propostas foram bem aceitas, o qual demonstrou 
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entusiasmo em várias delas, em outras afirmou já aplicar ou suspender a aplicação 

em decorrência da pandemia, pois inviabiliza a aglomeração dos colaboradores, foi 

decidido a aplicação de 5 das 6 propostas sugeridas, são elas: Organograma; 

Reunião café ou Meeting Coffee; Programa de Integração; Empatia no treinamento; 

Jornal Bimestral Digital. 

No decorrer da elaboração da consultoria acadêmica, não foi apresentado 

as ações que a empresa já praticava, a informação era de que não podia ser 

apresentado estes documentos, com isso a empresa trouxe informações tardias, as 

ações propostas já eram praticadas pela empresa anteriormente, diante desta 

situação foram apresentadas ações de melhorias no que já praticavam a fim de 

obter os resultados esperados que não estavam sendo atingidos. Estas informações 

ocultas demonstrou a falta de transparência de quem respondia a pesquisa inicial 

para nossa equipe. Foi possível identificar que as ações que o Mercado Verde Mais 

vinha aplicando e parou devido a pandemia no início de 2020,  são de alta aceitação 

e valor, sendo assim precisando apenar reforçar e melhorar alguns pontos de 

processos internos que para que seja de total aproveitamento com foco em grandes 

resultados.  

Durante a elaboração das ações propostas de sugestões, o Mercado Verde 

Mais Fresh Market entrou em contato com a equipe informando que as ações não 

poderiam mais serem aplicadas devido a real situação de pandemia em que 

vivemos, alterando assim os hábitos da gestão com os colaboradores. Com isso, o 

objetivo do Projeto Integrador foi reajustado para criar um plano de ações para 

posterior aplicação, após a situação pandêmica se normalizar. 

Com a não possível aplicação das ações, comprova-se através da pesquisa 

bibliográfica, índices razoáveis de satisfação dos colaboradores e 

consequentemente de seus clientes, sendo assim gerir pessoas de forma eficiente 

e satisfatória é fator relevante na satisfação e fidelização do cliente. Com isto a 

aplicação destas melhorias após a pandemia, será de total importância para que se 

alcance a satisfação desejada dos colaboradores e consequentemente de seus 

clientes externos. 

Com a realização deste trabalho confirmamos que os relacionamentos é o 

que movem o mundo. A empresa pode se relacionar com seus colabores dentro de 

uma realidade humana sendo assim produtivo e benéfico tornando as pessoas mais 

colaborativas e entusiasmadas em seu dia a dia. O colaborador tem de se sentir 
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bem como ser humano, e a empresas saber gerir esses sentimentos num mundo 

competitivo faz a diferença para alcançar os resultados esperados.  

Por fim, foi possível identificar que um mal atendimento está relacionado 

diretamente à Gestão de Pessoas do RH, em como a empresa reconhece o seu 

colaborador e o faz se sentir cada dia mais importante em sua função. Não foi 

possível fazer a aplicação das melhorias nas ações propostas, mas, contudo, diante 

de todas as pesquisas realizadas conforme este projeto, assim que possível as 

mudanças, será de grande impacto positivo ao Mercado Verde Mais Fresh Market, 

para que consiga manter seu cliente ativo e assim conquistar novos. É de extrema 

importância que para concluir que as ações estão surgindo resultados esperados, 

seja aplicado com frequência as pesquisas continuas conseguindo monitorar os 

resultados e se necessário fazendo as correções e ajustes nas ações sempre que 

necessário. 
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17 APÊNDICE 

APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO PARA COLABORADORES – COMUNICAÇÃO INTERNA 

01. A minha idade é:  

(     ) Até 19 anos        (     ) De 20 a 24 anos        (     ) De 25 a 44 anos        

(      ) De 45 a 59 anos    (     ) Acima de 60 anos 

 

02. Informe o setor onde trabalha: 

(     )  Frente de caixa (     )  Padaria  (     )  Produção 

(     )  Confeitaria       (     )  Mercearia     (     )  Hortifrúti 

(     )  Cozinha  (     )  Açougue     (     )  Recebimento 

(     )  Limpeza  (     )  Frios e Granel  (     )  RH 

(     )  Financeiro  (     )  Comercial  (     )  Marketing 

(     )  Auditoria 

 

03. Qual seu nível de escolaridade? 

(     ) Ensino fundamental (     ) Ensino médio  (     ) Ensino superior 

 

04. Quanto tempo você leva de deslocamento entre a sua casa e o Verde Mais?  

(     ) Menos de 10 minutos        (     ) De 10 a 20 minutos  

(     ) De 20 a 30 minutos     (     ) De 30 minutos a 1 hora 

(     ) Mais do que uma hora 

 

 05. Gênero:  

(     ) Masculino  (     ) Feminino  (     ) LGBTQIA+ 

(     ) Não quero responder 

 

SEÇÃO 2 

01. Comunicação informativa: No dia a dia, os supervisores me mantêm informado 

sobre assuntos importantes e sobre mudanças no Verde Mais? 

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 
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 02. Comunicação Acessível: Eu serei respondido se fizer uma pergunta ao meu 

supervisor?  

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes Sim 

 03. Supervisão: Meu supervisor confia no meu trabalho sem precisar me vigiar? 

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 

 

04. Visão clara: Eu consigo entender as informações que meu supervisor me passa?  

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 

 

 05. Confiabilidade: Os supervisores agem de acordo com o que falam dentro do 

Verde Mais?  

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 

 

06. Confiabilidade: Percebo que os supervisores cumprem com o que prometem. 

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 

 

07. Valorização Profissional: Recebo treinamentos para crescer profissionalmente?  

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 

 

08. Valorização Profissional: Eu recebo os equipamentos e recursos necessários 

para realizar meu trabalho? 

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 

 

09. Esforço Individual: Os supervisores do Verde Mais agradecem o meu bom 

trabalho e o esforço extra?  

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 

 

10. Colaboração: Minhas ideias e sugestões são ouvidas?  

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 

 

11. Ambiente de Trabalho: O Verde Mais é um lugar fisicamente seguro para 

trabalhar?  

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 
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12. Ambiente de Trabalho: Me sinto bem emocionalmente trabalhando no Verde 

Mais? 

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 

 

13. Vida Pessoal: No ambiente de trabalho, sou visto como pessoa e não apenas 

como mais um colaborador? 

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 

 

14. Pertencimento: Eu sou considerado importante no Verde Mais?  

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 

 

15. Recursos: Se eu for tratado injustamente, acredito que serei ouvido e acabarei 

recebendo um tratamento justo? 

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 

 

16. Orgulho da empresa: Eu me sinto bem com a forma pela qual o Verde Mais 

contribui para a comunidade?  

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 

 

17. Orgulho da empresa: Pretendo trabalhar no Verde Mais por muito tempo.  

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 

 

18. Orgulho da empresa: Tenho orgulho de contar a outras pessoas onde trabalho? 

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 

 

19. Camaradagem: Dentro do Verde Mais as pessoas se importam umas com as 

outras?  

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 

 

20. Respeito: Quando não estou em um bom dia, sinto que sem querer acabo por 

transmitir isso para o cliente.  

(     ) Sim   (     ) Não   (     ) Às vezes 

 

21. Respeito: Você concorda com a nota das avaliações feitas sobre seu serviço? 
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(     ) Concordo  (     ) Discordo  (     ) Às vezes 

 

04. Informe a renda familiar:  

(     ) Até 2 salários mínimos (R$1.039,00 até R$2.078,00) 

(     ) De 3 até 4 salários mínimos (R$3.117,00 até R$4.156,00) 

(     ) De 5 até 6 salários mínimos (R$5.195,00 até R$6.234,00) 

(     ) Acima de 7 salários mínimos (acima de R$7.273,00) 

*Questão retirada do formulário a pedido do RH. 

 

Agradecemos pela sua participação! 

  

APÊNDICE B 

 

QUESTIONÁRIO PARA CLIENTES – COMUNICAÇÃO EXTERNA 

 

01. A minha idade é: 

(     ) Até 19 anos  (     ) De 20 a 24 anos (     )De 25 a 44 anos 

(     ) De 45 a 59 anos (     ) Acima de 60 anos 

 

02. Qual seu nível de escolaridade?  

(     ) Ensino fundamental (     ) Ensino médio  (     ) Ensino superior 

 

03. Informe a renda familiar:  

(     ) Até 2 salários mínimos (R$1.039,00 até R$2.078,00) 

(     ) De 3 até 4 salários mínimos (R$3.117,00 até R$4.156,00) 

(     ) De 5 até 6 salários mínimos (R$5.195,00 até R$6.234,00) 

(     ) Acima de 7 salários mínimos (acima de R$7.273,00) 

 

04. Qual tempo de deslocamento até o Verde Mais Hauer? 

(     ) Menos de 10 minutos (     ) De 10 a 20 minutos (     ) De 20 a 30 minutos 

(     ) De 30 minutos a 1 hora(     ) Mais do que uma hora 

 

05. Gênero:  

(     ) Masculino  (     )Feminino  (     ) LGBTQIA+ 
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(     ) Não quero responder 

 

SEÇÃO 2 

01. Com qual faixa de nota avalia o atendimento prestado pela nossa equipe?  

(     ) 0-3   (     ) 4-6   (     )7-8 

(     ) 9-10 

 

02. Quão profissional é a nossa empresa?  

(     ) Extremamente profissional     (     ) Muito profissional 

(     ) Moderadamente profissional    (     )Pouco profissional 

(     ) Nada profissional 

 

03. Quão prestativos são os colaboradores Verde Mais?  

(     ) Extremamente prestativos    (     ) Muito prestativos 

(     ) Moderadamente prestativos    (     ) Pouco prestativos 

(     ) Nada prestativos 

 

04. Com qual frequência você usa nossos serviços Verde Mais?  

(     ) Diariamente  (     ) Semanalmente (     ) A cada duas semanas 

(     ) Mensalmente  (     ) Raramente 

 

05. Até que ponto recomendaria o Verde Mais?  

(     ) Extremamente provável    (     ) Muito provável  

(     ) Moderadamente provável    (     ) Pouco provável  

(     ) Nada provável   

 

06. Na escolha do mercado, o que é mais importante pra você? Assinale quantas 

respostas for necessário.  

(     ) Localização  (     ) Atendimento  (     ) Preço 

(     ) Variedade dos produtos    (     ) Clube de descontos 

(     ) Acessibilidade  (     ) Ofertas   (     ) Novidades   

(     ) Qualidade  (     ) Higiene   (     ) Organização   

(     ) Layout   (     ) Setor Hortifruti  (     ) Setor açougue  

(     ) Panificação  (     ) Outros setores 
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Agradecemos pela sua participação! 


