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RESUMO 

 

 

Este trabalho foi desenvolvido na modalidade de prestação de serviço de consultoria 
empresarial para a empresa Marrari Automação Industrial Ltda, tendo o objetivo 
principal de empregar a ferramenta de endomarketing como suporte para melhorar a 
comunicação interna na empresa, e, consequentemente facilitar a interação dos 
colaboradores na execução dos processos. Na primeira etapa, além da revisão 
bibliográfica sobre os temas: comunicação empresarial, comunicação interna e 
endomarketing, foi realizado o levantamento das informações da empresa e a 
identificação de um panorama atual no âmbito da comunicação interna. Sendo que, 
para a identificação deste panorama realizamos uma pesquisa do tipo quantitativa 
com o viés exploratório junto aos colaboradores com o intuito de identificar como é 
realizada esta comunicação, os principais canais de comunicação utilizados, o grau 
de aderência e eficácia destes e o levantamento acerca dos problemas e/ou 
oportunidades presentes nesta comunicação. Com a realização deste panorama 
identificou-se que a empresa Marrari apresenta dificuldades e falhas em sua 
comunicação interna, principalmente na estratégia, na estruturação e execução dos 
canais. A partir da identificação destes itens realizamos o estudo e seleção de 
algumas ações e ferramentas de endomarketing, que foram propostas a empresa 
visando melhorar a comunicação interna através da elaboração de estratégias, bem 
como a execução das mesmas, com forma estruturada, permanente e articulada. 
Algumas destas ações e ferramentas propostas foram aprovadas e implementadas 
na empresa, durante o planejamento da execução foram determinados indicadores 
quantitativos a serem monitorados e suas respectivas metas de crescimento após a 
execução das ações. Assim, após a execução das ações deu-se inicio a etapa de 
controle dos resultados, quando foi realizada uma nova pesquisa junto aos 
colaboradores e líderes da empresa. Com a realização da pesquisa e análise dos 
resultados constatou-se que as ações realizadas obtiveram resultados positivos na 
melhora da comunicação interna da empresa.   
 
 
Palavras-chave: Comunicação interna, comunicação empresarial, endomarketing, 
pesquisa, relacionamento.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

ABSTRACT 

 

 

This work was developed as a business advisory service for the company Marrari 
Automação Industrial Ltda. Its main objective is to use the endomarketing tool as a 
support to improve internal communication in the company and, consequently, 
facilitate the interaction of employees in the execution of the proceedings. In the first 
stage, in addition to the bibliographic review on the themes: business 
communication, internal communication and endomarketing, a survey of company 
information and the identification of a current panorama in the scope of internal 
communication was carried out. In order to identify this panorama, we carried out a 
quantitative research with the exploratory bias with the collaborators in order to 
identify how this communication is carried out, the main communication channels 
used, the degree of adhesion and effectiveness of these and the survey about 
problems and / or opportunities present in this communication. With the realization of 
this panorama it was identified that the company Marrari presents difficulties and 
failures in its internal communication, mainly in the strategy, in the structuring and 
execution of the channels. Based on the identification of these items, we performed 
the study and selection of some endomarketing actions and tools, which were 
proposed to the company aiming to improve internal communication through the 
elaboration of strategies, as well as their execution, in a structured, permanent and 
articulated way. Some of these proposed actions and tools were approved and 
implemented in the company, during the planning of the execution were determined 
quantitative indicators to be monitored and their respective growth targets after the 
execution of the actions. Thus, after the execution of the actions began the stage of 
control of the results, when a new research was carried out with the collaborators 
and leaders of the company. With the accomplishment of the research and analysis 
of the results it was verified that the actions carried out obtained positive results in 
the improvement of the internal communication of the company. 

 
 

Keywords: Internal communication, business communication, endomarketing, 
research, relationship. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 8 

2 OBJETIVOS, METAS E EXPECTATIVAS DO PROJETO ...................................... 9 

3 ABRANGÊNCIA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES .......................................... 11 

4 FATORES CRÍTICOS E ETAPAS DO PROJETO ................................................. 12 

5 PADRÕES DE DOCUMENTOS E DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO .............. 15 

6 RECURSOS NESCESSARIOS E CRONOGRAMA PRELIMINAR ....................... 16 

7 EMBASAMENTO TEÓRICO .................................................................................. 17 

7.1 COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL ....................................................................... 18 

7.2 COMUNICAÇÃO INTERNA ................................................................................ 19 

7.3 ENDOMARKETING ............................................................................................. 21 

8 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL ............................................................... 22 

8.1 DADOS DA EMPRESA ....................................................................................... 22 

8.1.1 HISTÓRICO DA EMPRESA ............................................................................. 24 

8.2 PESQUISA .......................................................................................................... 26 

8.2.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................ 27 

8.3 FLUXOS E INTERFACE ..................................................................................... 49 

8.4 PROBLEMAS E GARGALOS .............................................................................. 52 

8.5 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS ...................................................................... 53 

8.6 ANÁLISE DE RISCO ........................................................................................... 54 

8.7 ANÁLISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS ...................................................... 55 

9 EXECUÇÃO DO PROJETO ................................................................................... 56 

9.1 FLUXOS E INTERFACE ..................................................................................... 58 

9.2 ANÁLISE DE RISCO E VIABILIDADE ................................................................ 60 

9.3 APERFEIÇOAMENTO NAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS ........................ 61 

9.4 INDICADORES DE DESEMPENHO ................................................................... 61 

9.5 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO .......................................................................... 63 

9.6 PLANO DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO ................................................ 64 

9.7 PLANO DE CONTINGÊNCIA .............................................................................. 65 

10 IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA ................................................ 66 

10.1 IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA E TREINAMENTOS ............. 66 



 
 

  
 

10.2 EXECUÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO ............................................. 75 

10.3 AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA .................................................................... 76 

10.4 AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO ....................................................................... 77 

10.5 APURAÇÃO DOS INDICADORES E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ......... 78 

11 AÇÕES CORRETIVAS ........................................................................................ 88 

12 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES ................................................................ 89 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ......................................................................... 91 

APÊNDICE A ............................................................................................................ 93 

APÊNDICE B ............................................................................................................ 96 

APÊNDICE C ............................................................................................................ 97 

APÊNDICE D .......................................................................................................... 113 

APÊNDICE E .......................................................................................................... 115 

 



8 
 

  
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cada dia fica mais claro para as organizações que para se ter sucesso, é 

necessário ter colaboradores motivados e engajados com a cultura e objetivos da 

empresa, para isso, é de extrema importância que a comunicação interna seja 

realizada de forma eficiente para que as informações cheguem de forma adequada a 

todos os colaboradores. Ter uma boa comunicação na empresa atrai bons 

benefícios, fazendo com que os setores estejam integrados e realizando as 

operações de maneira mais assertiva. 

Dentro do ramo corporativo a comunicação interna é essencial para a 

integração de equipe, fluxo de informação e atualização, parâmetros essenciais para 

o progresso da empresa. Logo, a comunicação interna pode ser definida como um 

meio de troca de informações entre colaboradores, líderes e demais responsáveis 

com a finalidade de “aproximar e integrar os públicos aos princípios e objetivos 

centrais da empresa”. (CURVELLO, 2012, p. 13).  

No âmbito do modelo organizacional de comunicação devem ser levados em 

consideração 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).  

As empresas e organizações contam com diversas áreas que a todo o 

momento necessitam receber informações de outros setores ou repassá-las, neste 

processo a comunicação interna tem papel fundamental.  

A melhoria na comunicação interna seria um meio eficaz de obtenção de 

maior motivação do corpo empresarial bem como de maior integração e 

comprometimento de todos os envolvidos na busca pelo sucesso. (CURVELLO, 

2012, p. 13). 

Com a finalidade de promover a comunicação interna nas empresas, o 

endomarketing surge como uma ferramenta de papel fundamental. Tal ferramenta 

visa à promoção de marketing empresarial dentro da própria corporação, tendo em 

vista a ampla disseminação de informação a respeito dos valores destinados ao 

atendimento do cliente. (BEKIN, 2004).  
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Este trabalho foi desenvolvido através de um estudo de caso da empresa 

Marrari Automação Industrial Ltda., tendo como o objetivo principal empregar a 

ferramenta de endomarketing como suporte para melhorar a comunicação interna. 

Na primeira etapa do estudo foram levantadas informações da empresa e a 

identificação de um panorama atual no âmbito da comunicação interna dentro da 

empresa. Baseando-se nestas informações e alicerçados sobre a literatura 

disponível sobre o tema foram propostas e implantadas uma série de ações de 

endomarketing a fim de melhorar a comunicação interna. Por fim, após a execução 

das ações foi realizada uma nova pesquisa junto aos colaboradores e líderes para o 

monitoramento dos resultados obtidos. 

 

2 OBJETIVOS, METAS E EXPECTATIVAS DO PROJETO 

 

O objetivo principal deste projeto é empregar a ferramenta de endomarketing 

como suporte para melhorar a comunicação interna na empresa Marrari Automação 

Industrial Ltda., e assim consequentemente facilitar a interação dos colaboradores 

na execução dos processos que está intrinsicamente relacionada ao sucesso de 

uma empresa ou organização. 

Segundo Brum (2010, p. 7) o contexto de endomarketing surgiu de forma a 

contribuir para “analisar a cultura empresarial, seus valores e suas práticas de 

gestão para, a partir de um profundo conhecimento de organização, propor a 

construção de um sistema consistente de comunicação”. Dessa forma, há 

necessidade da realização de um levantamento acerca das falhas existentes num 

primeiro momento para então o desenvolvimento de uma estratégia para uma 

comunicação interna eficiente capaz de sanar tais deficiências e promover o avanço 

da empresa no mercado. Logo, para a realização estruturada deste projeto foram 

definidos os objetivos específicos, a saber: 

 Diagnosticar problemas e/ou oportunidades na comunicação entre as áreas e 

os colaboradores para o levantamento das necessidades a serem abordadas 

no planejamento; 

 Planejar ações e estratégias com base no endomarketing para melhoria na 

comunicação interna; 
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 Avaliar as ações promovidas por meio das ações de endomarketing na 

comunicação interna da empresa. 

Previamente à identificação das falhas de comunicação interna, foram 

estabelecidas metas e estratégias embasadas no endomarketing com a finalidade 

de resolver ou reduzir as deficiências a serem encontradas por meio do 

levantamento inicial, a saber: 

- Motivação: promover ações dentro da empresa com a finalidade de engajar 

os colaboradores tais como reuniões mensais e individuais a respeito das 

expectativas e frustrações de cada colaborador como forma de criar um vínculo e 

demonstrar que o colaborador também pode contribuir para o avanço da empresa. 

Tal recurso promove um alinhamento entre os objetivos da empresa e dos 

colaboradores para que caminhem juntos a fim de atingir um consenso e posterior 

sucesso da empresa. A proposta do endomarketing é a melhoria do clima 

organizacional com a finalidade da visualização do colaborador como seu primeiro 

cliente, o qual, quando satisfeito, encontra-se motivado e apto atender clientes 

externos tendo como consequência um atendimento diferencial e que coloca a 

empresa em destaque no mercado (MENDES, 2004; BRUM, 2010). 

- Comunicação interna: aumentar a comunicação interna por meio de canais 

de comunicação efetivos como grupos de aplicativos em smartphones e em redes 

sociais, mural de informações, reuniões semanais com feedback de todos os 

colaboradores para discussão e melhoria, relatórios online. As estratégias para 

melhoria da comunicação interna devem ser mais flexíveis e não sistematizadas a 

fim de passar a ideia de algo não pensando e engessado o que pode induzir a um 

certo nível de receio de participação por parte dos colaboradores (DORNELLES et 

al, 2007). Por fim não se deve confundir comunicação interna com comunicação 

administrativa sendo que na primeira deve haver uma relação mais formal e 

multidirecional e na segunda mais formal e unidirecional (KUNSCH, 2008). 

Com relação às expectativas no presente estudo, espera-se que: 

- Em um primeiro momento, após a coleta de dados, sejam detectadas as 

falhas e ações de sucesso para então a proposição de melhorias na comunicação 

interna que possam implicar em um resultado positivo ao fim da pesquisa; 

- Ao reavaliar a situação da empresa e seus colaboradores seja verificada 

que o endomarketing possui papel significativo no rendimento dos serviços e das 
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vendas. Logo, espera-se que a consultoria prestada resulte em melhoria da 

comunicação interna, tanto informal quanto formal, entre colaboradores, que tal 

ferramenta, após adotada, contribua de forma significativa para o estímulo dos 

funcionários, haja vista serem considerados os “primeiros clientes” e que, por meio 

da junção destes parâmetros, as vendas e lucros sejam expandidos. 

Tais expectativas estão alicerçadas no fato de que “o planejamento 

estratégico direciona as ações da empresa em busca de resultados, lucros, 

crescimento e desenvolvimento que assegurem seu sucesso” (SILVA et al, 2011, p. 

13) e nas circunstâncias de que um colaborador que se vê como parte contribuinte 

da empresa podendo dar sua opinião sem restrições sente-se motivado a trabalhar 

e, consequentemente, conduz ao aumento dos lucros (BRUM, 2005). 

 

3 ABRANGÊNCIA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 

O presente estudo abrange as praticas e ferramentas de comunicação 

interna utilizadas pela empresa Marrari Automação Industrial Ltda, bem como o 

levantamento acerca das deficiências e ruídos presentes nesta comunicação. 

O estudo terá a abrangência através de uma pesquisa junto a toda a equipe 

de colaboradores associados da empresa Marrari Automação Industrial Ltda., haja 

vista o fato de que cada um possui um importante cargo e responsabilidades 

capazes de influenciar diretamente os resultados da empresa. 

Este projeto será realizado e executado pelos alunos da instituição de ensino 

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

em Gestão Comercial, a saber: Anderson Marcos dos Santos, Glauderon Santos do 

Nascimento e Cyro Wojciechowski. Para cada aluno foram delimitados papeis e 

responsabilidades, os quais encontram-se estabelecidos e demonstrados na figura 

abaixo.  

QUADRO 01. Papéis e responsabilidades 

PAPEIS E RESPONSABILIDADES 

  ANDERSON 
MARCOS DOS 

SANTOS 

GLAUDERON 
SANTOS DO 

NASCIMENTO 

CYRO 
WOJCIECHOWSKI 

ETAPAS DO PROJETO 

INTRODUÇÃO   X   

HISTÓRICO DA EMPRESA X     
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ABRANGÊNCIAS, PAPÉIS E 
RESPONSABILIDADES X X X 

FATORES CRÍTICOS E ETAPAS DO 
PROJETO     X 

LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO 
ATUAL X     

IDENTIFICAÇÃO DAS 
EXPECTATIVAS   X   

PROBLEMAS E GARGALOS X X X 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA X X X 

PROPOSTA PARA SOLUÇÃO DO 
PROBLEMA X X X 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA X X X 

PESQUISA I X X X 

DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO 
PROPOSTA 

X X X 

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO 
PROPOSTA X X X 

PESQUISA II X     

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS X X X 

AVALIAÇÃO DE CRONOGRAMA E 
ORÇAMENTO     X 

AÇOES CORRETIVAS   X   

CONCLUSÃO X X X 

 

Fonte: Os autores (2019) 

  

4 FATORES CRÍTICOS E ETAPAS DO PROJETO 

 

Com o intuito de obter um panorama da atual situação em relação à 

comunicação interna da empresa Marrari Automação Industrial Ltda. Este projeto 

deve levar em consideração alguns fatores críticos a serem analisados com cautela 

para maior fidedignidade dos resultados: 

- Possibilidade de baixa participação dos funcionários compondo uma 

amostra inferior à esperada; 

- Modelo de questionário a ser aplicado não abranger todos os aspectos 

esperados; 

- Possibilidade de detecção de fatores de comunicação interna que não 

correspondam à realidade do cotidiano empresarial; 

- Possibilidade de respostas com aspecto mais positivo em relação ao 

cotidiano tendo em vista o constrangimento da participação na pesquisa. 
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A fim de delimitar e elucidar melhor este estudo, foram definidas as etapas 

da realização da pesquisa, a saber: escolha do tema, escolha da empresa, definição 

do tipo de estudo, pesquisa bibliográfica, definição da metodologia, elaboração e 

aplicação de questionário e obtenção do panorama atual com proposição de ações 

dentro da empresa. Cada etapa está explicitada a seguir de forma resumida. 

A. Escolha do tema: Antes de qualquer etapa há necessidade de escolher um tema 

atual, abrangente e de relevância para a sociedade e o ramo empresarial a fim de 

tornar este estudo uma ferramenta de contribuição para aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos durante a graduação bem como propiciar uma visão 

diferenciada de gestão aos próximos pesquisadores. 

B. Escolha da empresa: Após escolha do tema, buscar-se-á uma empresa que se 

enquadre da melhor forma possível dentro do que se espera pesquisar e que 

necessite de consultoria a fim de melhorar a comunicação interna.  

C. Definição do tipo do estudo: Este estudo possui natureza experimental, de 

abordagem quantitativa, com objetivo exploratório, realizado em campo. Segundo 

Fontelles et al (2009, p.6) a pesquisa de abordagem quantitativa  

 

é aquela que trabalha com variáveis expressas sob a forma de dados 
numéricos e emprega rígidos recursos e técnicas estatísticas para 
classificá-los e analisá-los, tais como a porcentagem, a média, o desvio 
padrão, o coeficiente de correlação e as regressões, entre outros. 
(FONTELLES et al, 2009, p. 6).   
 

No âmbito de pesquisa quantitativa, o presente estudo enquadra-se como 

pesquisa analítica haja vista a necessidade de explicação de causa e efeito nos 

fatores estudados (MARCONI et al, 2005). O objetivo é exploratório em decorrência 

da necessidade primária da aproximação do pesquisador à empresa na qual se quer 

realizar o estudo para então compor uma análise criteriosa a partir do conhecimento 

de gestão interna (MARCONI et al, 2001). Contudo, neste tipo de estudo “o 

investigador irá buscar subsídios, não apenas para determinar a relação existente, 

mas, sobretudo, para conhecer o tipo de relação” (FONTELLES et al, 2009, p. 7). 

D. Pesquisa Bibliográfica: A fim de obter um embasamento teórico acerca do tema 

será construída a pesquisa bibliográfica tomando como base autores reconhecidos 

na área e estudos condizentes. 

E. Definição da metodologia: Tomando como base os objetivos específicos deste 

projeto, tem-se, primeiramente, a necessidade do levantamento de dados internos 
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dos colaboradores da empresa a fim de realizar um diagnóstico norteador do 

planejamento estratégico da comunicação interna. Para isso serão elaborados dois 

questionários para o preenchimento, sendo um pelos colaboradores e outro pelos 

líderes dentro da empresa, ambos com base nos modelos propostos por Brum 

(2010). Após aplicação e levantamento de dados obtidos será elaborado um 

planejamento estratégico de comunicação interna baseado no endomarketing 

propondo ações para melhoria da empresa neste âmbito. 

F. Elaboração do questionário: O questionário para os colaboradores foi composto 

por 26 afirmações que abrangem diversos aspectos relacionados à visão do 

colaborador perante a comunicação interna da empresa (APÊNDICE A). Já o 

questionário para os líderes foi composto por 5 afirmações (APÊNDICE B). Todas as 

questões em ambos os questionários possuíam 5 opções de resposta numeradas de 

1 a 5 conforme intensidade crescente, a saber: 1-Nunca é verdade, 2-Na maioria 

das vezes não é verdade, 3-Ás vezes é verdade, as vezes não, 4-Na maioria das 

vezes é verdade e 5-Sempre é verdade. A adoção de tais opções segue o princípio 

da escala de Likert que propõe a classificação de respostas em menos intensa no 0 

ou 1 e mais intensa ou máximo no 4 ou 5 (MARCONI, 2009). 

G. Aplicação dos questionários: A coleta de dados será realizada do período de 

outubro a novembro de 2018 e os resultados serão tabulados em planilha por meio 

do software Excel 2013 e expostos em forma de gráficos. Com base nos dados 

apontados no preenchimento dos questionários será realizada uma análise a fim de 

verificar quais as falhas mais importantes a serem corrigidas por meio da 

implementação de comunicação interna eficaz.   

H. Avaliação dos dados obtidos: A aplicação dos questionários aos funcionários 

da empresa visa avaliar diversos aspectos da comunicação interna. Esta avaliação 

se dará com base nos aspectos propostos por Brum (2010), sendo estes aspectos 

informação, integração, sistemática do processo, comunicação face a face e 

liderança, os quais encontram-se resumidos a seguir: 

- Informação: verificará a formalidade ou informalidade da comunicação 

interna, a preocupação com a veracidade e acuidade na transmissão e relevância 

das mesmas no momento do repasse; 

- Integração: avaliará o sentimento de companheirismo dentro da empresa 

entre os colaboradores e entre estes e os líderes bem como o sentimento de 
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amabilidade, empatia, hospitalidade e o entendimento da empresa como uma 

“equipe”.  

- Sistemática do processo: avaliará como se dá o fluxo de informações 

dentro da empresa se é ascendente, descendente ou horizontal. 

- Comunicação face a face: verificará como são os processos de 

comunicação pessoal entre os colaboradores e líderes, se ocorre de forma natural, o 

clima organizacional da empresa, a relação de respeito e camaradagem entre os 

funcionários bem como a expressão das reais opiniões dos envolvidos. 

I. Proposição de ações: Por meio dos gráficos elaborados a partir das respostas 

dos participantes na pesquisa será possível definir quais os pontos falhos dentro da 

comunicação interna da empresa que devem ser corrigidos bem como os pontos 

positivos que devem ser reforçados. Desta forma, será realizado um plano 

estratégico de ação no âmbito da comunicação interna com base na ferramenta de 

endomarketing visando propor medidas como workshops, murais de recados que 

podem ser organizados e controlados por todos, capacitação por meio de cursos de 

comunicação e oratória para toda a equipe, promoção de eventos formais e 

informais que gerem integração entre a equipe, em especial entre os colaboradores 

e os líderes, dentre outras ações. 

 

5 PADRÕES DE DOCUMENTOS E DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

 

Este estudo adotará os seguintes padrões documentais: 

- Para a aplicação de questionários o link será disponibilizado por e-mail 

após contato inicial com os participantes de pesquisa. 

- Para envio de dados bibliográficos e artigos, disponibilização de resultados 

aos participantes ou definição de assuntos ordinários fica definido o uso de e-mail. 

- Para assuntos de maior informalidade tais como marcação de reuniões, 

informes, correções e adaptações no projeto fica definido o uso do aplicativo de 

mensagens instantâneas Whatsapp. 

- Todos os documentos disponibilizados via e-mail estarão nos seguintes 

formatos: planilha - Excel com extensão. Xlsx; documentos com escrita no software 

Word em extensão. Doc; documentos não editáveis em extensão pdf; fotos, figuras e 

ilustrações em formato jpg. 
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6 RECURSOS NESCESSARIOS E CRONOGRAMA PRELIMINAR 

 

Para a realização desse trabalho serão necessários alguns recursos, que 

serão descritos e orçados no quadro abaixo: 

 

QUADRO 02. Orçamento do projeto 

Recursos Necessários 

Descrição Valor 

Combustível  R$                        250,00  

Impressões  R$                          50,00  

Coffee Break – Colaboradores  R$                        100,00  

Coffee Break – Liderança  R$                        100,00  

Brinde para Instrutor  R$                          58,00  

Mural Personalizado  R$                        210,00  

Parafusos  R$                           3,20  

Buchas para Parafusos  R$                           2,40  

Folhas de Papel A4  R$                           0,80  

Total de Gastos  R$                    774,40  
 

Fonte: Autores (2019) 

 

Para executar o trabalho elaboramos um cronograma do projeto das 

atividades a serem desenvolvidas.  

Este cronograma esta descrito de forma semanal, segue abaixo o 

cronograma: 
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QUADRO 03. Cronograma do projeto 

ETAPAS DO PROJETO 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 

INTRODUÇÃO X X X X X X X X X X

HISTÓRICO DA EMPRESA X X X X X

ABRANGÊNCIAS, PAPÉIS E
RESPONSABILIDADES

X X X X X

FATORES CRÍTICOS E ETAPAS DO
PROJETO

X X X X

LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL X X X X X X X X

IDENTIFICAÇÃO DAS EXPECTATIVAS X X X X

PROBLEMAS E GARGALOS X X X X

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA X X X X X X

PROPOSTA PARA SOLUÇÃO DO
PROBLEMA

X X X X X

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA X X X X X X X X X X X X

PESQUISA X X X X X X

DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO
PROPOSTA

X X X X X X

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO
PROPOSTA

X X X X X X

PESQUISA II X X

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS X X X

AVALIAÇÃO DE CRONOGRAMA E
ORÇAMENTO

X X X X

AÇOES CORRETIVAS X X X X X X X

CONCLUSÃO X X X X X X

CRONOGRAMA DO PROJETO 

Agosto Setembro Outubro Novembro Fevereiro Março Abril Maio Junho

 

Fonte: Autores (2019) 

 

7 EMBASAMENTO TEÓRICO  

  

Seguindo a ordem de etapas proposta neste projeto, após escolha do tema, 

da empresa e do tipo de estudo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim de 

embasar a produção do questionário, de forma mais fidedigna possível, e orientar o 

tratamento da comunicação interna e detecção de pontos positivos e negativos para 

construção de estratégias de comunicação interna. 

Atualmente, verifica-se um crescimento no número de empresas e a 

concorrência gerada entre elas, fato, que tem demandado que as empresas 

consigam maximizar seus resultados para se destacarem em seus mercados. Os 

resultados de uma organização estão intrinsicamente ligados às pessoas, pois são 

estas que realizam a ação.  

Neste sentido, as empresas obrigatoriamente devem demonstrar grande 

capacidade de se comunicar com seus colaboradores, só assim conseguirão  

transmitir a estes quais os objetivos ela deseja alcançar.  

Somente se pode buscar por algo que conhecemos, ou seja, a comunicação 

interna é vital para a ação comum em prol de um objetivo. 
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7.1 COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

 

Na atualidade principalmente, as empresas ou organizações são obrigadas a 

se relacionar com diversos stakeholders. A comunicação empresarial vem atender a 

esta necessidade, fazendo que, esta comunicação possa ser realizada de forma 

permanente, articulada e principalmente eficaz.  

A comunicação empresarial segundo Bueno (2014 p.10) esta se 

direcionando para assumir a perspectiva da “comunicação integrada, com uma 

articulação estreita entre os vários departamentos/ áreas e profissionais que 

exercem atividades de comunicação dentro das empresas ou entidades”.  

Neste sentido a comunicação empresarial se dá de forma articulada e 

colaborativa entre áreas e ou profissionais, sendo que cada uma tem seu papel e 

responsabilidades distintas. 

 Segundo Cahen (1990, p. 29) a comunicação empresarial trata de “uma 

atividade sistêmica, de caráter estratégico, ligada aos mais altos escalões da 

empresa” apresentando alta limitação em relação à comunicação, haja vista seu 

caráter unidimensional e o fortalecimento do aspecto formal.  

Através dos conceitos de Bueno e Cahen podemos vislumbrar que a 

comunicação empresarial cada vez mais se torna uma ferramenta estratégica e 

necessariamente integrada, onde cada ator deve agir em sintonia e de forma 

articulada com os demais atores dentro das organizações, para que os objetivos 

destas possam ser atingidos eficazmente. 

Conforme aponta Rego (1986, p. 20)  “o conteúdo das comunicações 

empresariais não atinge indivíduos isolados, mas grupos, que podem ser 

constituídos por todos os membros da empresa ou por setores (departamentos, 

seções ou grupos) [...]”.  

No viés da comunicação empresarial voltadas ao  público interno a empresa 

ou organização deve identificar os grupos que desejam atingir, sejam estes formais, 

ou não. 
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7.2 COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

A comunicação interna dentro de uma empresa ou organização inicialmente 

tem por finalidade transmitir ao seu quadro de colaboradores as informações 

relativas a si e inerentes as suas atividades.  

  

é algo que toda empresa faz. A partir do momento em que uma empresa 
repassa uma informação através de um e-mail ou de um documento 
qualquer para seus empregados, está fazendo comunicação interna. 
(BRUM, 2005, p. 42).  

 

As empresas se comunicam a todo instante com seus colaboradores, sendo 

assim, cada processo deve ser pensado neste sentido.  

Segundo Robbins et al. (2011, p. 326) “A comunicação tem quatro funções 

básicas dentro de um grupo ou de uma organização: controle, motivação, expressão 

emocional e informação.” 

A comunicação com a função de controle se dá através da disseminação de 

instruções sobre o controle de comportamentos e processos dentro de um grupo. 

Já a comunicação com a função de motivação se dá através da troca de 

informações entre o grupo e seus membros, referente às suas expectativas e 

frustações pessoais, bem como, reforçando o papel dos membros dentro do grupo, 

demonstrando que o resultado do grupo esta intrinsicamente ligado ao desempenho 

individual que se espera de cada membro.  

A expressão emocional como função de comunicação se dá pela interação 

através da comunicação dentro do grupo entre os membros expressando suas 

satisfações ou frustações, possibilitando a expressão emocional dos sentimentos. 

A última função que é a informação é um constructo de todas, se traduz no 

alicerce para a tomada de decisões dentro ou pelo grupo, pois para uma decisão 

assertiva é necessário estar cercado de todas as informações possíveis.  

Logo, entende-se que a comunicação interna cumpre um papel fundamental 

de entrosamento da equipe empresarial, seja entre colaboradores, seja entre estes e 

os líderes ou chefes. 

Conforme citado por Rego (2002) “A comunicação interna contribui para o 

desenvolvimento e manutenção de um clima positivo, propício ao cumprimento das 

metas estratégicas e ao crescimento continuado das atividades da organização.” 
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Contudo, existe o termo “comunicação empresarial” que, embora de 

semântica semelhante, possui aplicações distintas na prática e é de suma 

importância entender quais as diferenças a fim de realizar um correto uso. Ressalta-

se ainda que a comunicação interna possui um cunho de maior informalidade e é 

multidirecional, atingindo todos os setores da empresa. 

O ponto crucial para a comunicação interna eficaz dentro das empresas e 

organizações é estudar, planejar e executar cuidadosamente cada parte do 

processo de comunicação. 

Na figura abaixo está representado o esquema do processo de 

comunicação. 

 

FIGURA 01. Processo de comunicação 

 
Fonte: Robbins et al (2011, p. 327). 

 

O emissor codifica a mensagem (convertendo-a em um formato simbólico) e 
a transmite por um meio (canal) até o receptor, que a traduz (decodifica). O 
resultado é a transferência de um significado de uma pessoa para outra. 
(ROBBINS et al, 2011, p. 326) 

 

Assegura-se assim que a mensagem inicialmente pensada seja transmitida 

através dos canais corretos a todos os públicos internos respeitando suas 

especificidades, garantindo assim que esta seja efetivamente compreendida.  

A compreensão da mensagem por parte dos colaboradores é preponderante 

para o sucesso das empresas e organizações, principalmente para o alcance de 

seus resultados, pois se a mesma não conseguir transmitir os seus objetivos 

corretamente e tiver certeza de sua compreensão, dificilmente terá a sinergia 

necessária entre seus colaboradores para  os alcançar. 
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7.3 ENDOMARKETING 

 

O marketing possui múltiplas vertentes para auxílio do profissional atuante 

na área. Dentre estas vertentes está o endomarketing, ou “marketing interno” que 

pode ser definido como um conjunto de: 

 

ações de marketing dirigidas ao público interno da empresa ou organização. 
Sua finalidade é promover entre os funcionários e os departamentos os 
valores destinados a servir cliente ou, dependendo do caso, o consumidor. 
Essa noção de cliente, por sua vez, transfere-se para o tratamento dado aos 
funcionários comprometidos de modo integral com os objetivos da empresa 
(BEKIN, 2004, p.03). 

 

O conceito decorreu de uma crescente ascensão industrial no tocante a 

melhora da comunicação interna como forma de promoção do marketing em 1990. 

No Brasil o termo foi registrado em 1996 após a experiência de média gerência em 

uma empresa multinacional pelos pioneiros deste conceito: Saul Faingaus Bekin e E. 

Beirodt (BRUM, 2005). 

Hoje verifica-se uma correlação muito positiva e diretamente proporcional 

entre endomarketing, comunicação interna e sucesso empresarial, fato que exige do 

profissional conhecimento a fim de integrar as duas primeiras como ferramentas em 

seu planejamento estratégico e obter posteriormente, o sucesso. O Endomarketing 

tem como seu principal objetivo a melhoria da comunicação interna entre a equipe 

de colaboradores e a visualização do funcionário como um cliente logo que  

 

quando a empresa faz um esforço para melhoria do clima organizacional, 
investindo em comunicação interna, valorizando seus empregados, dando 
condições de satisfazer os stakeholders, ela está iniciando um processo de 
Endomarketing que pode não estar estruturado de forma sistemática, mas 
as ações para melhoria da comunicação organizacional executadas de 
maneira formalizada e planejada podem ser consideradas ações de 
Endomarketing (DIAS, 2007, p. 24). 
 

Tal fato está embasado na circunstância de que por meio da melhoria na 

comunicação interna e da motivação da equipe é gerado um feedback, seja positivo 

ou negativo, capaz de contribuir para tratamento das falhas e investimento nas 

ações de sucesso bem como uma maior participação da equipe na construção do 

planejamento estratégico da empresa. Reafirmando tal premissa, Ferreira Filho et al 

(2013, p. 4) afirmam que “a comunicação eficiente necessita do feedback, da 
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confirmação de que a mensagem está sendo ouvida e de uma resposta positiva ou 

negativa, mas uma resposta que permita uma dinâmica do processo de troca de 

conhecimentos que possibilite o crescimento individual e organizacional”. 

Sobretudo, o endomarketing preza por maior liberdade de expressão do 

funcionário bem como seu tratamento como um “cliente interno”. 

Haja vista tal problemática verifica-se uma necessidade crescente do 

levantamento a respeito de endomarketing e comunicação das empresas com a 

finalidade da realização de um diagnóstico e plano de ação para o delineamento das 

novas decisões a serem tomadas.  

 

8 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

Seguindo a ordem de etapas proposta neste projeto vamos realizar o 

diagnóstico da situação atual da comunicação interna dentro da empresa Marrari 

Automação Industrial Ltda., iremos iniciar com os dados e histórico da empresa e na 

sequência a realização de uma pesquisa junto aos colaboradores. 

 

8.1 DADOS DA EMPRESA 

 

A Marrari Automação Industrial Ltda. é uma empresa fabricante de 

equipamentos, soluções em automação e sistemas de controle de processos, 

gerenciamento de produção e sistemas on-line para monitoramento de umidade de 

diversos produtos, tais como: Alimentos; Biomassa; Canavieira; Celulose; 

Embalagens; Energia; Grãos;  Madeira; Painéis Elétricos e Papel.  

Tendo ela seu foco principal voltado para atuação no mercado B2B no 

âmbito nacional e internacional no mercado Sul Americano.  

Conforme informações apresentadas em seu site, a operação Marrari está 

alicerçada pela prática das seguintes premissas: 

Missão: Desenvolver, produzir e comercializar soluções inovadores, 

explorar perspectivas de mercado e ter um ambiente de trabalho, agradável 

a fim de atender as expectativas dos nossos clientes, colaboradores e 

sócios. 
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Visão: Ser uma empresa reconhecida por criar e aplicar tecnologias e 

soluções inovadoras no mercado que atua e transmitir segurança e 

confiabilidade aos seus clientes, colaboradores e fornecedores. 

Valores:  

 Ética – Agir com transparência perante nossos relacionamentos 

internos e externos; 

 Respeito – Respeito e valorização do ser humano com base na 

igualdade e na dignidade; 

 Resultado – Prover segurança e resultados financeiros a seus 

colaboradores e sócios. 

 Responsabilidade – Colaborar, através da aplicação de seus produtos 

e soluções, na preservação do meio ambiente e desenvolvimento da 

capacitação técnica e humana da sociedade em geral.   

 A empresa está localizada em Curitiba no Bairro Parolin, Rua Piauí 1072, 

em uma área com 200m², separados em três casas independentes dentro do 

terreno. 

FIGURA 02. Foto da fachada da Marrari Automação Industrial Ltda 

 
Fonte: Google Maps (2019). 

 

Nestas casas estão alocados os seguintes setores, conforme descrito 

abaixo: 

Casa1 - estão alocados os setores: Administrativo, comercial, diretoria; 

financeiro; 

Casa2 – estão alocados os setores: Departamento técnico, produção e 

qualidade, engenharia, projetos; 
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Casa3 – estão alocados os setores: Pós-vendas e calibração dos 

equipamentos feitos pela Marrari. 

A empresa conta com um quadro de 46 colaboradores, sendo alocados:  4 

colaboradores no setor Administrativo; 7 colaboradores no setor Comercial; 11 

colaboradores no setor Departamento Técnico; 4 colaboradores no setor 

Engenharia; 2 colaboradores no setor Financeiro; 3 colaboradores no setor Pós-

vendas; 7 colaboradores no setor de Projetos; 8 colaboradores no setor Produção e 

Qualidade. 

A figura abaixo ilustra o organograma da empresa e suas escala hierárquica. 

 

FIGURA 03. Organograma da Marrari Automação Industrial Ltda 

 
Fonte: Marrari (2019) 

 

No último ano encerrado em 2017 a empresa apresentou um faturamento 

próximo a oito milhões de reais. Sendo que das receitas da empresa o segmento 

madeireiro tem maior destaque, representando um percentual de 70% do 

faturamento.  

Os principais produtos comercializados são os gerenciadores e 

controladores de secagem e umidade para o segmento madeireiro, são estes os 

sistemas ECO POWER®, NEW SMART® E NEW EASY®. 

 

8.1.1 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

A Marrari Automação Industrial Ltda foi fundada no ano de 1991 no Estado 

do Paraná na cidade de Curitiba e segundo os Engenheiros e sócios proprietários 

Celso Martini (Diretor Comercial), Paulo Martini (Diretor Financeiro) e Antônio Sérgio 
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Beraldo (Diretor de Engenharia) contam que a Marrari nasceu com o intuito de criar 

soluções e automatizar estufas para secagem de madeira.  

Devido às inovações e tecnologia utilizada a empresa conseguiu se destacar 

e crescer, fazendo com que fosse criada uma filial no ano de 2003 no Estado do 

Pará na cidade de Belém, onde se encontrava um grande polo de madeireiras.  

Mas com a crise que se estabeleceu no setor madeireiro no ano de 2006 fez 

com que os sócios voltassem atrás e fechassem a filial, centralizando novamente  

toda produção em Curitiba. Essa crise do setor madeireiro fez com que a empresa 

passasse por sérias dificuldades financeiras, pois as madeireiras que ainda 

sobreviviam no mercado não tinham mais condições de inovar e automatizar seus 

parques fabris, isso fez com que os sócios da empresa buscassem novas soluções 

para manter a Marrari em pé descobrindo novos mercados e aumentando o mix de 

produtos. 

Agora além de ser uma empresa de automação para madeireiras a Marrari 

passa a automatizar indústrias dos segmentos: Açúcar e álcool, têxtil, grãos, 

mineração, papel e celulose e biomassa. Isso fez com que a empresa 

permanecesse ativa no mercado de automação tendo como clientes empresas de 

diversos segmentos. 

Por mais que o mix de produtos da empresa tenha aumentado uma solução 

tecnológica para o ramo madeireiro em 2009 fez com que a empresa volta-se a 

vender para este mercado que a época se apresentava sem capacidade para 

investimentos, isso se deu com o desenvolvimento de um novo sistema, chamado 

ECO POWER®.  

O sistema ECO POWER® aperfeiçoou o processo de secagem fazendo que 

as empresas economizassem energia e conseguissem um payback sobre o 

investimento realizado no equipamento em menos de um ano após a sua instalação.  

No gráfico abaixo é possível visualizar o crescimento de vendas que a 

empresa obteve após o desenvolvimento desta nova tecnologia.  

 

FIGURA 04. Acompanhamento resultado anual 
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Fonte: Marrari (2018). 

 

Atualmente a Marrari conta com mais de 3.550 clientes ativos em seu 

sistema de cadastro, sendo atendidos clientes de todo o Brasil e também clientes 

espalhados na América do Sul. Hoje 70% dos clientes ativos com a empresa são do 

setor madeireiro e é o mercado que mais rende no faturamento anual e os outros 

30% são divididos no setor de indústrias de biomassa, fábricas têxtil, papel e 

celulose. 

Os produtos que a Marrari mais comercializa são os voltados para o 

segmento madeireiro, sistemas da família MR500, o produto ECO POWER® um 

sistema mais completo que vem seguido dos sistemas NEW SMART® e NEW 

EASY®.  

 

8.2 PESQUISA 

 

Para a efetivação deste estudo foi realizada uma pesquisa do tipo 

quantitativa com o viés exploratório com o intuito de se obter um efetivo panorama 

das práticas e ferramentas de comunicação interna utilizadas pela empresa Marrari 

Automação Industrial Ltda., bem como, o levantamento acerca das deficiências e 

ruídos presentes nesta comunicação.  

Esta pesquisa foi realizada através dois questionários, o primeiro 

questionário (APÊNDICE A) voltado a todos os colaboradores contendo 26 
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afirmações e o segundo questionário (APÊNDICE B) voltado aos líderes contendo 5 

afirmações,  estes questionários foram adaptados segundo os critérios utilizados por 

Brum (2010), sendo estes aspectos informação, integração, sistemática do 

processo, comunicação face a face e liderança. Quanto às opções de respostas foi 

utilizado o padrão de respostas fechadas adaptadas do modelo Likert, tendo uma 

escala com opções 1- Nunca é verdade; 2- Na maioria das vezes não é verdade; 3- 

Ás vezes é verdade, as vezes não; 4- Na maioria das vezes é verdade; 5- Sempre é 

verdade.     

A pesquisa foi realizada na sede da empresa no período entre 24/10/2018 a 

07/11/2018, utilizando-se de questionários impressos onde o membro de nossa 

equipe de trabalho Anderson Marcos dos Santos realizou uma explicação prévia 

sobre o questionário e realizou a entrega aos colaboradores.  

Desta pesquisa participaram 36 colaboradores, sendo que destes 6 são 

líderes e 30 colaboradores dos diversos setores. 

Na sequência são apresentados os gráficos e as análises comentadas dos 

resultados da pesquisa.  

 

8.2.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após aplicação dos questionários a colaboradores e líderes da empresa 

Marrari Automação Industrial Ltda., foi realizado o levantamento de dados das 

respostas, os quais são elucidados por meio de gráficos neste capítulo. 

Primeiramente são apresentados os resultados referentes às respostas dos 

colaboradores e em seguida dos líderes. A pesquisa teve ao todo 30 colaboradores 

participantes e 6 líderes.  

Os dois primeiros questionamentos diziam respeito ao sexo e idade do 

colaborador, sendo que destes 67% (n=20) eram homens e 33% (n=10) eram 

mulheres (GRÁFICO 01).  
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GRÁFICO 01. Sexo do colaborador 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

Quanto à idade, 70% (n=21) do quadro de colaboradores possui entre 25 a 

45 anos, sendo que 40% (n=12) dos colaboradores possui entre 26-35 anos, 30% 

(n=9) entre 36-45 anos, 23% (n=7) entre 14-25 anos e 7% (n=2) acima de 46 anos 

(GRÁFICO 02). 

 

GRÁFICO 02. Idade do colaborador 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

Para a continuidade da análise e discussões dos resultados referente as 

demais afirmações  (GRÁFICOS 03 a 35),  utilizaremos os seguintes critérios: 

- As respostas “1- Nunca é verdade”,  “2- Na maioria das vezes não é 

verdade” e  “3- Ás vezes é verdade, as vezes não”, serão consideradas 

respostas negativas;  

- Já as respostas “4- Na maioria das vezes é verdade” e “5- Sempre é 

verdade”, serão consideradas respostas positivas ou favorável.  
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A primeira afirmação visou verificar se a empresa tem conseguido manter 

uma comunicação ágil e eficaz com os seus colaboradores. Neste item podemos 

constatar uma insatisfação dos colaboradores com a agilidade e eficácia na 

comunicação da empresa, pois apenas 44% (n=13) apresentaram uma definição 

positiva para este item. (GRÁFICO 03) 

GRÁFICO 03. Afirmação 1 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018). 

  

A afirmação 2 dizia “os canais de comunicação interna da empresa têm 

aumentado o seu nível de informação sobre a empresa”. Apesar de a maioria do 

quadro de colaboradores ter um posicionamento favorável aos canais já utilizados 

pela empresa, não podemos desprezar que 42% (n=13) dos colaboradores não se 

sentem de alguma forma impactado ou representado por estes canais. (GRÁFICO 

04) 

GRÁFICO 04. Afirmação 2 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018). 
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A afirmação 3 dizia “você conhece claramente a Missão, a Visão, os Valores 

e os Princípios da Empresa”. Apesar de a maioria do quadro de colaboradores ter 

um posicionamento favorável que tem conhecimento claro, não podemos desprezar 

que 37% (n=11) dos colaboradores desconhece parcialmente estes itens que 

deveriam alicerçar todas as operações da empresa. (GRÁFICO 05)  

 

GRÁFICO 05. Afirmação 3 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

A afirmação 4 dizia “você tem acesso a informações institucionais da 

empresa como conquista de novos mercados, prêmios recebidos pela empresa, 

objetivos a serem cumpridos, regras e procedimentos”. Neste item podemos 

constatar que a empresa tem grande dificuldade em disseminar estas informações 

aos seus colaboradores, pois somente 33% (n=10) responderam de forma positiva. 

A maioria dos colaboradores discordou da afirmativa.  (GRÁFICO 06) 
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GRÁFICO 06. Afirmação 4 aos colaboradores 

 
FONTE: Os autores (2018). 

 

A afirmação 5 dizia “você recebe informações corporativas sobre processos, 

programas e projetos de recursos humanos da empresa através dos canais de 

comunicação interna”. Neste item podemos constatar que a área de recursos 

humanos tem grande dificuldade em disseminar estas informações aos 

colaboradores, pois a grande maioria 60% (n=18) respondeu de forma negativa, 

outro ponto a ressaltar são os 17% com o posicionamento totalmente contrario a 

afirmação. (GRÁFICO 07) 

GRÁFICO 07. Afirmação 5 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018). 
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A afirmação 6 dizia “você conhece claramente os objetivos, metas e desafios 

do setor no qual trabalha”. Neste item podemos constatar que 90 (n=27) 

colaboradores afirmar ter recebido de forma eficaz e conhecer estas informações 

dentro do seu setor. (GRÁFICO 08) 

 

 

GRÁFICO 08. Afirmação 6 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

A afirmação 7 dizia “você conhece o diretor-presidente da empresa e já teve 

acesso à sua opinião sobre diversos assuntos, mesmo que apenas através de 

canais internos”. Neste item podemos ver um forte impacto dos sócios da empresa 

em seu dia a dia, pois 83% (n=25) responderam positivamente. (GRÁFICO 09) 

GRÁFICO 09. Afirmação 7 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018). 
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A afirmação 8 dizia “você consegue sentir-se parte da empresa”. Neste item 

80% (n=24) do quadro de funcionários na maioria das vezes se sente parte da 

empresa, sendo que este senso de pertencimento é um fator preponderante para o 

engajamento dos colaboradores em prol dos objetivos da empresa. (GRÁFICO 10) 

 

GRÁFICO 10. Afirmação 8 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

A afirmação 9 dizia “você acredita que os canais de comunicação interna da 

empresa conseguem mostrar que a empresa realmente se preocupa com o ser 

humano, sua segurança e bem estar”. Neste item a maioria dos colaboradores 87% 

(n=26) entende que a empresa se preocupa com estes valores em suas premissas e 

que consegue transparecer essa preocupação através de seus canais de 

comunicação. Este item também pode refletir no relacionamento e engajamento na 

empresa. (GRÁFICO 11) 
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GRÁFICO 11. Afirmação 9 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

A afirmação 10 dizia “você se sente à vontade na área na qual trabalha e 

convive bem com seus colegas de trabalho”. Neste item vimos que 97% (n=29) os 

colaboradores estão amplamente satisfeitos com o ambiente de trabalho e os 

relacionamentos em seus respectivos setores. (GRÁFICO 12) 

 

GRÁFICO 12. Afirmação 10 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

A afirmação 11 dizia “você é atendido com presteza e cordialidade quando 

necessita de serviços ou informações das áreas corporativas da empresa”. Neste 

item a maioria dos colaboradores apresentou respostas positivas, 73% (n=22), mas 
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vale ressaltar que próximo a 1/3 dos colaboradores de alguma forma não se vê 

atendido em suas demandas de informações corporativas.   (GRÁFICO 13) 

 

GRÁFICO 13. Afirmação 11 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

A afirmação 12 dizia “você costuma ler o que é publicado no jornal da 

parede”. Neste item 47% (n=14) dos colaboradores de alguma forma ou momento  

não estão sendo impactados pelo jornal de parede, percentual demonstra uma baixa 

aderência ao canal.   (GRÁFICO 14). 

 

GRÁFICO 14. Afirmação 12 aos colaboradores 
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Fonte: Os autores (2018) 

 

A afirmação 13 dizia “você percebe a mudança de cartazes veiculados no 

jornal da parede e nos painéis de acrílico que existem nas áreas”. Neste item 

mesmo que em sua maioria a resposta foi positiva, 54% (n=16), contudo, 

entendemos que há uma imprecisão  por parte do publico neste item, pois tendo 

como base a pouca aderência demonstrada ao canal no item anterior, dificilmente 

este público conseguiria identificar uma mudança em tal percentual.  (GRÁFICO 15). 

 

GRÁFICO 15. Afirmação 13 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018) 
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A afirmação 14 dizia “você costuma acessar a Intranet da empresa”. Neste 

item 43% (n=13) dos colaboradores não costuma acessar a intranet regularmente, 

deste modo, entendemos que o canal tem uma baixa aderência, já que tal canal tem 

por característica possibilitar um alto grau de flexibilidade em seu acesso. 

(GRÁFICO 16) 

 

GRÁFICO 16. Afirmação 14 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018) 

 

A afirmação 15 dizia “você tem encontrado, no espaço de RH, as 

informações de que necessita”. Neste item podemos constatar que a área de 

recursos humanos tem grande dificuldade em atender aos anseios sobre estas 

informações aos colaboradores, pois 43% (n=13) responderam de alguma forma 

contraria a afirmação.  (GRÁFICO 17) 
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GRÁFICO 17. Afirmação 15 aos colaboradores 

 

Fonte: Os autores (2018) 

 

A afirmação 16 dizia “na área que você trabalha, acontece a reunião de 

equipe”. Neste item a maioria, 67% (n=20) respondeu de forma negativa, 

entendemos que a constância em que as reuniões ocorrem não seja considerada a 

adequada pelos colaboradores, pois somente 7% responderam “Nunca é verdade”.  

(GRÁFICO 18) 

 

GRÁFICO 18. Afirmação 16 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018) 

 



39 
 

  
 

A afirmação 17 dizia “você considera importantes às informações que são 

repassadas na reunião de equipe”. Neste item 80% (n=24) dos colaboradores 

responderam positivamente, entendemos que o percentual vem a demonstrar que os 

colaboradores, não recebem as informações na quantidade desejada, mas quando a 

recebem estão abertos a assimilar estas ao seu cotidiano. (GRÁFICO 19) 

 

GRÁFICO 19. Afirmação 17 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

A afirmação 18 dizia “você tem acessado o serviço “pergunte ao RH”  e 

obtido um retorno positivo”. Neste item podemos constatar novamente que a área de 

recursos humanos tem grande dificuldade em atender aos anseios dos 

colaboradores, pois somente 20% (n=6) responderam de alguma forma positiva a 

afirmação. Sendo que 43% (n=13) afirmaram “Nunca é verdade”. (GRÁFICO 20) 
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GRÁFICO 20. Afirmação 18 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

A afirmação 19 dizia “a empresa possui canais de comunicação interna”. 

Neste item a maioria, 57% (n=17) respondeu de alguma forma contraria a afirmação, 

entendemos que a principal razão para este resultado se dá pela baixa aderência 

aos canais atualmente utilizados devido às falhas que estes apresentam.  

(GRÁFICO 21) 

GRÁFICO 21. Afirmação 19 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018). 
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A afirmação 20 dizia “você consegue se lembrar de campanhas de 

comunicação interna que a empresa veiculou no último ano para se comunicar com 

os seus colaboradores”. Neste item a maioria dos colaboradores, 53% (n=16) 

respondeu de forma positiva a afirmação, mas entendemos que os percentuais que 

foram de alguma forma contraria a afirmação podem estar impactados pela 

periodicidade em que estas campanhas são realizadas. (GRÁFICO 22) 

 

GRÁFICO 22. Afirmação 20 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

A afirmação 21 dizia “você considera atrativas as campanhas internas 

realizadas pela empresa para divulgar seus benefícios, seus programas de 

incentivo, suas conquistas, etc.” Neste item podemos constatar que a maioria dos 

colaboradores, 73% (n=22) estão sendo impactados de forma positiva por esta 

comunicação. (GRÁFICO 23) 
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GRÁFICO 23. Afirmação 21 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

A afirmação 22 dizia “O líder na sua área tem feito reuniões com a equipe 

para repassar informações corporativas da empresa”. Neste item a maioria dos 

colaboradores, 53% (n=17) de alguma forma foi contrario a afirmação, conforme 

citado anteriormente em item similar, entendemos que o resultado esta 

intrinsicamente ligado à periodicidade da realização das reuniões. (GRÁFICO 24) 

 

GRÁFICO 24. Afirmação 22 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018). 
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A afirmação 23 dizia “O líder na sua área pode ser considerado um “agente 

de comunicação” da empresa”. Neste item 57% (n=17) dos colaboradores 

responderam positivamente, mas vale ressaltar que o percentual que de alguma 

forma entende essa afirmação de forma contraria é bem relevante. (GRÁFICO 25) 

 

GRÁFICO 25. Afirmação 23 aos colaboradores 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

A afirmação 24 dizia “quando necessita de uma informação e não a encontra 

em um dos canais de comunicação interno da empresa, você costuma procurar o 

seu líder e perguntar a ele” Neste item a ampla maioria respondeu positivamente, 

76% (n=23), mas diferentemente do questionamento anterior a atuação do líder 

neste caso é passiva, ou seja, quando provocado. (GRÁFICO 26) 

GRÁFICO 26. Afirmação 24 aos colaboradores 

 

Fonte: Os autores (2018). 
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A afirmação 25 dizia “O líder da sua área se preocupa em fazer com que os 

colaboradores tenham acesso a todos os canais de comunicação interna da 

empresa.” Neste item 63% (n=19) dos colaboradores responderam positivamente a 

afirmação. (GRÁFICO 27) 

 

GRÁFICO 27. Afirmação 25 aos colaboradores 

  

Fonte: Os autores (2018). 

A afirmação 26 dizia “a empresa prepara seus líderes e repassa informações 

a eles para que, depois, sejam repassadas a você e seus colegas nas reuniões”. 

Neste item 58% (n=17) dos colaboradores responderam positivamente a afirmação, 

mas podemos ver um percentual significativo que de alguma forma é contraria a 

afirmação. (GRÁFICO 28) 

GRÁFICO 28. Afirmação 26 aos colaboradores 

  

Fonte: Os autores (2018). 
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Na sequência são exibidos os resultados dos questionários aplicados aos 

líderes das diferentes áreas da empresa.  

Inicialmente verifica-se que 67% (n=4) dos líderes são homens e 33% (n=2) 

são mulheres. (GRÁFICO 29)  

GRÁFICO 29. Sexo do líder 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

Quanto à idade, 40% (n=2), dos líderes possuem idade entre 26-35 anos, 

40% (n=2) entre 36-45 anos e 20% (n=1) acima de 46 anos. (GRÁFICO 30) 

 

GRÁFICO 30. Idade do líder 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

A afirmação 1 realizada aos líderes dizia “você tem feito reuniões com a sua 

equipe para repassar informações corporativas da empresa”. Neste item 85% (n=5) 

dos líderes reposndeu positivamente. (GRÁFICO 31) 
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GRÁFICO 31. Afirmação 1 aos líderes 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

A afirmação 2 realizada aos líderes dizia “você se considera um “agente de 

comunicação” da empresa” Neste item os líderes responderam positivamente de 

forma unanime que se consideram agentes de comunicação dentro da empresa . 

(GRÁFICO 32) 

 

GRÁFICO 32. Afirmação 2 aos líderes 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

A afirmação 3 realizada aos líderes dizia se “quando necessitam de uma 

informação e não a encontram em um dos canais de comunicação interna da 
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empresa, as pessoas de sua equipe costuma procurá-lo e fazer as perguntas a 

você”. Neste item 83% (n=5) dos líderes respondeream de forma positiva. 

(GRÁFICO 33) 

 

GRÁFICO 33. Afirmação 3 aos líderes 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

A afirmação 4 realizada aos líderes dizia “você se preocupa em fazer com 

que os colaboradores tenham acesso a todos os canais de comunicação interna da 

empresa”. Neste item os líderes de forma unanime respondeream de positivamente. 

(GRÁFICO 34) 

 

GRÁFICO 34. Afirmação 4 aos líderes 

  

Fonte: Os autores (2018). 



48 
 

  
 

 

A afirmação 5 realizada aos líderes dizia “você se sente preparado e 

instrumentalizado pela empresa para repassar informações para sua equipe”. Neste 

item os líderes de forma unanime respondeream de positivamente.  (GRÁFICO 35) 

 

GRÁFICO 35. Afirmação 5 aos líderes 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

Fazendo uma análise do conjunto dos resultados apresentados pela 

pesquisa, vamos relacionar alguns pontos que se destacaram. 

A comunicação interna dentro da empresa Marrari em sua maioria é 

realizada de forma vertical descendente, onde, as informações saem da liderança e 

são disseminadas aos colaboradores. Sendo que na opinião dos colaboradores esta 

comunicação não está sendo eficaz.  

A comunicação dentro da empresa, bem como, a utilização dos canais é de 

forma informal, não ou pouco estruturada e que em sua maioria não apresentam a 

constância necessária, que vem ao encontro das expectativas dos colaboradores.   

Os canais de comunicação utilizados atualmente tem baixa aderência dos 

colaboradores, entendemos que esta se dá pela falta de constância destes canais, 

do conteúdo e principalmente pela forma de estruturação e divulgação destes. 

Outro ponto sensível é a dificuldade que a área de recursos humanos 

apresenta em passar as informações sobre suas políticas, programas, processos e 

principalmente em dar um retorno eficaz às demandas dos colaboradores. 
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Contudo, a empresa apresenta um bom ambiente e os relacionamentos 

dentro da empresa, principalmente nos setores são considerados adequados  e 

eficazes.  

Já no comparativo entre os resultados dos colaboradores X resultados dos 

líderes dos setores notamos claramente uma sensível dissonância, principalmente 

nos itens a seguir:  

- Reuniões se estão sendo realizadas para repasse de informações, onde 

85% os líderes responderam positivamente e dos colaboradores 57% foram 

contrários à afirmação; 

- Se os líderes são efetivos agentes de comunicação interna,  onde de forma 

unanime os líderes responderam positivamente e dos colaboradores 43% 

foram contrários a afirmação; 

- Promoção dos canais de comunicação internos por parte dos líderes, onde 

de forma unanime os líderes responderam positivamente e dos 

colaboradores 42% foram contrários a afirmação.  

   

Mas através da pesquisa também conseguimos identificar pontos positivos 

bem relevantes dentro da empresa, podemos citar: 

- Alto grau de senso de pertencimento demonstrado pelos colaboradores;  

- A capacidade da empresa em demonstrar aos colaboradores alguns de 

seus valores através da preocupação com o ser humano e bem estar;   

- Uma grande abertura ou facilidade de acesso dos colaboradores junto aos 

sócios da empresa; 

- Alto grau de preocupação dos colaboradores com as informações 

repassadas através do canal de comunicação reunião.  

Consideramos relevantes estes itens, pois nos dá a percepção que estes 

pontos refletem um alto grau de engajamento por parte do quadro de colaboradores. 

 

8.3 FLUXOS E INTERFACE 

 

A empresa Marrari Automação Industrial Ltda. apresenta fluxos de 

informações vertical e horizontal.  O fluxo vertical  se divide em fluxo descendente e 
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ascendente, já o fluxo horizontal se traduz na comunicação lateral. (ROBBINS et al, 

2011).  

No fluxo descendente, o qual segundo Kunsch (2003, p.35), diz respeito ao 

processo de informações “da cúpula diretiva da organização para os subalternos, 

isto é, a comunicação de cima para baixo, traduzindo a filosofia, as normas e as 

diretrizes dessa mesma organização”. Neste modelo de comunicação a informação 

é difundida de modo unidirecional, dos líderes para os colaboradores o que dificulta 

o fluxo de comunicação interna, criando redes laterais de comunicação informal. 

(ROBBINS et al,  2011).  

O fluxograma abaixo ilustra tal modelo de comunicação. 

 

FIGURA 05. Fluxo de informações descendente 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

Conforme os resultados apresentados pela pesquisa junto aos 

colaboradores, vimos que este fluxo de comunicação dentro da empresa apresenta 

falhas, podemos citar os resultados das afirmações 1, 3, 4 e 5 que demonstram a 

dificuldade que a empresa tem na disseminação de informações institucionais, e os 

resultados das afirmações 12, 14 e 18 demonstram falhas na estruturação e 

execução destes canais e de sua comunicação, refletindo em uma baixa aderência 

aos canais de comunicação já existentes.  

O ascendente trata do fluxo de informações da base dos colaboradores em 

direção à liderança, sendo que este fluxo é realizado através do feedback. Segundo 
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Robbins et al(2011, p. 328) “A comunicação ascendente é utilizada para “fornecer 

feedback aos gestores, informá-los sobre o progressos em relação a metas e relatar 

os problemas que estão ocorrendo”.  

Este fluxo de comunicação ascendente é essencial para todas as 

organizações. A partir do momento que o colaborador consegue passar sua visão 

sobre a organização, dar opiniões e sugestões sobre os processos e principalmente 

sentir que está sendo escutado cria no colaborador o senso de pertencimento.       

O fluxograma abaixo ilustra tal modelo de comunicação. 

 

FIGURA 06. Fluxo de informações ascendente 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

Conforme os resultados apresentados pela pesquisa junto aos 

colaboradores, vimos que este fluxo de comunicação dentro da empresa apresenta 

falhas, podemos citar os resultados das afirmações 15 e 18 que demonstram grande 

dificuldade na atuação da área de recursos humanos tanto na estruturação e 

execução dos canais de comunicação, mas principalmente no atendimento das 

expectativas dos colaboradores.  

Já no fluxo horizontal ou lateral a comunicação é realizada entre seus pares, 

ou seja, colaboradores em mesmo nível hierárquico. 

Este tipo de comunicação deve receber atenção especial por parte da 

empresa, já que esta pode influenciar positivamente ou negativamente dentro da 

organização.  
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Baseando-se no conceito de Robbins et al (2011) no viés  positivo ela deve 

estar aliada de forma complementar a uma comunicação vertical eficaz, pois assim 

consegue propagar as informações de forma orgânica, economizando tempo e 

facilitando a coordenação das ações. Já no viés negativo ocorre quando esta 

comunicação viola os canais de comunicação verticais formais, ascendentes e 

descendentes. 

O fluxograma abaixo ilustra tal modelo de comunicação. 

 

FIGURA 07. Fluxo de informações lateral 

 
Fonte: Os autores (2018). 

 

Conforme os resultados apresentados pela pesquisa junto aos 

colaboradores, vimos que este fluxo de comunicação dentro da empresa se mostra 

adequado facilitando assim a interação entre os colaboradores, já que os mesmos 

se sentem a vontade nas áreas em que atuam e classificam como bons os 

relacionamento internos. 

 

8.4 PROBLEMAS E GARGALOS 

 

Após a análise do levantamento de dados e pesquisa realizada constatou-se 

que a empresa possui deficiência e falhas no âmbito de comunicação da interna.  
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Foi detectado a escassez no repasse de informações institucionais e a 

respeito de processos, programas e projetos da área de Recursos Humanos, a falta 

de aderência aos canais de comunicação por parte dos colaboradores. 

Outro fator a ser melhorado é o fato de nem sempre haver reunião das 

equipes nos diferentes departamentos o que dificulta a troca de ideias. Além disso, 

verificou-se que poucas pessoas têm retorno positivo ao acessar o canal “Pergunte 

ao RH” o que demonstra a necessidade de melhoria neste âmbito. Contudo, poucas 

pessoas recordam das campanhas de comunicação interna realizadas na empresa 

nos últimos anos, fato que aponta para uma falta de constância na realização das 

ações e ou um investimento deficiente nesta área.  

Segue abaixo o quadro com os itens destacados: 

 

QUADRO 04. Quadro de problemas 

Comunicação Interna não ou  

pouco estruturada 

A comunicação dentro da empresa,  bem como, a utilização dos canais são 

realizados de forma informal, não ou pouco estruturada e que em sua maioria 

não apresentam a constância necessária, que vem ao encontro das 

expectativas dos colaboradores.   

Baixa aderência aos canais de 

comunicação existentes 

Os canais de comunicação utilizados atualmente tem baixa aderência 

 dos colaboradores, entendemos que esta se dá pela falta de constância 

destes canais, do conteúdo e principalmente pela forma de estruturação e 

divulgação destes. 

Dificuldade da área de Recursos 

Humanos em disseminar informações 

A área de recursos humanos apresenta grande dificuldade em passar as 

informações sobre suas políticas, programas, processos e principalmente em 

dar um retorno eficaz às demandas dos colaboradores. 

Layout 

O layout atual da empresa, que atualmente esta distribuído em três 

ambientes independentes (casas),  pode dificultar a disseminação das 

informações, bem como as interações.  

Fonte: Os autores (2018). 

 

8.5 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

 

A empresa não possui documentos descritos com suas políticas e 

procedimentos de como cada colaborador deve realizar suas atividades. Contudo, 

recentemente foi levantado pela diretoria o benefício de se padronizar os processos 
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e documentá-los, deste modo, foi contratado um colaborador para a área  de 

qualidade para desenvolver tais documentos e políticas em parceria com a área de 

recursos humanos. 

Atualmente os colaboradores se baseiam nas descrições simples e objetivas 

que determinaram os diretores para a missão, visão e valores da empresa. Sendo 

que estas informações se apresentam disponíveis no site da empresa e também 

com um quadro que fica na recepção.  

A maior parte das informações que são disseminadas dentro da empresa de 

forma informal e sem um padrão definido de periodicidade.  

Hoje os colaboradores tem a possibilidade de se comunicar anonimamente 

através da caixa de sugestões que a empresa possui, todo mês são  encaminhadas 

as sugestões para a direção, onde é  analisada a viabilidade se as sugestões podem 

ou não serem colocadas em prática. 

 

8.6 ANÁLISE DE RISCO 

 

Após a análise do levantamento de dados e pesquisa realizada junto aos 

colaboradores, verifica-se que a empresa possui certa deficiência e falhas no âmbito 

de comunicação interna. 

A partir desta identificação a organização deve focar suas energias em sanar 

ou diminuir tais falhas, pois se não o fizer, estará comprometendo seus resultados.  

Sendo estas as deficiências e falhas: 

 Planejamento de estratégias de comunicação interna: a falta de uma 

estratégia estruturada de comunicação interna impede que esta se torne eficaz na 

organização. Como é sabida, a comunicação interna deve se utilizar de todas as 

ferramentas e recursos possíveis para promover uma integração entre todos os 

canais utilizados. Quando isto não ocorre se reflete em uma comunicação 

fragmentada, onde ocorrem omissões, informações erradas e interpretações 

distintas. 

 Recursos humanos: a atuação da área de recursos humanos no âmbito 

da comunicação interna é primordial tanto no planejamento, na divulgação das 

ferramentas e principalmente no feedback do e aos colaboradores.  Onde este 

último representa a comunicação ascendente, quando esta não é realizada 
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adequadamente reflete diretamente na baixa aderência dos colaboradores aos 

canais existentes, também criando uma insatisfação por parte dos colaboradores por 

considerar que não estão sendo escutados, promovendo assim, desinteresse. 

 Aderência aos canais de comunicação: a baixa aderência reflete a falta 

de estruturação destes canais, bem como as deficiências em sua execução. Deste 

modo, o principal item da comunicação, que é a mensagem não consegue chegar 

aos públicos internos de forma adequada. 

Como visto uma comunicação interna ineficaz com certeza é um impeditivo 

para que as organizações possam atingir seus objetivos, pois se não conseguem 

transmitir estes a seus quadros, como vão de forma conjunta atingi-los.   

   

8.7 ANÁLISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

Com base nos problemas e gargalos expostos bem como as políticas 

empresariais da Marrari Automação Industrial Ltda., foi elencado um conjunto de 

ações para aplicação corporativa a partir dos conceitos de Endomarketing, as quais 

são apresentadas no quadro abaixo. 

 

QUADRO 05. Ações a serem implantadas 

AÇÃO FUNÇÃO 

Planejamento de estratégias de 

comunicação interna 

Com base nas informações deste estudo, elaborar um planejamento 

para as estratégias de comunicação interna da empresa, estruturando 

adequadamente os canais atuais, criando novos canais e os 

avaliando periodicamente.  

Campanha institucional 

Implementar campanha para disseminar as informações institucionais 

da empresa, Missão, Visão, Valores. Eaborar treinamento inicial, 

utilizar os demais canais internos (jornal de parede, informativos, 

reuniões presenciais) para divulgação do conteúdo.  

Treinamento Liderança 

Treinamentos ministrados pelas áreas de recursos humanos e 

qualidade para os líderes das áreas para o repasse e tirar dúvidas, 

sobre temas  institucionais, procedimentos padrão e gestão dos 

colaboradores. 
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Jornal de parede "Mural" 

Otimizar a utilização do jornal de parede, através da segmentação do 

conteúdo criando 4 áreas: Informativos institucionais; Recursos 

Humanos; Saúde e Bem estar; Tecnologia e Cotidiano. Disponibilizar 

o jornal de parede em cada casa, e colocar como padrão semanal a 

alteração do destes conteúdos, sendo intercalado diariamente entre 

cada segmento.  

E-Informativos 

Publicações no aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp e E-

mail  a respeito de acontecimentos internos nos próximos dias bem 

como os aniversariantes da semana. 

Informativo bimestral 

Com o objetivo de maior interação dos colaboradores a respeito do 

que ocorre na empresa, será veiculado um informativo bimestral por 

meio digital com os acontecimentos importantes da empresa, palavra 

do presidente (sócios), matérias técnicas (inovações) aniversariantes 

campanhas realizadas, opinião do leitor e envie sua foto.  

Ferramenta “Pergunte ao RH” 

Otimizar a ferramenta "Pergunte ao RH" promovendo a divulgação 

desta ferramenta através dos demais canais internos. Criar um prazo 

de 72 horas para a área de recursos humanos dar o retorno aos 

colaboradores, mediante acompanhamento via e-mail. 

Reunião semanal com a 

 liderança dos setores 

Padronizar as reuniões dos setores de forma semanal com todos os 

colaboradores das áreas para apresentação dos objetivos alcançados 

e ainda a serem alcançados neste período, bem como discussão de 

assuntos pontuais das áreas. 

Café com a chefia 

Implementação de uma reunião mensal com todos os colaboradores 

para apresentação dos objetivos alcançados e ainda a serem 

alcançados durante a realização de um café para interação entre a 

todos os agentes diretoria, lideranças e colaboradores. 

Fonte: Os autores (2018). 

 

 

9 EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

A apresentação das sugestões de implementação das ações para a 

empresa Marrari Automação Industrial Ltda. foi realizada em duas reuniões. A 

primeira reunião foi realizada no dia 08/03/2019 para a apresentação prévia para 
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Srta. Siméia Maciel responsável pela área de Qualidade, sendo que, esta teve o 

intuído de apresentar os resultados e sugestões e principalmente escutar suas 

considerações quanto às propostas. 

  A segunda reunião foi realizada no dia 19/03/2019 com a presença da Srta. 

Siméia Maciel novamente e do Sr. Paulo Cézar Martini responsável pela Diretoria-

Administrativa, nesta reunião as sugestões foram apresentadas e discutidas de 

acordo com o seu potencial de melhoria, benefícios e viabilidade. Após a análise 

interna das sugestões a empresa adotou o posicionamento abaixo. 

Propostas aprovadas: 

 Planejamento de estratégias de comunicação interna: a empresa 

demonstrou interesse, sendo definido que as áreas de marketing e 

qualidade nas pessoas dos Sr. Joham e Srta. Siméia, respectivamente, 

seriam os responsáveis internos pelo gerenciamento das ações.  

 Campanha institucional: a empresa demonstrou interesse e considerou 

muito importante, ressaltando que no ano de 2017 realizou um 

treinamento similar. A empresa solicitou que a campanha também 

utilize o blog como um dos meios para veiculação. 

 Treinamento Liderança: a empresa demonstrou interesse e ficou de 

definir posteriormente uma agenda a realização do treinamento. 

 Jornal de parede "Mural": a empresa demonstrou interesse e solicitou 

que o conteúdo veiculado no jornal de parede também seja veiculado 

blog. 

 E-Informativos: a empresa demonstrou interesse e sugeriu que a 

criação dos grupos seja realizada pela área de qualidade.  

 Ferramenta “Pergunte ao RH”: a empresa demonstrou bastante 

interesse em ter este canal, citou que como possui contrato com a 

empresa terceirizada que atua na área de recursos humanos as 

dúvidas devem ser encaminhadas diretamente para esta. A empresa, 

também, solicitou que tenha um acesso direto no blog para esta 

ferramenta. 
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 Reunião semanal com a liderança dos setores: a empresa demonstrou 

bastante interesse em ter este canal principalmente para alinhamento 

de ações do dia a dia dentro dos setores, citou que eles possuíam esta 

rotina anteriormente, mas acabou se perdendo. 

 

Propostas NÃO aprovadas: 

 Informativo bimestral: a empresa demonstrou interesse inicial, mas 

durante as discussões das demais ações ela considerou que a ação se 

tornaria redundante e optou pela não execução.  

 Café com a chefia: foi discutida a proposta, mas a direção da empresa 

optou pela não execução neste primeiro momento, não descartando a 

implantação em oportunidade futura. 

 

9.1 FLUXOS E INTERFACE 

 

A empresa Marrari Automação Industrial Ltda. apresenta fluxos de 

informações vertical e horizontal.  Sendo que, o fluxo vertical se divide em fluxo 

descendente e ascendente. 

Conforme apresentado anteriormente no âmbito deste trabalho tais fluxos de 

comunicação apresentam falhas ou omissões.  Posto isto, as sugestões a serem 

citadas na sequência visam sanar ou diminuir essas falhas e omissões, através da 

estruturação de estratégias de comunicação interna, assim promovendo uma maior 

fluidez e assertividade na comunicação da empresa frente ao seu público interno, 

bem como, uma maior interação entre os colaboradores. 

 

No fluxo descendente serão realizadas ações que visam estruturar a 

comunicação da empresa frente aos seus colaboradores, promovendo que 

esta seja realizada de forma articulada, periódica e assertiva através de seus 

canais. 
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No fluxo ascendente serão realizadas ações que visam estruturar e 

promover canais de comunicação internos para que os colaboradores 

possam expressar suas opiniões, dar sugestões e o seu feedback quanto as 

ações promovidas pela empresa. Assim, fazendo que os colaboradores se 

sintam escutados e parte atuante do processo. 

 

No fluxo lateral serão realizadas  ações que visam promover 

a interação entre os colaboradores, através da criação e 

estruturação de canais para fomentar tal comunicação. 

Abaixo estão descritas as ações propostas e os fluxos as quais se dispõem 

a atingir.  

• Planejamento de estratégias de comunicação interna: Fluxos 

descendente, ascendente e lateral, através da implementação destas estratégias as 

ações de comunicação serão realizadas de forma articulada, periódica e assertiva, 

para que a empresa atinja seu público interno, bem como, promovendo uma maior  

interação e sinergia de seu quadro de colaboradores; 

• Campanha institucional: Fluxo descendente, para disseminar as 

informações institucionais da empresa, Missão, Visão, Valores e outras, de forma 

atrativa aos colaboradores; 

• Treinamento Liderança: Fluxo descendente possibilitará que a empresa 

repasse aos líderes das áreas informações institucionais, procedimentos, técnicas 

de gestão e gerenciamento de equipes, buscando assim que os líderes estejam 

preparados para serem agentes efetivos de comunicação da empresa; 

• Jornal de parede "Mural": Fluxo descendente possibilitará, de forma 

uniforme em todos os ambientes, disseminar avisos importantes, informações 

institucionais, informações sobre recursos humanos, e matérias de interesse aos 

seus colaboradores; 

• E-Informativos: Fluxo descendente possibilitará as áreas disseminar 

informações sobre avisos importantes, acontecimentos internos nos próximos dias, 

reuniões e aniversariantes da semana; 

• Informativo bimestral: Fluxos descendente e ascendente possibilitará a 

disseminação da palavra do presidente, materiais técnicos, acontecimentos 

importantes da empresa no período, aniversariantes e campanhas realizadas, bem 
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como, a contribuição dos leitores com opiniões, sugestões e fotos dos 

colaboradores, assim ocasionando uma troca mútua de informações; 

• Ferramenta “Pergunte ao RH”: Fluxo ascendente e descendente; 

possibilitará aos colaboradores expor suas dúvidas do dia a dia sobre recursos 

humanos, bem como, a empresa terá a oportunidade de repassar as informações de 

forma adequada evitando possíveis ruídos nesta comunicação;  

• Reunião semanal com a liderança dos setores: Fluxos descendente e 

ascendente e lateral, o líder de cada área irá realizar reuniões semanais para alinhar 

procedimentos, informar sobre mudanças e ações, repassar informações 

institucionais, bem como, os colaboradores terão oportunidade de interagir, dando 

sugestões e debatendo com seus pares, assim possibilitando uma maior sinergia 

nas áreas; 

• Café com a chefia: Fluxos descendentes e laterais possibilitarão aos 

sócios da empresa repassar as principais informações sobre os resultados da 

empresa, objetivos alcançados e metas, visão de futuro. O ambiente e a forma 

descontraída da realização desta ação busca promover uma maior interação entre 

os colaboradores, líderes e diretores.  

 

9.2 ANÁLISE DE RISCO E VIABILIDADE 

 

É importante para o projeto ter um gerenciamento dos riscos durante o 

processo de implantação das ações. Para isso, foram identificados riscos com 

probabilidades de grau baixo, médio e alto, assim como o impacto destes, caso 

ocorressem em algum momento do percurso do projeto.  

 

QUADRO 06. Análise de Ricos e Viabilidade. 

      DESCRIÇÃO 
                
IMPACTO 

PROBABILIDADE DE 
OCORRÊNCIA           SOLUÇÃO 

Falta de 
envolvimento da 
empresa        Alto             Baixa 

Envolver os sócios-
proprietários em reuniões para 
mostrar a importância do 
projeto. 

Falta de divulgação 
das ferramentas 
implantadas         Alto             Baixa 

Realizar uma reunião e e-mail 
interno para que sejam 
divulgadas as novas melhorias 
na empresa. 
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Falta de interesse 
dos colaboradores 

Alto Média 

Realizar treinamentos 
motivacionais para que os 
colaboradores estejam 
engajados com o projeto de 
melhoria, 

Falta de 
comprometimento 
dos terceirizados (FS 
CONSULT) 

Alto Alto 

Solicitar que a Diretoria realize 
cobrança aos responsáveis, e 
caso não seja possível delegar 
para um funcionário interno 
realizar as atividades. 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Durante o projeto foram monitorados os riscos identificados, mesmo que a 

probabilidade de ocorrência fosse baixa e/ou média, uma vez, que caso 

acontecessem o impacto seria alto para a continuidade e viabilidade do projeto. 

 

9.3 APERFEIÇOAMENTO NAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

 

Para atingir o objetivo da melhora na comunicação interna através da 

execução das ações propostas, se da à necessidade da elaboração de um manual 

(APÊNDICE C) para treinamento e implementação das ações, para que estas sejam 

executadas de forma estruturada. 

Onde neste manual serão descritas todas as ações com suas respectivas 

etapas a serem realizadas, bem como, os custos envolvidos. 

 

9.4 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Após realizar o diagnóstico na Marrari, foram propostas uma série de 

melhorias e, com o intuito de medir o impacto causado pela implementação de cada 

uma das ações, foram criados os indicadores de desempenho para os 

colaboradores e para os líderes. 

Conforme apresentado nos gráficos dos resultados da pesquisa inicial, no 

item 8.2.1 deste trabalho, a pesquisa teve a participação de 30 colaboradores da 

empresa. Desta forma cada colaborador representa 3% da totalidade dos 

participantes. Já, no caso da pesquisa inicial realizada junto aos líderes que teve a 
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participação de 6 líderes, cada líder representando 17% da totalidade dos líderes 

participantes. 

Para medir o desempenho de ambos, foram realizadas afirmações do 

modelo BRUM, aplicadas aos colaboradores e líderes. E, para a realização das 

análises e discussões dos resultados referentes às afirmações foram utilizados os 

seguintes critérios: 

- As respostas “1- Nunca é verdade”,  “2- Na maioria das vezes não é 

verdade” e  “3- Ás vezes é verdade, as vezes não”, foramconsideradas 

respostas negativas (insatisfatórias); 

- Já as respostas “4- Na maioria das vezes é verdade” e “5- Sempre é 

verdade”, foram consideradas respostas positivas (satisfátorias). 

Os resultados da pesquisa inicial, bem como as metas propostas encontram-

se enumeradas no quadro 07 de indicadores de desempenho dos colaboradores e 

no quadro 08 de indicadores de desempenho dos líderes. Sendo que, o percentual 

para medir o desempenho atual equivale ao número de pessoas que responderam a 

pesquisa inicial de forma positiva, ou seja, grau 4 e 5. Enquanto que a meta 

corresponde ao acréscimo pré-determinado que se espera de respostas positivas no 

desempenho atual. 

Neste trabalho fica estabelecido como meta padrão de acréscimo sobre o 

desempenho atual, o acréscimo de pelo menos 2 colaboradores, ou seja 7% do total 

e 30 colaboradores. No caso dos líderes esta meta é o acréscimo de pelo menos 1 

líder, ou seja 17% do total de líderes. Assim, seguem os indicadores de 

desempenho que serão utilizados, conforme apresentados nas figuras abaixo: 

 

QUADRO 07. Indicador de Desempenho – Colaboradores. 

AFIRMAÇÕES DESEMPENHO 
ATUAL 

META 

1. A empresa tem conseguido manter uma comunicação ágil e 
eficaz com os seus colaboradores. 

 
(13) 44% 

 
(15) 50% 

5. Você recebe informações corporativas sobre processos, 
programas e projetos de Recursos Humanos da empresa 
através dos canais de comunicação interna. 

 
(12) 40% 

 
(14) 47% 

11. Você é atendido com presteza e cordialidade quando 
necessita de serviços ou informações das áreas corporativas 
da empresa. 

(22) 73% (24) 80% 

12. Você costuma ler o que é publicado no Jornal de Parede.   
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(16) 54% (18) 60% 

15. Você tem encontrado, no espaço de RH, as informações 
de que necessita. 

 
(17) 57% 

 
(19) 64% 

16. Na área que você trabalha, acontece a reunião de equipe.  
(10) 33% 

 
(12) 40% 

18. Você tem acessado o serviço “Pergunte ao RH” e obtido 
um retorno positivo. 

 
(6) 20% 

 
(8) 27% 

22. O líder da sua área tem feito reuniões com a equipe para 
repassar informações corporativas da empresa. 

 
(13) 43% 

 
(15) 50% 

23. O líder da sua área pode ser considerado um “agente de 
comunicação” da empresa. 

 
(17) 57% 

 
(19) 64% 

26. A empresa prepara seus líderes e repassa informações a 
eles para que, depois, sejam repassadas a você e seus 
colegas nas reuniões. 

 
(17) 57% 

 
(19) 64% 

Fonte: Os autores (2019). 

 
QUADRO 08. Indicador de Desempenho – Líderes. 

AFIRMAÇÕES DESEMPENHO 
ATUAL 

META 

1. Você tem feito reuniões com a sua equipe para repassar 
informações corporativas. 

 
(5) 85% 

 
(6) 100% 

2. Você se considera um “agente de comunicação” da 
empresa. 

 
(1) 17%* 

 
(2) 34% 

5. Você se sente preparado e instrumentalizado pela empresa 
para repassar informações para a sua equipe. 

 
(1) 17%* 

 
(2) 34% 

Fonte: Os autores (2019). 

 
*Nas afirmações 2 e 5 para os líderes o despenho inicial estava 100% dentro do esperado para 
respostas positivas, com respostas nos graus 4 e 5, desta forma, nestes itens especificamente nossa 
meta é buscar um acréscimo nas respostas com grau 5.  

 
 

Após a implementação das ações propostas anteriormente, espera-se que 

os indicadores de desempenho escolhidos atinjam os resultados ilustrados nos 

quadros 07 e 08. 

 
9.5 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

A proposta de empregar as ferramentas de endomarketing como suporte 

para melhorar a comunicação interna na empresa, almeja proporcionar uma 
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comunicação com maior clareza, fluidez e assertividade, assim diminuindo ou 

eliminado possíveis ruídos ou barreiras. Além de, consequentemente, facilitar a 

interação dos colaboradores na execução dos processos. 

 Para a realização deste projeto serão seguidas as seguintes etapas para a 

implementação das ações propostas: 

1. Relação das ações: Elencar as ações propostas que possam ser executadas 

na empresa. 

2. Aprovação das ações: Após elencar todas as ações é necessário apresentar 

este conjunto de ações a empresa e discuti-las com a direção da empresa e a 

área de qualidade quais ações são viáveis e serão aprovadas para serem 

efetivamente executadas. 

3. Definição dos indicadores: Após a aprovação destas medidas será 

necessário definir como serão medidos os resultados das ações executadas. 

4. Cotação: Realizar uma análise dos recursos necessários para a execução 

destas ações, bem como os custos envolvidos. 

5. Cronograma: Elaborar um cronograma que observe todas as etapas do 

projeto, determinando assim os prazos para execução de cada etapa.  

6. Treinamento: Elaborar o treinamento para orientação dos envolvidos, 

descrevendo com detalhes a execução das etapas do projeto, assim 

determinando datas, forma de comunicação e canais a serem utilizados.  

7. Execução das ações: Realização das ações conforme apresentado no 

treinamento.  

8. Relatório: Descrição de como ocorreu cada etapa do projeto.  

9. Feedback: Análise dos resultados obtidos, frente aos resultados desejados.  

 

Como forma de planejar e assegurar a execução do conjunto de ações 

aceitas pela empresa foi criado um cronograma para a implantação, sendo este 

apresentado na sequência deste trabalho no item 10.  

 

9.6 PLANO DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO 

 

Para dar sequência nas ações que foram propostas, a equipe desenvolveu 

um manual (APÊNDICE C) para a implementação das ações de melhoria. O manual 
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tem o objetivo de capacitar os envolvidos e assegurar que todas as ações sejam 

implementadas com êxito. Desenvolvido com textos assertivos, conteúdo claro e 

informações referentes ao orçamento de cada ação e as etapas do processo de 

implementação, este documento poderá ser utilizado por novas pessoas que 

venham a fazer parte do time da Marrari. 

 

9.7 PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

Com o plano de contingências será possível determinar ações alternativas 

para atender situações emergenciais que possam ocorrer com a aplicação do 

projeto e que não estavam previstas. O objetivo deste plano é minimizar os riscos e 

sempre ter uma alternativa para cada situação. Segue na sequência o quadro com o 

plano de contingência: 

 

QUADRO 09. Plano de Contingência. 

Situação Prevista Plano Preventivo 

Falta de envolvimento da 
empresa 

Realizar reuniões para que o engajamento da empresa com o 
projeto seja cada vez mais forte, identificando pontos 
importantes de mudança e de melhorias no processo. 

Falta de divulgação das 
ferramentas implantadas 

Identificar os responsáveis pela divulgação das ferramentas 
implantadas e mostrar os benefícios das várias formas de 
comunicações ao usuário.  

Falta de interesse dos 
colaboradores 

Mostrar a importância de cada processo e motivar os 
colaboradores para que continuem a progredir. 

Falta de comprometimento 
dos terceirizados (FS 
CONSULT) 

Comunicar o diretor da empresa sobre a importância do 
empenho da empresa terceirizada nas respostas das dúvidas 
dos colaboradores. 

Fonte: Os autores (2019). 

 

 Na tabela acima foram citadas ações que haviam sido identificadas na 

análise de riscos e viabilidade, o qual foi mensurado o impacto das ações e qual a 

probabilidade delas ocorrerem. O plano de contingência busca a excelência dessas 

ações do projeto caso algo desviasse do objetivo inicial. 
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10 IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA 

 

Para a execução do conjunto de ações propostas pela consultoria foi 

elaborado um cronograma conforme figura abaixo.  

 

QUADRO 10. Cronograma de Execução das Ações. 

Cronograma de Execução das Ações 

  Abril Maio 

ETAPAS DO PROJETO 
1ª 
Sem. 

2ª 
Sem. 

3ª 
Sem. 

4ª 
Sem. 

1ª 
Sem. 

2ª 
Sem. 

3ª 
Sem. 

4ª 
Sem. 

CAMPANHA INSTITUCIONAL       X X X X X 

TREINAMENTO LIDERANÇA     X X X X X X 

JORNAL DE PAREDE “MURAL”     X X X X X X 

E-INFORMATIVOS     X X X X X X 

FERRAMENTA "PERGUNTE AO RH"         X X X X 

REUNIÃO SEMANAL SETORES       X X X X X 

Fonte: Os autores (2019). 

 
10.1 IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA E TREINAMENTOS 

 

Cada ação proposta foi executada conforme descrito a seguir: 

 

 Treinamento da Liderança 

O treinamento da liderança foi realizado na própria empresa no sábado dia 

27/04/2019, tendo início as 09h00min e término as 13h00min.  

O treinamento foi ministrado gentilmente pela orientadora deste projeto 

acadêmico a Srta. Anielly Kristine Dissenha, devido aos temas a serem abordados 

necessitarem de um maior embasamento técnico e aprofundamento, bem como, a 

necessidade de isonomia em relação à organização e as pessoas. 

O treinamento foi organizado pelos autores do projeto juntamente com a 

área de qualidade da empresa, na pessoa da Srta. Siméia, contando com o seguinte 

planejamento: 

 Aviso do treinamento: A comunicação do treinamento foi realizada via e-mail 

individualizado para cada participante. Sendo este e-mail enviado com 

antecedência de quinze dias antes do treinamento, para que todos os 
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participantes pudessem se programar para estarem presentes, e após este 

primeiro aviso, na semana da realização do treinamento foi realizado um novo 

lembrete via e-mail aos participantes.  

 Recepção: No dia do treinamento os participantes foram recepcionados pelos 

autores do projeto e pela Srta. Siméia;  

 Café da Manha: Após a recepção todos os participantes estes foram 

convidados a tomar um café antes do início do treinamento; 

 Apresentação inicial: inicialmente foi realizado um agradecimento pela 

participação de todos os colaboradores e na sequência a apresentação da 

ministrante do treinamento, a quem foi dada a palavra;  

 Coffee Break: Por volta das 10h45min foi realizada uma pausa no treinamento 

para que os participantes pudessem tomar um café e também proporcionar 

um momento de interação; 

 Agradecimento Final: Ao encerramento do treinamento o Sr. Paulo Cézar 

Martini, diretor da empresa agradeceu a presença de todos os participantes, 

ressaltou a importância do treinamento e dos temas abordados e fez um 

agradecimento especial a ministrante e lhe presenteou com um brinde.  

 

FIGURA 08. Foto Treinamento Liderança. 

 
Fonte: Os autores (2019). 

 

 E-Informativos “Jornal Institucional” 

A implementação do E-informativos aconteceu no dia 03/05/2019. A área de 

qualidade da empresa criou os grupos no aplicativo WhatsApp com todos os 
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colaboradores da empresa e também grupos segmentados por setores, conforme 

apresentado no APÊNDICE C. 

Após a criação dos grupos foi enviada uma mensagem inicial onde estava 

descrita a finalidade da ferramenta e suas regras de utilização. 

Conforme apresentado na imagem abaixo: 

 
FIGURA 09. E-Informativos – Mensagem Inicial.  

 
Fonte: Os autores (2019). 

 

Na sequência foi enviada o primeiro E-informativo conforme a imagem 

abaixo: 
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FIGURA 10. E-Informativos – Mensagem.  

 
Fonte: Os autores (2019). 

 

Os E-informativos são enviados conforme a necessidade da empresa e dos 

setores, observando-se que os conteúdos veiculados são mensagens e 

comunicados curtos com linguagem de fácil entendimento, conforme apresentado no 

APÊNDICE C. 

 

 Jornal de Parede “Mural” 

O jornal de parede “Mural” foi apresentado para a área de qualidade da 

empresa no final do mês de abril, nesta reunião foi discutido a questão do layout, se 

seria utilizado o mural como o atual (de madeira e tecido) ou um mural customizado 

para a empresa, conforme proposto no APÊNDICE C, sendo que neste segundo 

envolveria um maior investimento devido à customização. 

Ficando decido que o jornal de parede “mural” seria customizado para a 

empresa, também ficou acertado que o Sr. Glauderon ficaria responsável pela 

contratação dos serviços gráficos. 

Segue abaixo a imagem do jornal de parede “mural” customizado: 
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FIGURA 11. Jornal de Parede “Mural”.  

 
 Fonte: Os autores (2019). 

 
  O jornal de parede “mural” foi instalado na empresa no dia 06/05/2019. 

Conforme proposto foram confeccionados três unidades do jornal de parede (mural) 

que foram instaladas no ambiente da recepção, no ambiente da expedição e no 

ambiente da produção. Sendo que estes locais foram escolhidos devido à maior 

circulação de pessoas e para atender a todos os ambientes da empresa.  

Durante a instalação notou-se que a fixação dos mesmos com fita dupla face 

seria uma melhor solução do que a fixação por parafusos, pois assim, evitaria furos 

na parede, então sendo realizada desta forma. 

A veiculação do conteúdo inicial no jornal de parede “mural” foi realizada 

pelas respectivas áreas com a supervisão da área de qualidade e conforme o 

escopo do projeto abrangendo os temas: informações institucionais; recursos 

humanos; saúde e bem estar e tecnologia e cotidiano. Conforme apresentado na 

imagem: 
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FIGURA 12. Jornal de Parede “Mural”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 
A atualização de todo o conteúdo do jornal de parede “mural” é realizada 

semanalmente, entretanto cada área realiza a veiculação do seu conteúdo em um 

determinado dia da semana conforme orientado no APÊNDICE C, e desta forma, na 

maioria dos dias temos veiculação de conteúdos inéditos no mural o tornando uma 

ferramenta mais dinâmica. 

 

 Reunião Semanal com a liderança dos setores 

As ferramenta da reunião semanal nos setores foi implementada no dia 

10/05/2019. A área de qualidade da empresa redigiu um comunicado inicial 

orientando sobre os principais pontos sobre a utilização da ferramenta e sua 

padronização quanto ao formato e horários, sendo este comunicado enviado via e-

mail para cada líder dos setores. 

Na sequência foram realizadas pela área qualidade reuniões individuais com 

os líderes dos setores para orientação e sanar possíveis dúvidas. 

Ressalta-se que, para que estes líderes tivessem uma maior base teórica 

para a utilização desta ferramenta de forma adequada alguns pontos necessários já 

haviam sido abordados no treinamento de líderes que fora realizado no dia 
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27/04/2019. Neste treinamento foram abordados os temas: comunicação eficaz; 

importância do escutar; como dar feedback.   

As reuniões tem calendário fixo com a determinação dos dias e horários em 

que são realizadas, bem como, serão lembradas aos colaboradores via a utilização 

da ferramenta e-informativos, conforme proposto no APÊNDICE C. 

 

 Ferramenta “Pergunte ao RH” 

A ferramenta “Pergunte ao RH” foi detalhada para a área de qualidade na 

empresa no final do mês de abril, nesta reunião foi discutido como seria realizada a 

integração com o Blog da empresa e se a operacionalização se daria conforme 

proposto no manual de implantação. 

Também ficou acertado que nos reuniríamos na próxima semana para 

discutirmos detalhadamente como se daria a integração efetiva com o Blog. 

Na primeira semana de maio tivemos uma nova reunião com a Srta. Siméia 

e com o Sr. Johan da área de Marketing que é o responsável pelo Blog e iria realizar 

a integração desta ferramenta. Ele nos detalhou como seria o layout e a questão do 

encaminhamento das mensagens. 

No dia 15/05/2019 foi realizada a implantação da ferramenta “Pergunte ao 

RH”, sendo enviada uma mensagem inicial através do e-informativos, onde estava 

descrita a finalidade da ferramenta e suas regras de utilização. Conforme citado em 

seu comunicado inicial, para acesso é necessário à utilização de uma senha, assim 

restringindo o acesso somente aos seus colaboradores. Segue abaixo comunicado 

inicial enviado: 
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FIGURA 13. Pergunte ao RH – Mensagem Inicial.  

 
Fonte: Os autores (2019). 

 

A ferramenta “Pergunte ao RH” se encontra dentro do Blog da empresa, 

conforme apresentado na imagem abaixo: 

 
FIGURA 14. Pergunte ao RH – Blog.  

 
Fonte: Os autores (2019). 
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Para envio o das dúvidas é necessário que o colaborador preencha o 

formulário apresentado na imagem abaixo: 

 

FIGURA 15. Pergunte ao RH – Formulário.  

 
Fonte: Os autores (2019). 

 

Após o envio estas dúvidas serão automaticamente recepcionadas e 

encaminhadas para a empresa F.S. Consult que é responsável por enviar as 

respostas. 

 

 Campanha Institucional 

A campanha institucional que tem como objetivo trabalhar juntos aos 

colaboradores missão, visão e valores da empresa, não foi executada neste 

momento.  

Na reunião que tivemos na empresa no início de maio, a Srta. Siméia da 

área de qualidade responsável pela ação, nos comunicou que nas discussões em 

que teve com a diretoria da empresa sobre o conteúdo que seria apresentado, a 

diretoria chegou ao consenso que as atuais premissas já não representam a 

empresa em sua plenitude.  

Desta forma, entenderam ser necessário promover um novo estudo para que 

possam reescrever tais premissas. Assim, não seria viável realizar a campanha 
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institucional neste momento, mas ressaltou a importância da ação e que certamente 

será realizada após o término deste foco inicial. 

Ficou definido que como primeiro passo para campanha institucional será 

realizada uma ação juntos aos colaboradores para ressaltar a importância da 

missão, visão e valores. Esta ação inicialmente está prevista para se realizada no 

início do mês de junho. 

 

10.2 EXECUÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Para a realização da implementação e execução das ações foram 

observadas as etapas que foram estabelecidas durante o planejamento e desta 

forma, elas foram realizadas conforme descrito abaixo: 

 

1- Aprovação das ações pelo gestor:  Foram realizadas reuniões com a 

Srta. Simeia da área de qualidade e Sr. Paulo para que fossem discutidas ações e 

como estas seriam realizadas. Após as discussões deu-se a execução. 

  

2- Definição dos indicadores: Durante o planejamento das ações foram 

definidos os indicadores que seriam monitorados durante a execução. Estes 

indicadores foram escolhidos  de acordo com as necessidades que foram 

apresentadas no panorama inicial. Definiu-se como meta padrão um acréscimo de 

7% nestes indicadores, e no caso dos indicadores para os líderes este acréscimo foi 

definido em 17%. 

 

3- Cronograma das ações: as datas das ações foram definidas conforme 

mostra o Quadro 10.  

 

4- Motivação e treinamento dos envolvidos: Durante o planejamento 

foram definidos os responsáveis pelas ações. Foi elaborado um manual (APÊNDICE 

C) para auxiliar todos os envolvidos no processo, fazendo parte do treinamento dos 

mesmos. 
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5- Execução das ações: As ações foram realizadas conforme estabelecido 

no cronograma.  

 

6- Relatório das ações: Com o fim da execução das ações foi realizado o 

registro destas execuções através de imagens e relatórios. 

 

7- Avaliação dos resultados: Após o término da execução foi realizada 

uma nova pesquisa junto aos colaboradores e líderes para que pudessem ser 

verificados os resultados, bem como, avaliar se as metas propostas foram atingidas. 

  

10.3 AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA 

 

Conforme planejamento inicial foi desenvolvido um cronograma para 

assegurar que a execução deste projeto fosse realizada com excelência.  

Neste cronograma foi destacado cada etapa do projeto e sua respectiva 

previsão para realização. 

Neste item vamos fazer um comparativo entre o previsto e como se deu a 

execução, através do quadro a seguir: 

QUADRO 11. Cronograma projeto integrador  

ETAPAS DO PROJETO 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 

INTRODUÇÃO X X X X X X X X X X

HISTÓRICO DA EMPRESA X X X X X

ABRANGÊNCIAS, PAPÉIS E
RESPONSABILIDADES

X X X X X

FATORES CRÍTICOS E ETAPAS DO
PROJETO

X X X X

LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL X X X X X X X X

IDENTIFICAÇÃO DAS EXPECTATIVAS X X X X

PROBLEMAS E GARGALOS X X X X

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA X X X X X X

PROPOSTA PARA SOLUÇÃO DO
PROBLEMA

X X X X X

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA X X X X X X X X X X X X

PESQUISA X X X X X X

DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO
PROPOSTA

X X X X X X X X

IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO
PROPOSTA

X X X X X X X X

PESQUISA II X X X X

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS X X X

AVALIAÇÃO DE CRONOGRAMA E
ORÇAMENTO

X X X X

AÇOES CORRETIVAS X X X X X X X

CONCLUSÃO X X X X X X

Legenda: X X =Atraso=Previsto 

CRONOGRAMA DO PROJETO 

Agosto Setembro Outubro Novembro Fevereiro Março Abril Maio Junho

 
Fonte: Os autores (2019). 
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Devido à complexidade na execução das ações, bem como algumas que 

necessitavam de auxilio de terceiros, tivemos alguns atrasos. Mas mesmos com 

estes atrasos todas as etapas do projeto foram realizadas conforme proposto.  

 

10.4 AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO 

 

É necessário que haja um investimento para que seja possível aplicar as 

ações propostas neste projeto. O investimento foi estimado no orçamento de cada 

uma das ações, presente do manual de implementação (APÊNDICE C). Tal quantia 

será destinada para a compra de mural, papéis, coffee break, por exemplo. 

 

QUADRO 12. Orçamento projeto integrador  

Recursos Necessários 

Descrição V. Previsto V. Realizado 

Combustível  R$                250,00   R$             250,00  

Impressões  R$                  50,00   R$               50,00  

Coffee Break – Colaboradores  R$                100,00   R$                    -    

Coffee Break – Liderança  R$                100,00   R$             100,00  

Brinde para Instrutor  R$                  58,00   R$               58,00  

Mural Personalizado  R$                210,00   R$             243,00  

Parafusos  R$                    3,20   R$                    -    

Buchas para Parafusos  R$                    2,40   R$                    -    

Folhas de Papel A4  R$                    0,80   R$                 0,80  

Total de Gastos  R$          774,40   R$       701,80  
Fonte: Os autores (2019). 

 

O orçamento encontra-se dentro do esperado, sendo que alguns recursos 

orçados não foram utilizados devido a alterações realizadas na forma de execução, 

bem como, ações que não foram realizadas neste momento. 

Também cabe ressaltar que, algumas das ações realizadas não possuem 

custos para serem implementadas. Nestes casos, foram utilizadas mensagens por 

aplicativos e disparo de e-mails, ferramentas que são utilizadas no dia-a-dia da 

empresa Marrari. 
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10.5 APURAÇÃO DOS INDICADORES E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Após a implantação e execução das ações  na empresa foi realizada uma 

nova pesquisa junto aos colaboradores e líderes com base nos indicadores de 

desempenho que foram destacados no item 9.4 nos quadros 07 e 08.  

A pesquisa foi realizada através de dois questionários, o primeiro 

questionário (APÊNDICE D) voltado a todos os colaboradores contendo 10 

afirmações e o segundo questionário (APÊNDICE E) voltado aos líderes contendo 3 

afirmações. A aplicação se deu no período entre 06 e 07/06/2019. 

Desta pesquisa participaram 35 colaboradores, sendo que destes 6 são 

líderes e 29 colaboradores dos diversos setores. 

Com os resultados desta pesquisa  foi realizado um comparativo entre as 

pesquisa I e pesquisa II para identificar se as metas propostas foram atingidas. 

A seguir são apresentados os gráficos e as análises comentadas do 

comparativo entre as pesquisas I e II, sendo apresentados primeiramente os 

resultados dos colaboradores e na sequência dos líderes. 

Os dois primeiros dizem a respeito sobre ao sexo e a idade, sendo que 

destes 66% (n=19) eram homens e 34% (n=10) eram mulheres.  

 

GRÁFICO 36. Sexo dos colaboradores 

 

Fonte: Os autores (2019). 

Quanto à idade, 41% (n=12) do quadro de colaboradores possuem entre 26 

a 35 anos, sendo que 31% (n=9) dos colaboradores possuem entre 36-45 anos, 21% 

(n=6) entre 14-25 anos e 7% (n=2) acima de 46 anos (GRÁFICO 02). 
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GRÁFICO 37. Idade dos colaboradores 

 

Fonte: Os autores (2019). 

Para a continuidade da análise e discussões dos resultados referente as 

demais afirmações  (GRÁFICOS 38 a 47 e 50 a 52),  utilizaremos os seguintes 

critérios: 

- As respostas “1- Nunca é verdade”,  “2- Na maioria das vezes não é 

verdade” e  “3- Ás vezes é verdade, as vezes não”, serão consideradas respostas 

negativas;  

- Já as respostas “4- Na maioria das vezes é verdade” e “5- Sempre é 

verdade”, serão consideradas respostas positivas ou favorável.  

 

A primeira afirmação visa verificar se a empresa aumentou o número de 

colaboradores satisfeitos com a velocidade de comunicação ágil e eficaz com os 

seus colaboradores. Neste item podemos constatar uma satisfação maior dos 

colaboradores com a agilidade e eficácia na comunicação da empresa, pois 75% 

(n=22) apresentaram uma definição positiva para este item, comparado a pesquisa 

realizada anteriormente onde apenas 44% deram uma resposta positiva.  
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GRÁFICO 38. Afirmação 1 aos colaboradores 

 

Fonte: Os autores (2019). 

A afirmação 2 dizia “você costuma ler o que é publicado no jornal da 

parede”. Neste item mostra um alto impacto na aderência da ação implantada que 

modificou e adicionou os painéis para o jornal de parede, passando de 54% (n=16) 

para 72% (n=21) dos colaboradores que passaram a ler mais o jornal de parede.  

GRÁFICO 39. Afirmação 2 aos colaboradores 

 

Fonte: Os autores (2019). 

A afirmação 3 dizia “você tem encontrado, no espaço de RH, as informações 

de que necessita”. Neste item com a comunicação tendo mais ferramentas internas 

de comunicação foi possível ter aumento em relação à outra pesquisa, que passou 

de 57% (n=17) para 83% (n=24). 
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GRÁFICO 40. Afirmação 3 aos colaboradores 

 

Fonte: Os autores (2019). 

A afirmação 4 dizia “na área que você trabalha, acontece a reunião de 

equipe”. Neste item a maioria, 33% (n=10) respondeu de forma positiva na pesquisa 

realizada anteriormente, e fica claro na segunda pesquisa que a ação sugerida de 

realizar reuniões semanais está dando resultado conforme indica no gráfico abaixo 

onde 66% (n=19) colaboradores responderam de forma positiva, sendo 48% deles 

respondendo como “Sempre é verdade”.  

GRÁFICO 41. Afirmação 4 aos colaboradores 

 

Fonte: Os autores (2019). 

A afirmação 5 dizia “O líder na sua área tem feito reuniões com a equipe 

para repassar informações corporativas da empresa”. Neste item vale ressaltar que 

a maioria dos colaboradores, 75% (n=22) sente que o seu líder está realizando mais 

reuniões e repassando as informações corporativas da empresa, sendo que na 

aplicação passada foram 43% (n=13) contrariados com esta afirmação.  
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GRÁFICO 42. Afirmação 5 aos colaboradores 

 

Fonte: Os autores (2019). 

Afirmação 6 dizia “você recebe informações corporativas sobre processos, 

programas e projetos de recursos humanos da empresa através dos canais de 

comunicação interna”. Neste item é possível verificar a melhora pelo gráfico e 

entender como as novas ferramentas implantadas estão sendo positiva para a 

comunicação interna, tendo como 79% (n=23) colaboradores que responderam 

positivamente a afirmação, dando uma melhora significativa em relação à pesquisa 

passada que era 40% (n=12). 

 

GRÁFICO 43. Afirmação 6 aos colaboradores 

 

Fonte: Os autores (2019). 

A afirmação 7 dizia “você tem acessado o serviço “pergunte ao RH” e obtido 

um retorno positivo”. Neste item é possível notar um aumento em relação à pesquisa 

anterior que apresentava 20% (n=6) e nesta, 34% (n=10) colaboradores 

responderam positivamente a afirmação.  
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GRÁFICO 44. Afirmação 7 aos colaboradores 

 

Fonte: Os autores (2019). 

A afirmação 8 dizia “você é atendido com presteza e cordialidade quando 

necessita de serviços ou informações das áreas corporativas da empresa”. Neste 

item a maioria dos colaboradores haviam apresentados respostas positivas já na 

primeira pesquisa realizada mostra que com as modificações realizadas aumentou a 

satisfação dos funcionários neste quesito, passando de 73% (n=22) para 76% 

(n=22) de pessoas que são atendidos com cordialidade. 

GRÁFICO 45. Afirmação 8 aos colaboradores 

 

Fonte: Os autores (2019). 

A afirmação 9 dizia “O líder na sua área pode ser considerado um “agente 

de comunicação” da empresa”. Neste item vale ressaltar o aumento 57% (n=17) 

para 69% (n=20) dos colaboradores responderam positivamente. 
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GRÁFICO 46. Afirmação 9 aos colaboradores 

 

Fonte: Os autores (2019). 

A afirmação 10 dizia “a empresa prepara seus líderes e repassa informações 

a eles para que, depois, sejam repassadas a você e seus colegas nas reuniões”. 

Neste item de 57% (n=17) dos colaboradores responderam positivamente a 

afirmação, foi aumentado para 65% (n=19). 

GRÁFICO 47. Afirmação 10 aos colaboradores 

 

Fonte: Os autores (2019). 

Continuando com os resultados da segunda etapa de pesquisa, abaixo 

serão exibidos os resultados dos questionários aplicados aos líderes setoriais da 

empresa.  

   Sendo que desses líderes 67% (n=4) são homens e incialmente verifica-se 

que 67% (n=4) dos líderes são homens e 33% (n=2) são mulheres.  
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 GRÁFICO 48. Sexo dos líderes 

 

Fonte: Os autores (2019). 

Quanto à idade, 33% (n=2), dos líderes possuem idade entre 26-35 anos, 

33% (n=2) entre 36-45 anos e 33% (n=2) acima de 46 anos. 

GRÁFICO 49. Idade dos líderes 

 

Fonte: Os autores (2019). 

A afirmação 1 realizada aos líderes dizia “você se sente preparado e 

instrumentalizado pela empresa para repassar informações para sua equipe”. Neste 

item os líderes ainda de forma unanime responderam  positivamente, vale ressaltar 

o aumento dos líderes que responderam que “sempre é verdade” que passou de 

17% (n=1) para 67% (n=4). 
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GRÁFICO 50. Afirmação 1 aos líderes 

 

Fonte: Os autores (2019). 

A afirmação 2 realizada aos líderes dizia “você se considera um “agente de 

comunicação” da empresa” Neste item os líderes responderam positivamente que se 

consideram agentes de comunicação dentro da empresa, ressaltando-se o aumento 

dos líderes que responderam que “sempre é verdade” que passou de 17% (n=1) 

para 67% (n=4). 

 

 

 GRÁFICO 51. Afirmação 2 aos líderes 

 

Fonte: Os autores (2019). 

A afirmação 3 realizada aos líderes dizia “você tem feito reuniões com a sua 

equipe para repassar informações corporativas da empresa”. Neste item mostra que 

de forma unanime dos líderes responderam positivamente, sendo que, na pesquisa 

anterior esse número era 85% (n=5). 
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GRÁFICO 52. Afirmação 3 aos líderes 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Seguem os quadros 13 e 14 que são comparativos dos indicadores de 

desempenhos das metas X resultados obtidos. 

 

QUADRO 13. Indicador de Desempenho – Colaboradores. 

AFIRMAÇÕES RESULTADO 
PESQUISA II 

META 

1. A empresa tem conseguido manter uma comunicação ágil e 
eficaz com os seus colaboradores. 

 
(22) 75%  

 
 (15) 50%  

5. Você recebe informações corporativas sobre processos, 
programas e projetos de Recursos Humanos da empresa 
através dos canais de comunicação interna. 

 
(23) 79% 

 
 (14) 47% 

11. Você é atendido com presteza e cordialidade quando 
necessita de serviços ou informações das áreas corporativas 
da empresa. 

 
(22) 76% 

 
 (24) 80% 

12. Você costuma ler o que é publicado no Jornal de Parede.  
(21) 72% 

 
 (18) 60% 

15. Você tem encontrado, no espaço de RH, as informações 
de que necessita. 

 
(24) 83% 

 
 (19) 64% 

16. Na área que você trabalha, acontece a reunião de equipe.  
(19) 65% 

 
 (12) 40% 

18. Você tem acessado o serviço “Pergunte ao RH” e obtido 
um retorno positivo. 

 
(10) 34% 

 
 (8) 27% 

22. O líder da sua área tem feito reuniões com a equipe para 
repassar informações corporativas da empresa. 

 
(22) 75% 

 
 (15) 50% 

23. O líder da sua área pode ser considerado um “agente de   
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comunicação” da empresa. (20) 69%  (19) 64% 

26. A empresa prepara seus líderes e repassa informações a 
eles para que, depois, sejam repassadas a você e seus 
colegas nas reuniões. 

 
(19) 65% 

 
 (19) 64% 

Fonte: Os autores (2019). 

 
 

QUADRO 14. Indicador de Desempenho – Líderes. 

AFIRMAÇÕES RESULTADO 
PESQUISA II 

META 

1. Você tem feito reuniões com a sua equipe para repassar 
informações corporativas. 

 
(6) 100% 

 
 (6) 100% 

2. Você se considera um “agente de comunicação” da 
empresa. 

 
(4) 67%* 

 
 (2) 34% 

5. Você se sente preparado e instrumentalizado pela empresa 
para repassar informações para a sua equipe. 

 
(4) 67%* 

 
 (2) 34% 

 Fonte: Os autores (2019). 

 
*Nas afirmações 2 e 5 para os líderes o despenho inicial estava 100% dentro do esperado para 
respostas positivas, com respostas nos graus 4 e 5, desta forma, nestes itens especificamente nossa 
meta é buscar um acréscimo nas respostas com grau 5.  

 

Os resultados apresentados acima nos trouxeram a constatação que a 

implementação das ações resultaram em uma melhora sensível na comunicação 

interna da empresa. 

 

11 AÇÕES CORRETIVAS 

 

No decorrer da execução das ações propostas se mostrou necessário a 

alteração na execução da ação campanha institucional. No momento da execução 

desta ação a empresa decidiu pela não execução devido à diretoria ter chegado a 

um consenso que as atuais premissas já não representam a empresa em sua 

plenitude, sendo necessário um novo estudo para serem definidas. 

Devido a isto, no intuito de orientar a empresa nos reunimos e reafirmamos a 

importância desta ação, onde também foi destacado que esta ação de realizar um 

novo estudo para definição de uma nova missão, visão e valores que represente a 

empresa e extremamente salutar. Pois, tais premissas devem ser um reflexo real da 

instituição. 
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Sendo assim, nas discussões durante a reunião ficou definido como primeiro 

passo para campanha institucional ser implementada em sua plenitude no futuro, 

realizar uma ação juntos aos colaboradores para ressaltar a importância da missão, 

visão e valores para as instituições. Esta ação inicialmente esta prevista para se 

realizada no início do mês de junho. 

Durante a execução do projeto não houve necessidade da realização de 

outras ações corretivas. 

  

12 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES  

 

O desenvolvimento deste trabalho se deu com o objetivo de empregar a 

ferramenta de endomarketing como suporte para melhorar a comunicação interna na 

empresa Marrari Automação Industrial Ltda., e assim, consequentemente facilitar a 

interação dos colaboradores na execução dos processos. 

Nas etapas iniciais deste projeto realizamos levantamento de informações 

da empresa e uma pesquisa junto aos colaboradores e líderes afim da identificação 

de um panorama atual da comunicação interna. Com a realização destes identificou-

se que a empresa Marrari apresentava dificuldades e falhas em sua comunicação 

interna, iniciando-se pelo planejamento desta, estruturação dos canais atualmente 

utilizados, promoção e divulgação destes canais, constância na realização das 

ações, atuação da área de recursos humanos e atuação dos líderes das áreas. 

Assim, foram propostas ações e ferramentas de endomarketing, sendo 

aprovadas as seguintes: Treinamento Liderança; Jornal de parede “Mural”; E-

informativos; Ferramenta “Pergunte ao RH”; Reunião semanal. 

Após a execução das ações uma nova pesquisa foi realizada para o 

monitoramento dos resultados obtidos. Nesta segunda pesquisa constatou-se que 

as ações realizadas obtiveram resultados positivos, quando dos 10 indicadores 

voltados aos colaboradores 8 atingiram as metas propostas, e dos 3 indicadores 

voltados aos líderes; logo todas as metas foram atingidas. 

Contudo, vale ressaltar, que em uma análise mais detalhada dos resultados 

da pesquisa, notamos que no indicador voltado aos colaboradores que tratava da 

ferramenta “Pergunte ao RH”, atingiu a meta proposta, mas, o resultado demonstra 

que, a ferramenta mantem uma baixa aderência.  
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Já nos indicadores voltados aos líderes nas afirmações 2 e 5, foram 

alcançadas as metas propostas, mas nesta pesquisa, diferentemente da pesquisa 

anterior  tivemos  1 líder que respondeu de forma  negativa, ou seja grau 1, 2 ou 3. 

Esta mudança pode ser resultado do treinamento realizado para a liderança, onde 

se teve a apresentação do papel esperado do líder.  

Por fim, conforme proposto, conseguimos atingir o objetivo da melhora na 

comunicação interna da empresa Marrari automação industrial Ltda., através da 

implementação de ações e ferramentas de endomarketing. 

Para a continuidade da eficácia das ações ora realizadas,  recomendamos 

que: 

 - as ações ora realizadas no decorrer deste projeto sejam mantidas, seus 

resultados monitorados e principalmente que as ações sejam adequadas conforme 

as necessidades; 

 - os treinamentos voltados para a liderança sejam realizados com maior 

constância para que seus líderes estejam subsidiados de embasamento técnico e 

seguros para gerir suas equipes; 

 - a implementação em sua totalidade da ação proposta Campanha 

Institucional; 

 - seja realizada uma maior divulgação junto aos colaboradores da 

ferramenta Pergunte ao RH; 

- sejam realizadas mais reuniões/ encontros informais com os colaboradores 

para promover momentos de interação entres estes e com a liderança e direção. 

 

Em consonância com o que foi discorrido no desenvolvimento deste trabalho 

reiteramos que as empresas se comunicam a todo instante com seus colaboradores, 

sendo assim, cada processo deve ser pensado neste sentido. Destarte, a 

comunicação interna é preponderante para o sucesso das empresas e 

organizações, principalmente para o alcance de seus resultados, pois se a mesma 

não conseguir transmitir os seus objetivos corretamente e tiver certeza de sua 

compreensão, dificilmente terá a sinergia necessária entre seus colaboradores para  

alcançá-los.  
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APÊNDICE A 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA COLABORADORES – COMUNICAÇÃO INTERNA 

Sexo:  

(   ) Masculino   (   ) Feminino 

Idade: 

(   ) 14 – 25  (   ) 26-35  (   )36 – 45  (   )Acima de 46 anos 

 

Orientações: 

Para o restante do questionário será utilizada uma escala de grau de concordância para as 

afirmações citadas abaixo, onde:  

1- Nunca é verdade     2- Na maioria das vezes não é verdade  

3- Ás vezes é verdade, as vezes não  4- Na maioria das vezes é verdade  

5- Sempre é verdade 

 

1. A empresa tem conseguido manter uma comunicação ágil e eficaz com os seus colaboradores.  

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

2. Os canais de comunicação interna da empresa têm aumentado o seu nível de informação sobre a 

empresa.  

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

3. Você conhece claramente a Missão, a Visão, os Valores e os Princípios da empresa. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

 4. Você tem acesso a informações institucionais da empresa como conquista de novos mercados, 

prêmios recebidos pela empresa, objetivos a serem cumpridos, regras e procedimentos. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

5. Você recebe informações corporativas sobre processos, programas e projetos de Recursos 

Humanos da empresa através dos canais de comunicação interna. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

6. Você conhece claramente os objetivos, metas e desafios do setor na qual trabalha. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

7. Você conhece o diretor-presidente da empresa e já teve acesso a sua opinião sobre diversos 

assuntos, mesmo que apenas através de canais internos. 
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(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

8. Você consegue sentir-se parte da empresa. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

9. Você acredita que os canais de comunicação interna da empresa conseguem mostrar que a 

empresa realmente se preocupa com o ser humano, sua segurança e bem-estar. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

10. Você se sente à vontade na área na qual trabalha e convive bem com seus colegas de trabalho. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

11. Você é atendido com presteza e cordialidade quando necessita de serviços ou informações das 

áreas corporativas da empresa. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

12. Você costuma ler o que é publicado no Jornal de Parede. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

13. Você percebe a mudança dos cartazes veiculados no Jornal de Parede e nos painéis de acrílico 

que existem nas áreas. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

14. Você costuma acessar a Intranet da empresa. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

15. Você tem encontrado, no espaço de RH, as informações de que necessita. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

16. Na área que você trabalha, acontece a reunião de equipe. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

17. Você considera importantes as informações que são repassadas na reunião de equipe. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

18. Você tem acessado o serviço “Pergunte ao RH” e obtido um retorno positivo. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

19. A empresa possui canais de comunicação interna da empresa. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 
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20. Você consegue lembrar de campanhas de comunicação interna que a empresa veiculou no último 

ano para se comunicar com os seus colaboradores. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

21. Você considera atrativas as campanhas internas realizadas pela empresa para divulgar seus 

benefícios, seus programas de incentivos, suas conquistas, etc. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

22. O líder da sua área tem feito reuniões com a equipe para repassar informações corporativas da 

empresa 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

23. O líder da sua área pode ser considerado um “agente de comunicação” da empresa. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

24. Quando necessita de uma informação e não a encontra em um dos canais de comunicação 

interna da empresa, você costuma procurar o seu líder e perguntar a ele. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

25. O líder da sua área se preocupa em fazer com que os colaboradores tenham acesso a todos os 

canais de comunicação interna da empresa. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

26. A empresa prepara seus líderes e repassa informações a eles para que, depois, sejam 

repassadas a você e seus colegas nas reuniões. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

 

Agradecemos pela sua participação! 
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APÊNDICE B 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA LÍDERES – COMUNICAÇÃO INTERNA 

Sexo:  

(   ) Masculino   (   ) Feminino 

Idade: 

(   ) 14 – 25  (   ) 26-35  (   )36 – 45  (   )Acima de 46 anos 

 

Orientações: 

Para o restante do questionário será utilizada uma escala de grau de concordância para as 

afirmações citadas abaixo, onde:  

1- Nunca é verdade     2- Na maioria das vezes não é verdade  

3- Ás vezes é verdade, as vezes não  4- Na maioria das vezes é verdade  

5- Sempre é verdade 

 

1. Você tem feito reuniões com a sua equipe para repassar informações corporativas  

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

2. Você se considera um “agente de comunicação” da empresa. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

3. Quando necessitam de uma informação e não a encontram em um dos canais de comunicação 

interna da empresa, as pessoas da sua equipe costumam procurá-lo e fazer a perguntar a você. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

 4. Você se preocupa em fazer com que os colaboradores tenham acesso a todos os canais de 

comunicação interna da empresa. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

5. Você se sente preparado e instrumentalizado pela empresa para repassar informações para a sua 

equipe. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

 

 

Agradecemos pela sua participação! 
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APÊNDICE C  

MANUAL PARA TREINAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES. 

 

O presente manual tem como objetivo repassar aos responsáveis pela 

implementação das ações propostas, como executá-las de acordo com métodos e 

táticas de execução, assim como os custos envolvidos.  

 

1 MANUAL PARA AÇÕES INTERNAS 

 

1.1 CAMPANHA INSTITUCIONAL 

 

A campanha institucional visa aumentar a sinergia entre empresa e seus 

colaboradores por meio do repasse de informações institucionais aos mesmos, 

buscando assim, um maior grau de senso de pertencimento por parte dos 

colaboradores. Tal ação propicia que os colaboradores conheçam profundamente a 

Missão, Visão e Valores da empresa, ou seja, a Filosofia Institucional. Essas 

informações representam as motivações, propósitos, anseios e o objetivo da 

empresa, esse último, fator crucial para a que a empresa possa atingir sua visão.  

Conforme proposto, esta campanha institucional contemplará duas ações, 

inicialmente será realizado um treinamento com todos os colaboradores e no 

segundo momento será realizada a veiculação articulada de materiais sobre tal 

campanha nos demais canais de comunicação da empresa.  

Para que essa ação possua eficácia e atinja seu objetivo é necessário que 

os responsáveis pela ação se atentem ao planejamento, execução, e periodicidade 

da campanha.  

Para a realização da campanha institucional, são necessários tais recursos:  

 

Recursos necessários para Campanha Institucional 

Recursos Necessários 

Descrição Quantidade Valor 

Instrutor - Área de Qualidade 1   R$                 -    

Local  - Própria Empresa 1   R$                 -    
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Projetor - Própria Empresa 1   R$                 -    

Coffee Break – Colaboradores 
1   R$          100,00  

Total de Gastos:  R$      100,00 

 

Para realizar o treinamento da campanha institucional é necessário que 

sejam seguidas as etapas: 

 

 ETAPA 01: Temas - definir os temas que serão abordados durante o 

treinamento. Conforme proposto neste treinamento serão abordados os 

seguintes itens: Missão, Visão e Valores da empresa. 

  ETAPA 02: Recursos - realizar análise dos recursos necessários para 

aplicar a ação na empresa e o custo. Nas instalações da empresa há 

espaço físico e equipamentos (notebook e projetor) disponíveis para 

atender esta demanda.  

 ETAPA 03: Localização – estabelecer local onde será realizado o 

treinamento, o local deve ser silencioso, que comporte o número de 

participantes e que proporcione uma parede para projeção. Como as 

instalações da empresa contam com este espaço disponível, o 

treinamento pode ser realizado na própria empresa. 

  ETAPA 04: Data e Horário - determinar data em horário em que será 

realizado o treinamento, para tal será necessário verificar junto à diretoria 

um melhor horário para que todos os colaboradores possam estar 

presentes. 

  ETAPA 05: Aviso do treinamento: realizar o aviso com antecedência 

sobre o treinamento informando data, horário (início e término) e local. 

Este aviso deverá ser realizado com antecedência mínima de uma 

semana, o primeiro aviso deverá ser realizado através da veiculação no 

jornal de parede, e-informativos, reunião semanal dos setores e de forma 

individualizada via e-mail, o segundo aviso será realizado para relembrar, 

sendo este enviado com antecedência de um dia através dos mesmos 

meios utilizados no primeiro comunicado.  
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 ETAPA 06: Coffee break – promover coffee break com os colaboradores 

no início da realização do treinamento;  

 ETAPA 07: Pós-treinamento: realizar abertura de canal de comunicação 

junto aos participantes para tirar eventuais dúvidas. No dia posterior ao 

treinamento enviar e-mail de forma individualizada aos participantes do 

treinamento colocando a disposição deles as respectivas áreas da 

empresa para sanar eventuais dúvidas que surgirem no dia a dia.  

 ETAPA 08: Periodicidade: definir a periodicidade que a campanha será 

novamente realizada. Como esta campanha trata de fatores cruciais para 

a empresa entende-se que a aplicação desta deve se apresentar numa 

periodicidade máxima de seis meses.  

 

Para realizar a veiculação dos materiais da campanha institucional é 

necessário que sejam seguidas as etapas: 

 

 ETAPA 01: Mensagem - definir a mensagem que será veiculada. Avaliar o 

conteúdo utilizado no treinamento e selecionar principais pontos para 

utilizar na mensagem. 

  ETAPA 02: Recursos - realizar análise dos recursos necessários para 

aplicar a ação na empresa e o custo.  

 ETAPA 03: Canal – estabelecer em qual canal de comunicação será 

realizado a veiculação da mensagem. O canal a ser utilizado deve ser 

escolhido de acordo com o tipo de mensagem que se deseja repassar e 

respectivamente a que público. 

 ETAPA 04: Formatação – elaborar a formação da mensagem de acordo 

com o canal de comunicação selecionado, bem como ao perfil do público 

alvo. Sendo este conforme breve perfil dos colaboradores que foi 

apresentado através da pesquisa realizada na etapa inicial do projeto.   

 ETAPA 05: Período - determinar o período em que a mensagem será 

veiculada em cada canal de comunicação selecionado. 

 ETAPA 06: Envio – realizar o envio da mensagem a ser veicula através 

do canal de comunicação selecionado. 
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1.2 TREINAMENTO LIDERANÇA 

 

O treinamento da liderança visa melhorar a comunicação interna dos 

setores, através do repasse de informações aos líderes das áreas, promovendo 

assim, que os líderes estejam preparados para serem agentes efetivos de 

comunicação da empresa. 

Conforme proposto, neste treinamento serão repassados aos líderes 

informações institucionais, procedimentos, técnicas de gestão e gerenciamento de 

equipes.  

Tal ação propicia que os líderes estejam aptos a promover os canais 

internos de comunicação, mas principalmente em realizar de maneira adequada e 

assertiva a comunicação junto aos seus colaboradores. Desta forma, mantendo os 

colaboradores informados sobre os principais assuntos relativos à empresa e o 

setor, bem como, minimizando possíveis ruídos internos. Além de promover o 

diálogo ascendente dos seus liderados, permitindo que se sintam à vontade para 

realizar feedbacks e sugestões.  

 Para que essa ação possua eficácia e atinja seu objetivo é necessário que 

os responsáveis pela ação se atentem ao planejamento, execução, e principalmente 

o comprometimento dos líderes das áreas.  

Para a realização do treinamento dos líderes, são necessários tais recursos:  

 

Recursos necessários para Treinamento Liderança 

Recursos Necessários 

Descrição Quantidade Valor 

Instrutor (04 Horas) 1   R$                 -    

Sala de reuniões - Própria Empresa 1   R$                 -    

Projetor - Própria Empresa 1   R$                 -    

Coffee Break – Liderança 
1   R$          100,00  

Brinde para Instrutor 1   R$            58,00  

Total de Gastos:  R$      158,00   
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Para realizar o treinamento da liderança é necessário que sejam seguidas as 

etapas: 

 

 ETAPA 01: Temas - definir os temas que serão abordados durante o 

treinamento. Conforme proposto neste treinamento serão abordados os 

seguintes itens: informações institucionais; liderança e comunicação para 

o gerenciamento de equipes.   

 ETAPA 02: Recursos - realizar análise dos recursos necessários para 

aplicar a ação na empresa e o custo. Como nas instalações da empresa 

há espaço físico e equipamentos (notebook e projetor) disponíveis para 

atender esta demanda o item crítico a analisar é o instrutor ou instrutores 

para o curso. Pois, se faz necessário que o mesmo possua domínio sobre 

os assuntos que serão apresentados no treinamento, caso não haja 

profissionais internos ou parceiros que possam realizar, por logo, se faz 

necessário à contratação de um instrutor externo, onde esta contratação 

terá um custo a ser suprido pela empresa.  

 ETAPA 03: Localização – estabelecer local onde será realizado o 

treinamento, o local deve ser fechado e silencioso. Como as instalações 

da empresa contam com este espaço disponível, o treinamento pode ser 

realizado na própria empresa na sala de reuniões. 

 ETAPA 04: Data e Horário - determinar data em horário em que será 

realizado o treinamento, para tal será necessário verificar a 

disponibilidade junto ao instrutor e juntos os participantes do treinamento. 

Recomenda-se, que se possível o treinamento seja realizado fora do 

horário de expediente, assim, se possibilita uma maior concentração dos 

participantes, evitando assim possíveis interrupções por assuntos 

referentes às suas rotinas laborais. 

 ETAPA 05: Aviso do treinamento: realizar o aviso com antecedência aos 

participantes sobre o treinamento informando data, horário (início e 

término) e local. Este aviso deverá ser realizado com antecedência 

mínima de quinze dias, o primeiro aviso deverá ser realizado de forma 

individualizada via e-mail, o segundo aviso será realizado para relembrar 

aos participantes, sendo este enviado com antecedência de cinco dias via 
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e-mail e também colocado no jornal de parede da área de Recursos 

Humanos.  

 ETAPA 06: Pós-treinamento: realizar abertura de canal de comunicação 

junto aos participantes para tirar eventuais dúvidas. No dia posterior ao 

treinamento enviar e-mail de forma individualizada aos participantes do 

treinamento colocando a disposição deles as respectivas áreas da 

empresa responsáveis pelos temas abordados, bem como o instrutor para 

sanar eventuais dúvidas que surgirem no dia a dia.   

 

 

1.3 JORNAL DE PAREDE “MURAL” 

  

O jornal de parede “Mural” é uma ferramenta de que visa promover contato 

com o público interno, através do repasse de informações relevantes e de interesse 

para os colaboradores, tendo este sua atualização com periodicidade semanal. 

Como se trata de uma ferramenta que visa impactar todos os públicos internos ela 

deve conter textos curtos e com linguagem simples de fácil entendimento. 

Essa ferramenta passa a ser um canal de comunicação motivacional e 

informativo, mantendo os colaboradores informados sobre os principais assuntos 

relativos à empresa, assim minimizando possíveis ruídos internos, bem como, a 

divulgação de assuntos interessantes ou notícias relacionadas ao cotidiano dos 

colaboradores, de forma atraente.   

Conforme proposto os conteúdos veiculados nesta ferramenta serão 

segmentados nas seguintes áreas: 

- Informativos Institucionais; 

- Recursos Humanos; 

- Saúde e Bem Estar; 

- Tecnologia e Cotidiano. 

Para que essa ação possua eficácia e atinja seu objetivo é necessário que 

os responsáveis pela ação se atentem ao planejamento, execução, periodicidade e 

seleção dos conteúdos.  

Para a implantação do jornal de parede, são necessários tais recursos:  
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 Recursos necessários para Jornal de Parede “Mural” 

Recursos Necessários - Implantação Inicial 

Descrição Quantidade Valor 

Mural Personalizado 3   R$          210,00  

Parafusos 4   R$              3,20  

Buchas para Parafusos 4   R$              2,40  

Folhas de Papel A4 4   R$              0,80  

Total de Gastos:  R$      216,40 

 

Para realizar instalação do Jornal de parede, e a sua concretização, é 

necessário que sejam seguidas as etapas:  

 

 ETAPA 01: Mural - definir o tamanho do mural para que não atrapalhe 

o acesso dos colaboradores e que seja de fácil visibilidade, que tenha o 

tamanho adequado para que possa suportar todos os assuntos 

relevantes. Para a implantação do Mural sugerimos inicialmente o 

tamanho de 60cm X 100cm, tamanho este que comporta a fixação de 

quatro folhas de papel A4 (orientação retrato) na posição horizontal.  

 ETAPA 02: Recursos - realizar análise dos recursos necessários para 

aplicar a ação na empresa e o custo disponível para a compra do mural, 

realizando ao menos três orçamentos para menor custo.  

 ETAPA 03: Localização – estabelecer local estratégico onde o mural 

será fixado, sendo de preferência nos locais onde se tenham grande 

circulação de colaboradores, para que todos possam ter fácil acesso do 

mural. Como as instalações da empresa se desenvolvem em três 

ambientes independentes será colocado um mural em cada um destes 

ambientes. 

 ETAPA 04: Padronização - determinar regras: layout da impressão, 

seguindo padrões de letra, estrutura, linguagem de fácil entendimento 

para que todos os colaboradores consigam compreender os assuntos. 

Para sugestão de padronização sugerimos que as impressões sejam 

realizadas utilizando os seguintes parâmetros: 
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 - Layout com orientação: Retrato; 

 - Fontes: Arial; 

 - Tamanho da fonte: Títulos: 16 em Negrito; Texto: 12 em simples. 

 - Cores Títulos: Para criar uma diferenciação das áreas do informativos 

os títulos serão apresentados em cores diferentes, conforme tabela 

abaixo:  

Tabela - Títulos por cores 

Área Cor do título 

Informativos Institucionais Azul 

Recursos Humanos Laranja 

Saúde e Bem Estar Verde 

Tecnologia e Cotidiano Amarelo 

    

 ETAPA 05: Periodicidade: definir a periodicidade da veiculação dos 

conteúdos no jornal de parede, para que os colaboradores passem a ter o 

hábito de se manter informado dos assuntos relevantes da empresa, bem 

como, sobre o cotidiano.  

Conforme proposto os conteúdos serão atualizados semanalmente, sendo 

que, a atualização de cada uma das áreas de conteúdos será realizada 

em um determinado dia da semana, desta forma, na maioria dos dias 

teremos veiculação de conteúdos inéditos no mural.  

Exemplo: 

Tabela - Atualização por dias da Semana 

Área Dias da Semana 

Informativos Institucionais Segunda-feira 

Recursos Humanos Terça-feira 

Saúde e Bem Estar Quarta-feira 

Tecnologia e Cotidiano Quinta-feira 

  

Ressaltando que conteúdos de maior relevância ou campanhas podem 

permanecer em veiculação no mural por período superior. 

 ETAPA 06: Responsabilidades: determinar quem serão os responsáveis 

diretos por manter a veiculação dos conteúdos em dia. 
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Para tal, sugerimos que os responsáveis sejam colaboradores que em 

suas rotinas de atividades laborais utilizem microcomputadores e que 

tenham acesso a ferramentas de buscas para pesquisa de conteúdo. 

 

1.4 E-INFORMATIVOS 

  

Tendo como objetivo informar os funcionários de uma maneira rápida sobre 

os acontecimentos importantes que envolvem a empresa, tanto informações internas 

quanto externas, foi definido junto à direção da empresa a criação de um grupo de 

WhatsApp envolvendo todos os colaboradores. 

Essa ferramenta passa a ser um canal de comunicação informativo, 

mantendo os colaboradores informados sobre os comunicados relacionados ao dia a 

dia da empresa. 

Para que essa ação possua eficácia e atinja seu objetivo é necessário que 

os responsáveis pela ação se atentem ao planejamento, execução e seleção dos 

conteúdos.  

Para a implantação do E-informativos, são necessários tais recursos:  

 

 Recursos necessários para E-informativos 

Recursos Necessários - Implantação Inicial 

Descrição Quantidade Valor 

Aparelho Smartphone 1   R$             0,00  

Total de Gastos:  R$          0,00 

 

Para realizar instalação do E-informativos, e a sua concretização, é 

necessário que sejam seguidas as etapas:  

 

 ETAPA 01: Recursos - realizar análise dos recursos necessários para 

aplicar a ação na empresa e o custo disponível para a compra do 

smartphone, realizando ao menos três orçamentos para melhor análise e 

menor custo. Será necessária a aquisição de um aparelho smartphone 

para a utilização na ferramenta de comunicação. Como a empresa já 
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possui um aparelho disponível, inicialmente não teria este custo inicial de 

implantação.  

 ETAPA 02: Criação do grupo – criação de um grupo dentro do aplicativo 

WattsApp contendo todos dos colaboradores da empresa. A criação do 

grupo será realizada pelo setor de qualidade que ficará como responsável 

pela administração do grupo, caso um funcionário seja admitido ou 

demitido, realizando as devidas alterações. 

 ETAPA 03: Padronização - determinar regras: realizar veiculação de 

mensagens e comunicados curtos com linguagem de fácil entendimento 

para que todos os colaboradores consigam compreender os assuntos. 

Para sugestão de padronização sugerimos que as mensagens contenham 

no máximo 100 caracteres e se utilizando de fonte em padrão único.   

 ETAPA 05: Periodicidade: definir a periodicidade da veiculação dos 

conteúdos no e-informativos. Sendo gerado um conteúdo semanalmente 

para que tenha veiculação das informações. Além destas serão enviadas 

mensagens de acordo com a necessidade dos comunicados, mas 

ressaltando que não devem ser enviadas mensagens em demasia, para 

evitar que os colaboradores reduzam sua atenção para tais mensagens.  

 ETAPA 06: Responsabilidades: determinar quem serão os responsáveis 

diretos por manter a veiculação dos conteúdos em dia. 

A responsabilidade de manter as informações atualizadas ficará com o 

setor de Marketing, Administração e Qualidade. 

  

1.5 INFORMATIVO BIMESTRAL 

  

O informativo bimestral é uma ferramenta de que visa promover contato com 

o público interno, através do repasse de informações relevantes e de interesse para 

os colaboradores, tendo este sua veiculação em formato digital e atualização com 

periodicidade bimestral.  

Essa ferramenta passa a ser um canal de comunicação motivacional e 

informativo, mantendo os colaboradores informados sobre os principais assuntos 

relativos à empresa, assim minimizando possíveis ruídos internos, bem como, a 
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divulgação de assuntos interessantes ou notícias relacionadas ao cotidiano dos 

colaboradores, de forma atraente. 

Além disto, é uma ferramenta que promove a participação dos colaboradores 

com o envio de contribuições e suas fotos.   

Conforme proposto os conteúdos veiculados nesta ferramenta serão 

segmentados nas seguintes áreas: 

 - Acontecimentos importantes da empresa; 

 - Aniversariantes e campanhas realizadas; 

 - Matérias Técnicas (inovações);  

 - Opinião (Contribuição) do Leitor  / Envie sua Foto; 

 - Palavra do presidente (sócios). 

Para que essa ação possua eficácia e atinja seu objetivo é necessário que 

os responsáveis pela ação se atentem ao planejamento, execução e seleção dos 

conteúdos.  

Para a implantação do informativo bimestral, são necessários tais recursos:  

Recursos necessários para o Informativo Bimestral 

Recursos Necessários - Implantação Inicial 

Descrição Quantidade Valor 

E-mail 1   R$             0,00  

Total de Gastos:  R$          0,00 

 

 

Para realizar a implantação do informativo bimestral e a sua concretização, é 

necessário que sejam seguidas as etapas:  

 

 ETAPA 01: Responsabilidades: determinar quem serão os 

responsáveis diretos por manter a elaboração e veiculação do 

informativo. 

Para tal, sugerimos que os responsáveis sejam colaboradores que em 

suas rotinas de atividades laborais utilizem microcomputadores e que 

tenham acesso a ferramentas de buscas para pesquisa de conteúdo. 
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 ETAPA 02: Recursos - realizar análise dos recursos necessários para 

aplicar a ação na empresa e o custo disponível para a compra, 

realizando ao menos três orçamentos para melhor análise e menor 

custo. Será necessário a utilização de um e-mail para o recebimento de 

contribuição dos colaboradores e fotos. Como a empresa já possui e-

mail corporativo será criado uma conta para o recebimento destas 

contribuições.  

 ETAPA 03: Conteúdo – realizar a seleção do conteúdo que será 

veiculado no informativo bimestral. Basicamente o informativo será 

uma coletânea dos acontecimentos ocorridos na empresa neste 

período, sendo completado pelos itens: palavra do presidente e 

contribuição dos leitores. 

 ETAPA 04: Padronização - determinar regras: formato, layout da 

diagramação, seguindo padrões de letra, estrutura, linguagem de fácil 

entendimento para que todos os colaboradores consigam compreender 

os assuntos. Para sugestão de padronização sugerimos que 

diagramação seja realizada utilizando os seguintes parâmetros: 

- Formato digital: PDF;  

- Layout com orientação: Retrato; 

 - Número de páginas: 4 páginas modelo livreto. 

 - Fontes: Arial; 

 - Tamanho da fonte: Títulos: 10 em Negrito; Texto: 8 em simples.    

 ETAPA 05: Periodicidade: definir a periodicidade da veiculação. 

Conforme a proposta inicial o informativo será veiculado 

bimestralmente. 

 ETAPA 06: Veiculação: determinar em quais os canais de comunicação 

da empresa será veiculado o informativo bimestral. Conforme a 

proposta inicial o informativo bimestral será veiculado por meio digital 

via e-mail e no Blog através da criação de um link para acesso ao 

informativo. 

 

 

1.6 FERRAMENTA PERGUNTE AO RH 
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Tendo como objetivo criar de um canal de comunicação para que os 

colaboradores possam tirar suas dúvidas relativas aos assuntos da área de recursos 

humanos.  

Essa ferramenta abre um canal ativo onde os colaboradores possam se 

expressar para a empresa e tirar suas dúvidas. Além do que, passa a ser um canal 

de comunicação de cunho informativo por parte da empresa, pois possibilita que a 

empresa mantenha os colaboradores informados sobre os assuntos relacionados à 

área de recursos humanos, assim reduzindo possíveis ruídos na comunicação desta 

área.  

Para que essa ação possua eficácia e atinja seu objetivo é necessário que 

os responsáveis pela ação se atentem ao planejamento, execução e prazo para 

respostas aos colaboradores.  

Para a implantação da pergunte ao RH, são necessários tais recursos:  

 

 Recursos necessários para Pergunte ao RH 

Recursos Necessários - Implantação Inicial 

Descrição Quantidade Valor 

E-mail 1   R$             0,00  

Total de Gastos:  R$          0,00 

 

Para realizar instalação da pergunte ao RH, e a sua concretização, é 

necessário que sejam seguidas as etapas:  

 

 ETAPA 01: Recursos - realizar análise dos recursos necessários para 

aplicar a ação na empresa e o custo disponível para a compra, realizando 

ao menos três orçamentos para melhor análise e menor custo. Será 

necessário a utilização de um e-mail para a utilização na ferramenta de 

comunicação. Como a empresa já possui e-mail corporativo será criado 

uma conta para o recebimento destas solicitações.  

 ETAPA 02: Inclusão no Blog – criação de um campo “Pergunte ao RH” 

dentro do blog da empresa. A ferramenta pergunte ao RH será inclusa e 
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tendo um espaço no Blog da empresa, onde o colaborador irá clicar e 

automaticamente sua dúvida será encaminhada via e-mail para as 

respectivas áreas responsáveis. 

 ETAPA 03: Prazo: definir um prazo máximo para envio aos colaboradores 

das respostas das suas solicitações. Para tal, sugerimos que o 

responsável pelas respostas, no caso a empresa F. S. CONSULT tenha o 

prazo de 72 horas para responder a solicitação do colaborador. 

 ETAPA 04: Divulgação – realizar a divulgação para os colaboradores da 

empresa dos resultados e das principais dúvidas sanadas pelo canal 

pergunte ao RH. Para realizar a divulgação dos resultados e das 

principais dúvidas sanadas pelo canal pergunte ao RH, exceto dúvidas 

individuais, serão utilizados os demais canais de comunicação da 

empresa, jornal de parede e blog.  

 ETAPA 05: Responsabilidades: determinar quem serão os responsáveis 

diretos por responder as solicitações. 

Os responsáveis para internos por criar um canal de comunicação com a 

empresa de RH terceirizada (F.S CONSULT) serão o diretor 

administrativo e gerente financeira, caberá a eles o acompanhamento das 

dúvidas dos colaboradores. 

Sendo que as respostas sobre os questionamentos serão realizados pela 

empresa terceirizada F. S. CONSULT, que presta serviços nessa área 

para a empresa. 

 

 

 

1.7 REUNIÃO SEMANAL COM A LIDERANÇA DOS SETORES 

  

Tendo como objetivo alinhar as expectativas da liderança dos setores e suas 

respectivas equipes, as reuniões nos setores serão realizadas  buscando esclarecer 

estratégias, assuntos relacionados à empresa e colaboradores, promovendo assim 

uma maior integração e sinergia entre a equipe. 

Também oferecendo um momento em que se pode ouvir a perspectiva de 

cada um para a resolução de problemas e geração de resultados. 
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Estas reuniões podem ocorrer, de forma alternada, com duas propostas 

diferentes durante o mês, a primeira com o intuito de expor as ideias e planejar 

ações que aperfeiçoem os processos e possam gerar melhores resultados, e a 

segunda, para que seja possível analisar os resultados e colher informações sobre 

as decisões que venham a ser tomadas.  

As reuniões devem acontecer no horário em que há mais funcionários 

durante o expediente, mas sem que atrapalhe o andamento da rotina de trabalho. 

Essa ferramenta abre um canal ativo onde os colaboradores possam se 

expressar para a empresa e tirar suas dúvidas. Além do que, passa a ser um canal 

de comunicação de cunho informativo por parte da empresa, pois possibilita que a 

empresa mantenha os colaboradores informados sobre as assuntos relacionados as 

diversas áreas da empresa.  

Para que essa ação possua eficácia e atinja seu objetivo é necessário que 

os líderes dos setores se atentem ao planejamento da reunião, condução das 

discussões e principalmente escutar os colaboradores. 

 Para a implantação da reunião semanal nos setores, são necessários tais 

recursos:  

 

 Recursos necessários para Reunião Semanal nos Setores 

Recursos Necessários - Implantação Inicial 

Descrição Quantidade Valor 

Local – Própria empresa* 1   R$             0,00  

Total de Gastos:  R$          0,00 

* Sala de reuniões ou próprio setor. 

 

Para realizar implantação da reunião semanal nos setores, e a sua 

concretização, é necessário que sejam seguidas as etapas:  

 

 ETAPA 01: Localização – estabelecer local onde será realizado o 

treinamento, o local deve ser fechado e silencioso. Como as instalações 

da empresa contam com este espaço disponível, o treinamento pode ser 

realizado na própria empresa na sala de reuniões ou dentro do respectivo 

setor. 
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 ETAPA 02: Data e Horário - determinar data em horário em que será 

realizado o treinamento, para tal será necessário verificar a 

disponibilidade onde a totalidade ou maioria dos colaboradores do setor 

possam estar presentes. Recomenda-se, que se possível às reuniões 

sejam realizadas as terças, quartas ou quintas-feiras, para evitar acumulo 

de atividades no primeiro e ultimo dia da semana. 

Quanto ao horário recomendamos que a reunião se de na ultima hora 

antes da saída para o intervalo da refeição ou na ultima hora que 

antecede o fim da jornada laboral, pois assim a reunião terá a tendência 

de maior objetividade e fluidez devido ao horário já determinado para o 

seu término.    

 ETAPA 03: Temas - definir os temas iniciais que serão propostos durante 

a reunião.   

 ETAPA 05: Aviso do treinamento: realizar o aviso com antecedência aos 

participantes sobre o treinamento informando data, horário (início e 

término) e local. Este aviso deverá ser realizado com antecedência, se 

possível enviar e-mail paras os colaboradores do setor uma programação  

mensal para as reuniões.  No dia que antecede a reunião enviar um e-

informativo relembrando a reunião. ETAPA 06: Pós-reunião: após a 

reunião com sua equipe o líder da área deverá se reunir com a área de 

qualidade da empresa, a fim de repassar as informações sobre sugestões 

de novos procedimentos de trabalho dos setores, para que a área de 

qualidade possa auxiliar o líder no estudo de viabilidade desta sugestão.  
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APÊNDICE D 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA COLABORADORES – COMUNICAÇÃO INTERNA 

Sexo:  
(   ) Masculino   (   ) Feminino 

Idade: 
(   ) 14 – 25  (   ) 26-35  (   )36 – 45  (   )Acima de 46 anos 

 

Orientações: 

Para o restante do questionário será utilizada uma escala de grau de concordância para as 

afirmações citadas abaixo, onde:  

1- Nunca é verdade     2- Na maioria das vezes não é verdade  

3- Ás vezes é verdade, as vezes não  4- Na maioria das vezes é verdade  

5- Sempre é verdade 

1. A empresa tem conseguido manter uma comunicação ágil e eficaz com os seus colaboradores.  

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

2. Você costuma ler o que é publicado no Jornal de Parede. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

3. Você tem encontrado, no espaço de RH, as informações de que necessita. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

4. Na área que você trabalha, acontece a reunião de equipe. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

5. O líder da sua área tem feito reuniões com a equipe para repassar informações corporativas da 

empresa 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

6. Você recebe informações corporativas sobre processos, programas e projetos de Recursos 

Humanos da empresa através dos canais de comunicação interna. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

7. Você tem acessado o serviço “Pergunte ao RH” e obtido um retorno positivo. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

8. Você é atendido com presteza e cordialidade quando necessita de serviços ou informações das 

áreas corporativas da empresa? 
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(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

9. O líder da sua área pode ser considerado um “agente de comunicação” da empresa. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

10. A empresa prepara seus líderes e repassa informações a eles para que, depois, sejam 

repassadas a você e seus colegas nas reuniões. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

Agradecemos pela sua participação! 
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APÊNDICE E 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA LÍDERES – COMUNICAÇÃO INTERNA 

Sexo:  

(   ) Masculino   (   ) Feminino 

Idade: 

(   ) 14 – 25  (   ) 26-35  (   )36 – 45  (   )Acima de 46 anos 

 

Orientações: 

Para o restante do questionário será utilizada uma escala de grau de concordância para as 

afirmações citadas abaixo, onde:  

1- Nunca é verdade     2- Na maioria das vezes não é verdade  

3- Ás vezes é verdade, as vezes não  4- Na maioria das vezes é verdade  

5- Sempre é verdade 

 

1. Você se sente preparado e instrumentalizado pela empresa para repassar informações para a sua 

equipe. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

2. Você se considera um “agente de comunicação” da empresa. 

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

3. Você tem feito reuniões com a sua equipe para repassar informações corporativas  

(   ) 1  (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5 

 

 

 

Agradecemos pela sua participação! 

 


