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RESUMO 

A competitividade crescente no ambiente mercadológico leva a uma necessidade 

constante de analisar o posicionamento de um negócio. Essa situação, inevitavelmente, 

impacta na estratégia da empresa e está diretamente ligada as definições de Missão, Visão e 

Valores que são adotados pela organização. Visto isso, sempre haverá a necessidade de 

alinhamento estratégico com os funcionários.  

Um bom fluxo de desdobramento estratégico é um importante instrumento de 

gestão por influenciar no alinhamento e desempenho organizacional. Este projeto teve 

como objetivo desenvolver um modelo que estimule o engajamento dos funcionários com as 

diretrizes e processos de execução estratégicos. Um benchmarking foi feito para observar as 

melhores práticas sobre o tema. Para levantar as informações, foi escolhida uma empresa de 

transporte coletivo de passageiros, onde foi realizada uma pesquisa qualitativa em que 

foram analisadas áreas que estimulam o engajamento como, por exemplo, a atuação da 

liderança, processos internos e comunicação.  

A partir do conhecimento adquirido, foi estruturado um framework que visa obter 

sucesso no processo de desdobramento estratégico ao engajar os funcionários por meio da 

participação de diversos elementos-chave. 
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1. RESUMO EXECUTIVO 

A política de engajamento de colaboradores nas organizações já foi tida como uma 

responsabilidade única do Setor de Recursos Humanos, todavia, este tabu teve que ser 

superado pelas empresas que necessitam que seus comandados se transformem naqueles 

indivíduos “que vestem a camisa da empresa”. 

Pesquisas, como a de ALVARENGA (2011, p. 1), retratam que o engajamento pode 

ocorrer de diferentes formas e não mais só através da visão tradicional pautada em 

benefícios, reconhecimento, oportunidades salariais etc. Hoje as pessoas exigem muito mais 

e valorizam principalmente a qualidade da comunicação e dos diversos relacionamentos, 

quer seja com a liderança ou demais membros da equipe. 

Neste contexto, é importante criar um ambiente onde os colaboradores se sintam 

confortáveis para serem eles mesmos e expressarem o que pensam, pois, a chave para uma 

cultura de empresa bem-sucedida é acabar com qualquer tipo de medo ou receio de seus 

colaboradores. 

Muito se discute sobre como é possível fazer um indivíduo sentir-se engajado dentro 

da organização em que trabalha, onde nem de longe esta é uma tarefa fácil, pois em uma 

sociedade cada vez mais conectada e ao mesmo tempo dispersa pela volatilidade das 

informações provocadas por constantes mudanças, fica a cada dia mais difícil o despertar 

deste “sentimento de dono” nos colaboradores de pequenas e médias organizações. 

É sabendo das dificuldades em alcançar um nível de engajamento profissional que 

este estudo visa responder à pergunta “Como estimular o engajamento dos funcionários 

com as diretrizes e execução da estratégica na empresa?”, tendo como principal objetivo 

desenvolver um modelo que estimule o engajamento dos funcionários com as diretrizes e 

processos de execução estratégicos, de forma a promover a melhoria na performance do 

negócio. 

Os elementos fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho se desdobra em 

analisar o processo de formulação, execução e monitoramento estratégico na empresa; 
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identificar a percepção dos vários níveis funcionais em relação à clareza e conhecimento das 

diretrizes estratégicas; analisar iniciativas que promovam o engajamento das pessoas com o 

processo estratégico na empresa; e levantar práticas de sucesso em relação ao engajamento 

estratégico nos negócios; para então, sugerir um protótipo que, se executado, alcance o 

resultado esperado. 

Como objeto de estudo foi utilizada a empresa URBI Mobilidade Urbana, que atua no 

setor de Transporte Público Coletivo de Passageiros, com sede no Distrito Federal. Ela faz 

parte do Consórcio HP-ITA da cidade de Goiânia. Em 2013, participou de uma licitação para 

operar o novo contrato de concessão do Distrito Federal, nas regiões de Núcleo Bandeirante, 

Riacho Fundo I e II, Recanto das Emas e Samambaia, onde teve início as suas operações. 

Fatores como, pouco tempo de mercado, necessidade de incorporação de vários 

colaboradores das antigas operadoras em seu quadro efetivo, mão de obra escassa e 

influências (pressões) das forças sindicais, a organização acabou gerando um choque de 

cultura entre uma visão conservadora da base operacional (motoristas, cobradores etc.) com 

o que a alta Direção deseja para o futuro da empresa, no qual em muitos momentos é 

perceptível uma falta de alinhamento neste cenário. 

As vantagens da realização deste estudo vão além da simples melhoria do 

desempenho da empresa. Como a companhia presta um serviço com viés público, as metas 

que serão alcançadas com o sucesso deste projeto expandem-se para o bom atendimento à 

comunidade, reconhecimento da empresa como referência no segmento e a efetiva 

fidelização de seu público alvo e clientes internos. 

Por outro lado, as dificuldades para que o projeto seja implementado passam 

também por algumas barreiras: políticas, sindicais, sociais, mas principalmente culturais. A 

alta direção é peça chave para o alcance destes objetivos, pois quando a mesma realizar a 

quebra dos paradigmas necessários da hierarquia tradicional enraizada em empresas com 

características piramidais, certamente será gerado bons resultados no que se refere à 

temática deste projeto. 
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1.1. Objetivos 

No sentido de superar as dificuldades e barreiras relacionadas acima, e visando uma 

assertiva aceitação por parte da direção da companhia. Os estudos aqui presentes 

consistiram na construção de um modelo, sustentado por metodologias concretas e 

ferramentas de pesquisa seguras para a concretização dos objetivos ora propostos. 

Há diversos estudos acadêmicos que são excelentes fontes que permitem orientar 

sobre a ação que um colaborador engajado com a empresa pode produzir se comparado 

com um empregado desmotivado. 

1.1.1. Objetivo Geral 

Desenvolver um modelo que estimule o engajamento dos funcionários com as 

diretrizes e processos de execução estratégicos, de forma a promover a melhoria na 

performance do negócio. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

• Analisar o processo de formulação, execução e monitoramento estratégico na 

empresa; 

• Identificar a percepção dos vários níveis funcionais em relação à clareza e 

conhecimento das diretrizes estratégicas; 

• Analisar iniciativas que promovam o engajamento das pessoas com o processo 

estratégico na empresa; 

• Levantar práticas de sucesso em relação ao engajamento estratégico nos 

negócios; 

• Propor um modelo que oriente a execução e o engajamento das pessoas com as 

diretrizes estratégicas da empresa; 

• Elaborar análise de viabilidade. 
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1.2. Justificativa e Relevância da Escolha do Tema 

A justificativa principal da realização deste estudo é a necessidade real de se inserir 

uma cultura organizacional que seja capaz de melhorar o clima no ambiente de trabalho e 

que possa fazer com que todos os colaboradores da companhia, objeto de estudo deste 

projeto, sejam capazes de participar e se engajarem nas diretrizes que a empresa determina 

em seu mapa estratégico. 

Os funcionários poderão ser inseridos, mesmo que de maneira escalonada, no 

contexto decisório da organização, podendo passar a dar sugestões de maneiras mais claras, 

concretas e seguras. Sem o receio de serem discriminados sejam pelo efeito da “rádio peão”, 

ou mesmo, por colaboradores de níveis hierárquicos superiores. 

A missão deste estudo é fazer com que a URBI Mobilidade Urbana, passe a pensar de 

maneira una, ouvindo todos os seus colaboradores do chão de fábrica à alta direção, e que 

as ideias dos mesmos sejam de fato valorizadas de modo a serem postas em prática, para 

que todos tenham um sentimento de pertencimento, com isso, sentindo-se motivados a 

manterem-se engajados nas ações que levarão a empresa para o sucesso. 

É sabido sobre as dificuldades que serão encontradas em uma cultura organizacional 

hierarquizada. Todavia, vencer os obstáculos postos com base no desenvolvimento deste 

Projeto Aplicativo, é o desafio que os autores se propõem a fazer com o desenvolvimento de 

um modelo que está pautado em: 

• Bases conceituais coerentes que permitam que todos ampliem o conhecimento 

necessário para a execução do projeto; 

• Utilização de uma Metodologia de pesquisa que esteja em sinergia com a 

proposta de trabalho do referido estudo; 

• Realização de Benchmarking numa organização que seja referência neste tipo de 

cultura corporativa; 

• Pesquisas qualitativas semiestruturadas coesas e fidedignas que retratarão a 

realidade atual da empresa. 
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Com isso posto, será possível o desenvolvimento do referido modelo, bem como a 

realização da análise de viabilidade do mesmo, apresentando quais as contribuições e 

recomendações que o referido projeto poderá oferecer com o resultado deste estudo. 

No capítulo 2, foi possível ter uma visão geral das bases conceituais utilizadas que 

fundamentam o estudo proposto. Estes conceitos englobam informações sobre 

implementação estratégica e quais os seus desafios e oportunidades; como a cultura 

organizacional pode auxiliar nos estímulos ao engajamento; e também faz uma análise sobre 

a gestão da performance e quais suas influências no engajamento nas diretrizes estratégicas. 

O capítulo 3 é mais voltado para parte técnica do escopo. Ele é direcionado para a 

metodologia de pesquisa que será adotada, para ser posto em prática o projeto, bem como 

dar um suporte necessário para o desenvolvimento do modelo e da referida proposta de 

solução. Ferramentas como Benchmarking, pesquisas bibliográficas, entrevistas, 

levantamentos etc., são abordadas e esclarecidas conceitualmente de uma maneira 

genérica, todavia, de fácil compreensão. 

Já o capítulo 4, é onde ocorre na prática a utilização das ferramentas citadas na 

metodologia. Pois, além da realidade atual da empresa, é registrado as informações obtidas 

no Benchmarking, é detalhado de forma textual e gráfica todos os resultados das pesquisas e 

entrevistas semiestruturadas realizadas com o corpo de colaboradores da URBI Mobilidade 

Urbana, visando uma percepção dos vários níveis funcionais em relação à clareza e 

conhecimento das diretrizes estratégicas da empresa.  

O capítulo 5 foi destinado para o desenvolvimento da proposta de solução para a 

pergunta problema deste trabalho, e criação do modelo que estimule o engajamento dos 

funcionários. Neste capítulo, também foi abordado sobre a análise de viabilidade para a 

execução do modelo proposto, e apresentado um cronograma de execução. 

Por fim, o capítulo 6, é onde podem ser encontradas as conclusões e recomendações 

referentes a todo estudo que foi realizado para que esse projeto fosse concluído de forma 

exequível. Nele será tratado sobre as considerações finais, eventuais sugestões ou 

recomendações a serem feitas, e externado todo o aprendizado adquirido, bem como às 

dificuldades encontradas. 
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2. BASES CONCEITUAIS 

Este capítulo é destinado ao levantamento de informações conceituais relacionadas 

ao tema do projeto. Consolidando conceitos como alicerce para a construção do trabalho. É 

neste capítulo que as ideias para a definição de um modelo são fundamentadas, baseado em 

estudos e entendimentos sólidos do meio acadêmico. 

2.1. Implementação Estratégica: Desafios e Oportunidades 

O planejamento se faz presente em diversos lugares e momentos e que se trata de 

um ato de organização e controle para garantir eficácia no alcance de objetivos. O 

planejamento estratégico vai além e trabalha com definições da direção a seguir, de forma 

participativa. Segundo MAXIMIANO (2006), “O processo de planejamento estratégico 

compreende a tomada de decisões sobre qual o padrão de comportamento que a 

organização pretende seguir, produtos e serviços que pretende oferecer, e mercados e 

clientes que pretende atingir”. 

Os desafios de nossa economia dinâmica requerem 

um planejamento estratégico preparado de maneira similar 

ao que é feito pelo Alto Comando das Forças Armadas... Cada 

vez mais, o sucesso duradouro das empresas na adaptação às 

mudanças ambientais e a rentabilidade e o crescimento 

dessas empresas dependem de um cuidadoso planejamento 

estratégico... Parece inevitável que o planejamento 

estratégico, o qual integra todos os aspectos da empresa e é 

baseado em uma análise dos ambientes interno, externo e 

futuro, irá representar um papel de crescente importância 

diante dos desafios e problemas da nossa dinâmica 

economia. (REILLEY, 1971) 

Mesmo com tamanha importância empregada no tema, Reilley não apresentou 

nenhuma sugestão de como implementá-lo, o que nos leva a concordar com LORANGE e 

VANCIL (1976) quando ambos afirmaram que não existe um sistema universal de 
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planejamento, porque as empresas diferem em tamanho, diversidade de operações, 

organização, filosofia e estilo gerencial. 

Ao tomar a decisão de possuir o planejamento estratégico não se pode deixá-la 

apenas no papel. A estratégia competitiva refere-se às atividades que serão desenvolvidas 

como diferencial para o mercado, é necessário focar nas ações para a implementação com 

maior êxito. Nessa fase se faz necessária grande atenção, pois é quando surgem os desafios. 

Para cada área existe uma ação específica, por isso, todos os integrantes envolvidos devem 

estar cientes do seu papel no desenvolver da implementação. 

Artigo publicado pela BLB BRASIL (2017) ressalta que ferramentas de medições que 

auxiliam no controle e processo são de extrema importância e eficácia, ainda mais nesse 

cenário competidor que vivenciamos, cada vez mais dinâmico, os fatores críticos de sucesso 

para uma empresa são constantemente desafiados, pois para que se tenha êxito na 

aplicação da estratégia, pilares como confiança, trabalho em equipe e motivação precisam 

estar presentes em todos os lideres a frente da empresa. 

Peter DRUCKER (1980), em seu livro A administração em Tempos Turbulentos, faz as 

seguintes afirmações: “Em épocas turbulentas as empresas não podem pressupor que o 

amanhã será sempre uma extensão do presente. Pelo contrário, devem administrar visando 

mudanças que representem oportunidades e ameaças”. Pois, as análises de ambiente irão 

trazer ao conhecimento dos envolvidos os fatores internos e externos, posição de mercado, 

perfil, qualidade de pessoal, concorrentes e suas forças, forças políticas, fatores ambientais 

futuros dentre outros. Após a leitura das considerações acima, são elencadas as vantagens 

na implementação do planejamento estratégico (PEREIRA, 2008): 

1. Possibilita o comportamento sinérgico das áreas funcionais da organização; 

2. Transforma a organização reativa em proativa; 

3. Coordena a execução do planejamento tático e operacional; 

4. Permite a integração de todas as funções organizacionais em um plano único; 

5. Minimiza os recursos e o tempo que devem ser dedicados a corrigir erros de 

decisões; 

6. Cria uma estrutura para a comunicação interna entre as pessoas; 
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7. Permite ordenar as prioridades dentro do cronograma do plano; 

8. Ajuda a ordenar as ações individuais em uma organização dirigida para o esforço 

global; 

9. Fornece uma base para o esclarecimento de responsabilidades individuais e 

contribui para a motivação dos membros da organização; 

10. Desenvolve um processo descentralizado de planejamento; 

11. Permite a obtenção de melhores resultados operacionais; 

12. Oriente e agilize o processo decisório; 

13. Propicia o esforço coordenado e maximiza o impacto de recursos limitados; 

14. Possibilita a organização manter maior interação com o ambiente; 

15. Ampliam o horizonte de análise dos dirigentes, orientandos na prospecção do 

ambiente em que as organizações irão operar bem como sucintas novas ideias 

sobre oportunidades a serem exploradas; 

16. Aumenta o nível de interação entre os indivíduos da organização através da 

concentração de esforços para um fim comum; 

17. Aponta os problemas que podem surgir antes que eles ocorram; 

18. Ajuda os gestores a serem mais comprometidos com a organização; 

19. Chama a atenção da organização para as mudanças e permite ações em resposta 

a elas; 

20. Identifica necessidades de redefinição na natureza do negócio e da missão; 

21. Melhora a canalização dos esforços para a realização de estratégias; 

22. Permite que os gestores tenham uma clara visão do negócio; 

23. Facilita a identificação e exploração de oportunidades de mercado; 

24. Oferece uma visão objetiva dos problemas da organização; 

25. Fornece uma estrutura para analisar e controlar a execução do plano e controlar 

a execução; 

26. Minimiza os efeitos indesejáveis de condições e mudanças; 

27. Torna clara a razão de ser da organização; 
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28. Define seus objetivos, examina a estratégia e a tática mais apropriada para o 

alcance destes objetivos, aumentando com isso a probabilidade da sua própria 

sobrevivência; 

29. Orienta o planejamento tático e operacional; 

30. Ajuda os gestores a relatar as principais decisões de maneira mais efetiva e a 

estabelecer estratégias e ações estratégicas; 

31. Torna mais efetiva a alocação do tempo e recursos para a identificação de 

oportunidades; 

32. Encoraja o pensamento positivo por parte dos funcionários da organização; e 

33. Estimula uma abordagem cooperativa, integrada e entusiasmada para enfrentar 

problemas e aproveitar as oportunidades. 

            O autor também coloca alguns pontos que podem ser limitações ao processo do 

planejamento estratégico: 

1. Resistência interna; 

2. Capacitação gerencial, ou seja, a organização não possui pessoal qualificado para 

tocar o planejamento estratégico; 

3. E um grande desafio, principalmente no início, pela novidade e complexidade; 

4. As limitações que a escolha do grupo responsável; 

5. É dispendioso, pois a organização gastará tempo para se reinventar; e o ambiente 

pode não corresponder às expectativas. 

PRADO (2012, p. 27-38), defende que “o planejamento estratégico de uma 

organização é o seu maior plano, pois é aquele que puxa os outros e reflete o que a alta 

administração pensa do seu negócio e estabelece um amplo conjunto de metas e os meios 

para alcança-las. Dividindo-se em formulação e alinhamento estratégico, a implementação 

da estratégia torna-se o passo mais importante, visto que, é neste momento que o que se 

deseja alcançar na empresa vai se concretizar”. Nessa fase todos os níveis organizacionais 

possuem uma missão para cumprir, todos devem estar cientes do resultado esperado e 

preparados para desafios que possam surgir ao longo da implementação. O controle é a 

última parte, é necessário avaliar o processo, identificando falhas e melhorias, para o 
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planejado seja alcançado. Métodos de medições são indicados para que se encontre desvio 

de rotas possibilitando assim os ajustes necessários. 

A empresa que estabelece um plano anual busca melhoria dos resultados, 

acompanhamento de indicadores (benchmarking) visa à imagem da organização, 

capacitação e melhoria da mão de obra e crescimento operacional e tecnológico. 

Para a formulação estratégica, pode-se escolher entre alguns modelos de análise 

SWOT1, ou Business Scorecard (BSC), 5W2H2, As 5 Forças de Porter, Canvas, entre outros. 

Renomado consultor e professor da Universidade da Califórnia em Los Angeles 

(UCLA), STEINER (1981) afirma que “a influência mais importante sobre a política e a 

estratégia de uma empresa é o ambiente externo. Entende-se que para que se tenha uma 

empresa de sucesso, é necessário que se tenha um plano de ação traçado, com metas e 

objetivos claros, e proposta bem definida, quanto mais complexo, turbulento e variável for 

este ambiente, maior será o seu impacto sobre a empresa. Todas as organizações, grandes e 

pequenas têm que prestar mais atenção, para sua sobrevivência, a seus ambientes quando 

formulam e implantam políticas e estratégias”. 

Segundo artigo publicado pelo Portal Educacional (2017) estratégia prescritiva ou 

deliberada tem todos os processos desenhados, elimina as incertezas e separa o 

pensamento e a ação, dificuldade com mudanças. Já a descritivo ou emergente, as coisas 

acontecem no dia a dia, improvisada, sem controle, algumas dificuldades são encontradas na 

implementação estratégica, tais como, envolvimento com pessoas, tipos de aspectos 

variados, diagnósticos inadequados, mudanças inesperadas ou até mesmo resistência a ela, 

                                                        

 

1 SWOT é a sigla dos termos ingleses Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 

(Oportunidades) e Threats (Ameaças). 

2 5W2H é a sigla dos termos ingleses What–O que será feito (etapas), Why–Por que será feito (justificativa), 

Where–Onde será feito (local), When–Quando será feito (tempo), Who–Por quem será feito 

(responsabilidade), How–Como será feito (método) e How much–Quanto custará fazer (custo). 
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limitação e falta de comprometimento, engajamento entre equipes e cronogramas 

complexos. 

Na estratégia, não é só estabelecer regras, cumprir o programado e esperar que os 

resultados sejam alcançados, mas sim, ser engajado com este compromisso. Definir os 

stakeholders para que se tenha uma boa construção do planejamento estratégico, ter uma 

definição da atividade organizacional e realizar a análise SWOT, deixando bem alinhados e 

separados (as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças), são etapas importantes para 

uma boa implementação estratégica e com grandes chances de êxito. 

2.2. Cultura Organizacional e os Estímulos ao Engajamento 

Uma forma de compreender o modus operandi de uma organização é olhando para 

sua cultura organizacional. O conceito de cultura organizacional possui diversos pontos de 

vista que passam por definições de antropólogos e administradores.  Para efeitos deste 

estudo, iremos nos alinhar a uma abordagem mais próxima ao âmbito mercadológico. 

(...) cultura organizacional é o conjunto de 

pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou 

desenvolveu ao aprender a lidar com seus problemas de 

adaptação externa e de integração interna, e que funcionam 

suficientemente bem para serem considerados válidos e 

ensinados a novos membros como a forma correta de 

perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. 

(SCHEIN, apud BARBOSA, 1986, p. 9) 

Nesta definição de Schein, pode-se perceber a influência dos ambientes internos e 

externos que interferem na criação de uma realidade organizacional distinta. Para 

CAMERON e QUINN (2006, p. 17), “a cultura reflete o que é valorizado, os estilos de 

liderança dominantes, a linguagem e os símbolos, os procedimentos e rotinas, e as 

definições de sucesso que fazem uma organização única”. Dessa forma, entende-se que a 

cultura organizacional é a expressão da identidade da instituição que é construída e 

partilhada por seus funcionários. 
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MARTIN (2002) sugere que a cultura deve ser analisada a partir de aspectos materiais 

e imateriais, com influências internas e externas práticas (formais e informais) e formas 

culturais (histórias, rituais, jargões e arranjos físicos). Além disso, a autora traz o aspecto da 

arquitetura, decoração interna e como as normas de vestimentas constituem arranjos físicos 

e fornecem “pistas culturais particularmente poderosas, em parte porque são tão fáceis para 

ver” (MARTIN, 2002, p. 85). 

O assuntou despertou interesse do mercado de trabalho na década de 1960. Foi 

quando iniciou uma forte competição entre as empresas e onde se acirrou a disputa pelos 

melhores profissionais. O setor de tecnologia foi um dos carros-chefes dessa nova 

configuração (TOLEDO, 1986). Com o passar do tempo, a preocupação de captar e preservar 

bons colaboradores se tornou frequente, principalmente, em mercados altamente 

competitivos. 

É interessante observar como a cultura organizacional pode ser percebida de forma 

diferente pelos integrantes de uma mesma empresa. Uns podem ter avaliação positiva e 

outros negativa sobre o mesmo item. Por isso, o ambiente de trabalho passou a configurar 

como item de relevância na qualidade de vida no trabalho. 

“A cultura devora a estratégia no almoço”, esta é uma frase atribuída a Peter 

Drucker, conhecido como o “pai da administração moderna”. Basicamente, a frase expressa 

que um planejamento estratégico que não considere a cultura organizacional pode fracassar 

categoricamente. Assim, os gestores devem se preocupar, cada vez mais, em entender a 

cultura organizacional de forma a analisar como seus aspectos podem influenciar como 

alavancas ou obstáculos para o sucesso do negócio. Consultorias estão apoiando os líderes a 

fim de traçar diagnósticos que possam identificar as camadas culturais que se manifestam 

em forma de símbolos, rituais, heróis, práticas e valores (HOFSTEDE, apud AZEVEDO, 2013). 

2.2.1. Conceitos e Estímulos ao Engajamento de Pessoas 

Um dos maiores desafios da gestão de pessoas nos últimos tempos tem sido alinhar 

os integrantes aos propósitos e valores da organização. Sabe-se que o indivíduo é o maior 

responsável pelo fortalecimento da cultura organizacional, que vai além das entregas de 
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metas e resultados financeiros. Trata-se do engajamento de funcionários, uma relação que 

não vem pactuado no contrato e que pode trazer muitos benefícios para a empresa. 

2.2.2. Engajamento 

Segundo artigo de MARQUES (2016) publicado pelo PORTAL IBC, “o engajamento 

profissional é um indicador do sucesso alcançado pela organização, apontando a capacidade 

de sustentação desse sucesso”, e está diretamente ligado à motivação profissional, o quanto 

a organização conseguiu estimular seus integrantes para que realizassem os propósitos 

definidos por ela alinhados com os propósitos dos próprios indivíduos. 

KARSAN (2011, p. 46) afirma que “o engajamento, embora raro, é algo que pode ser 

facilmente reconhecido em um determinado ambiente”. Em resumo, o engajamento dos 

empregados envolve sentimento de orgulho/pertencimento, defesa da organização, 

satisfação e retenção de pessoas. 

Um colaborador engajado vai muito além de estar satisfeito com o trabalho. Significa 

que o indivíduo não só recebe o que espera do emprego, como por esse motivo, ele 

desenvolve um vínculo de reciprocidade e pode oferecer mais a empresa. 

Para se atingir metas organizacionais até recordes de faturamento, é essencial ter 

uma equipe alinhada e empenhada com as diretrizes da empresa. Procedimentos de 

trabalho eficazes, métodos, ótimas ferramentas e cursos caros, de nada adiantam se a 

equipe não crê nas ideias da organização a que ela pertence. Por outro lado, quando o 

profissional está comprometido com a missão, visão e valores organizacionais, os resultados 

são espontâneos e muitas vezes imediatos. 

Para se ter uma ideia desta importância, empresas 

com alto nível de engajamento tiveram rentabilidade 19% 

superior a outras empresas, enquanto aquelas em situação 

oposta apresentaram performance 44% inferior à média. 

Numa visão tradicional, quando engajar era uma iniciativa 

restrita a Recursos Humanos, investia-se principalmente em 

salário, benefícios, reconhecimento, oportunidades de 
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desenvolvimento de carreira, ambiente e recursos de 

trabalho. Verificados por pesquisas de clima, que, em sua 

maioria, oferecem um “retrato” do momento em que são 

realizadas, dentro de um cenário que se transforma todos os 

dias; esses elementos, por si só, não são mais capazes de 

motivar os colaboradores. Eles querem mais e, hoje, 

valorizam especialmente a qualidade da comunicação e dos 

relacionamentos com a equipe e com a liderança, a visão 

estratégica dos negócios e o orgulho pela empresa, vinculado 

à reputação que ela tem no mercado. Esta é a razão de ter 

aumentado muito o número de empresas que, nos últimos 

dois anos, classifica o engajamento dos empregados como 

uma de suas maiores prioridades. Não bastasse a dificuldade 

de lidar com tantas variáveis, esse esforço é contínuo, porque 

as condições que as determinam mudam o tempo todo. 

(ALVARENGA, 2011, p. 1) 

Desta forma, entende-se que o investimento em engajamento traz bons retornos 

para as organizações. Observa-se até aqui que apesar de ser uma missão difícil e contínua, 

uma vez que a organização consegue estabelecer esta conexão do colaborador com a 

mesma, os benefícios do engajamento tornam-se óbvios e frutíferos. 

Embora o conceito e os benefícios do engajamento estejam bem definidos e claros, 

as medidas que o promovam não são tão conhecidas ou associadas como um meio de trazer 

o colaborador para junto da empresa. 

Para que a empresa focada na melhoria do engajamento do funcionário tenha 

sucesso, é essencial que este perfil venha desde a direção até os supervisores, pessoas que 

serão “espelhos” neste aspecto. Ainda, considerando que cada indivíduo é um e que 

possuem necessidades diferentes, cabe ao gestor identificar como promover e estimular a 

motivação em cada funcionário. 
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As pessoas diferem não apenas em sua capacidade, 

mas também em sua “vontade”, ou “motivação”. A 

motivação de uma pessoa depende da força de seus motivos. 

Os motivos são às vezes definidos como necessidades, 

desejos ou impulsos no interior do indivíduo. Os motivos são 

dirigidos para objetivos, e estes podem ser conscientes ou 

inconscientes. [...]. Fundamentalmente, os motivos, ou 

necessidades, são as molas da ação. (HERSEY; BLANCHARD, 

1977, p. 12) 

Em artigo de MARTINS (2014), publicado pela revista pequenas empresas grandes 

negócios, foram ressaltadas algumas maneiras de engajar os funcionários e garantir o 

sucesso da organização: 

1. Comunicação interna 

São os colaboradores que melhor conhecem o dia a dia da organização e lidam 

com seus problemas, além de estarem mais próximos dos seus clientes, 

portanto, é justo que estejam sempre bem informados com os acontecimentos e 

ações da empresa. 

2. Objetivos claros e metas bem definidas 

Para que os funcionários estejam sempre em busca de entregar resultados, é 

necessário que saibam exatamente o que é esperado deles. Dessa forma, além 

de possibilitar uma melhor organização do seu trabalho, fica mais fácil trilhar o 

caminho para alcançar o objetivo. 

3. Feedbacks 

Existem diversas formas de se dar um feedback, podendo ser escrita ou oral, em 

muitos métodos. É importante ressaltar que o feedback é uma poderosa maneira 

de ajudar no aprendizado do seu colaborador e consequentemente melhorar o 

ambiente corporativo. 
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4. Reconhecimento/Premiações 

Ao alcançarem os resultados esperados, é importante que a empresa reconheça 

seus integrantes, demonstrando a importância do trabalho de cada um. 

Geralmente, estes reconhecimentos veem de forma financeira, mas, existem 

vários tipos de benefícios que podem ser utilizados para agradecer o empenho 

de toda equipe, como: folgas, brindes simples, cartões motivacionais, entre 

outros. 

5. Participação dos colaboradores 

Como foi citado anteriormente, são os colaboradores que mais conhecem a 

organização, desta forma, é fundamental que participem de reuniões ou de 

meios onde possam dar sugestões de melhorias. 

6. Confiança/Liberdade 

“Na verdade, talvez não exista mais poderosa tática de motivação do que dar 

liberdade para que as pessoas competentes façam seu trabalho da maneira que 

acharem melhor”. (BERGAMINI, 2008, p. 10) 

7. Seja referência 

Sem mais delongas, concluímos esta relação de maneiras de promover o 

engajamento de funcionários com a frase: “O verdadeiro líder faz do seu 

exemplo uma meta para os seus colaboradores”. 

Um líder deve ser inspirador, proativo, ter amor pelo que faz e principalmente 

respeitar sua equipe, pois, este é o primeiro estímulo à sua equipe. 

2.3. Gestão da Performance e Suas Influências no Engajamento 

nas Diretrizes Estratégicas 

O gerenciamento de pessoas não é uma atividade simples, contudo é reconhecida 

como uma das mais importantes práticas para que a estratégia de uma organização seja 

bem-sucedida. Os gestores são desafiados há cada segundo, onde os mesmos precisam criar, 
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transmitir e absorver todo tipo de conhecimento que seja importante para o sucesso do 

planejamento estratégico. 

É muito comum ouvir relatos que muitos gestores já tiveram uma vontade enorme 

de promover mudanças, mas a impressão é que aparenta existir uma espécie de barreira 

psicológica que impede líderes e equipes de executarem transformações consistentes. 

Porém, esses mesmos gestores não estão totalmente desinformados do que acontece 

internamente e possuem ciência que são responsáveis pelas falhas ou insucessos à boa 

performance. 

Entender as causas que levam às pessoas ao engajamento necessário dentro da 

organização é uma tarefa chave para que os líderes não se percam em seu propósito. Muitos 

modelos como o PDCA, BSC, Lean, etc., podem auxiliá-los a encontrar o caminho correto, 

todavia, para o sucesso da implantação de qualquer projeto é necessário que o time e a 

empresa estejam em um nível de maturidade elevado para o alcance da alta performance. 

Para que os líderes consigam trazer o time ao engajamento é necessário, 

primeiramente, saber em que nível de liderança está tendo que lidar, para poder se 

posicionar com a equipe dentro da organização da forma mais assertiva possível. CHARAN, 

DROTTER e NOEL (2018, p. 22), em seu livro Pipeline de Liderança, citam que “para construir 

sua base de liderança, o ponto de partida é entender a hierarquia natural do trabalho que 

existe na maioria das empresas”, ou seja, os gestores devem conhecer bem o organograma 

de sua organização, devem saber onde cada “peça” se encaixa dentro da escala hierárquica, 

do chão de fábrica ao Diretor Executivo, assim como reconhecer as lideranças identificadas e 

elegidas pelo próprio grupo. 

Quando o líder entender qual é o seu papel dentro da organização, estiver convicto 

de quem são os membros do seu time e souber aonde quer chegar dentro da sua empresa, 

ele precisará gerir a performance de sua equipe de forma que consiga manter todos 

engajados para o alcance dos resultados estipulados pelas diretrizes estratégicas. Para isso, a 

gestão da performance é uma metodologia que irá auxiliar de maneira concreta para que o 

líder consiga controlar o desempenho dos processos e colaboradores com o objetivo de 
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medir sua eficiência, poder agir rapidamente em caso de desvios, e principalmente, tomar 

decisões com base em informações e fatos. 

A gestão da performance permite que o líder trabalhe com indicadores-chave de 

performance (KPIs – Key Performance Indicators). NASCIMENTO (2014), afirma que estes 

indicadores “são um elo para o controle e monitoramento dos objetivos e devem ser 

precedidos de objetivos estratégicos desafiadores, porém atingíveis, e sucedidos de um 

gerenciamento das informações, de forma que se possa unir os esforços necessários para 

atuar de forma pontual e focalizada nos pontos críticos para se obter resultados satisfatórios 

mais rapidamente”. 

Segundo ROVINA (2015), “cada empresa tem seus próprios indicadores de 

desempenho, segundo seus objetivos estratégicos. Entretanto, de maneira geral, podemos 

agrupá-los em 4 grandes áreas: indicadores estratégicos, indicadores de qualidade, 

indicadores de capacidade e indicadores de produtividade”. ROVINA (2015), também afirma 

que “essa mudança de pensamento não acontece do dia para a noite. Ela é um processo que 

deve ter o apoio incondicional da alta gestão e passar a fazer parte da cultura 

organizacional”. Então deve-se identificar e definir os indicadores de desempenho que 

servirão como norte a mudança desejada e será necessário o engajamento referencial da 

alta gestão que servirá como exemplo para um engajamento de toda organização, ou seja, 

faça o que eu faço. 

Para se alcançar este nível de maturidade é necessário seguir alguns passos que são 

definidos por ROVINA (2015), são eles: 

1. Defina seus objetivos: Onde sua empresa vai estar daqui a 5 ou 10 anos? 

2. Defina seus indicadores: Como você vai medir o desempenho da empresa em atingir 

esses objetivos? 

3. Crie uma história: Como esses indicadores serão mensurados e interpretados? 

4. Detalhe: Onde buscar o conhecimento necessário para atingir seus objetivos? 

Existem outras metas que podem ser integradas para melhorar sua análise? 

5. Distribua responsabilidades: Quem é responsável por cada uma das metas e 

indicadores? 
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6. Comunique: Compartilhe essa visão de foco em resultados e engaje as pessoas nessa 

missão. 

7. Mensure: Acompanhe os indicadores e saiba o que eles representam para sua 

empresa. 

8. Adapte: Corrija os desvios, aprimore sua estratégia e alcance melhores resultados. 

Trazer o time para junto de si, é tarefa essencial de todo líder. O engajamento da 

equipe é importante para o alcance de bons resultados. Agora como fazer para que toda 

organização esteja engajada do colaborador de chão de fábrica à alta cúpula? Essa é a 

proposta no desenvolvimento deste projeto, entender quais são os processos que podem 

auxiliar para a obtenção de êxito nesta tarefa. Contudo, deve-se ter cuidado com algumas 

percepções distorcidas do ambiente de trabalho. Neste contexto, CHÉR (2014, p. 2), afirma 

que “estratégias para reter talentos têm induzido algumas empresas a utilizar como 

atratividade de seus ambientes de trabalho a ideia de a atividade profissional neles pudesse 

ser comparada ao lazer. São locais “felizes” para se trabalhar. Entretanto, sabemos que lazer 

e trabalho ensejam experiências muito diferentes. Atrair pessoas com base na falsa ideia de 

um trabalho similar ao lazer é atalho para uma decepção rápida, desencanto, 

desengajamento e para a porta da rua”. 

Essa distorção feita por alguns em relação ao ambiente de trabalho pode ser nociva 

para o alcance da maturidade. Deve ser entendida a importância do compromisso feito junto 

à organização, no entanto, possuir o discernimento necessário para não se confundir no que 

de fato é essencial, é um fator de grande importância, e o comprometimento é um dos 

principais indicadores que deve ser trabalhado e alcançado para esse fim. Também, segundo 

CHÉR (2014, p. 3), “o que está por trás dos discursos e iniciativas quanto ao “trabalho feliz” é 

a palavra comprometimento”, ou seja, o engajamento é consequência do trabalho de um 

líder que possui seu time comprometido com as diretrizes estratégicas da organização. 

O controle do ambiente interno é essencial, todavia, o ambiente externo pode 

comprometer o nível do engajamento dos colaboradores, pois o chamado “mundo VUCA” 

conseguirá causar situações que abalando a organização, com toda certeza, o impacto será 

sentido pelos colaboradores que nela estão. Saber lidar com a volatilidade, incerteza, 
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complexidade e ambiguidade provocadas por esse “mundo VUCA”, também, é tarefa do 

líder. Além disso, faz-se necessário a compreensão da relação existente ente a cultura e o 

clima organizacional, pois o engajamento sustentável é sem dúvida uma excelente forma de 

alavancar resultados e melhorias contínuas, que impactam diretamente em retornos 

positivos não só para a organização, mas para a sociedade num todo. Neste contexto, um 

bom clima organizacional ocorre em ambientes corporativos onde as interações entre clima 

e cultura se traduzem em comprometimento, bem-estar, confiança e, sobretudo respeito. 

Um líder que esteja preparado para as consequências provocadas pelo “mundo VUCA” e 

alicerçado em práticas de engajamento sustentável poderá contribuir muito para o alcance 

de resultados em alta performance. 

O fato é que equipes bem-sucedidas dependem muito da dedicação e do talento de 

seu líder para tocar a gestão do dia a dia. No entanto, muitas vezes esse sucesso torna o 

gestor refém de si mesmo, pois ele com grande frequência fica tentado a centralizar 

decisões e executar tarefas desnecessárias. Isso pode até ser bom para o ego de alguns, mas 

para o negócio é uma ação muito arriscada, pois na ausência do líder ou se o mesmo 

começar a cometer erros pode jogar à organização em um grande precipício. Não é 

interessante que exista “herói” em um time de alta performance, se assim for, existe um 

erro. FERRAZ (2018), dá o entendimento que para os líderes atingirem a alta performance 

são necessárias estratégias que evoluam o restante da equipe, para poder formar e 

desenvolver pessoas tão ou mais competentes que o próprio líder. Esta realidade permite 

que tanto o gestor como a equipe não caiam nas situações demonstradas no início deste 

parágrafo. FERRAZ (2018, p. 146), também aponta quatro práticas que líderes de alta 

performance devem incorporar, são elas: “implante a cultura da transparência; motive seus 

colaboradores; potencialize a maturidade; dê feedbacks”. 

E quando se inicia a tratativa do tema engajamento de colaboradores nas diretrizes 

estratégicas, não há como se esquecer de fazer uma alusão à motivação. Cada gestor precisa 

entender o funcionamento do mapa mental de todos os seus subordinados para poder tirar 

proveito do que cada um tem de melhor, ou seja, utilizar o melhor recurso para uma 

determinada atividade ou função. Com isso, a relação entre os mesmos será mais assertiva. 
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FERRAZ (2018, p. 149) também afirma que, “para que o relacionamento chefe/subordinado 

seja cada vez mais produtivo, você precisará analisar os fatores que motivam as pessoas 

para, dentro do possível, atender suas necessidades materiais e psicológicas”. E atender 

estas necessidades é uma tarefa importante para o alcance do sucesso da equipe. Segundo 

FERRAZ (2018, p. 149), “as empresas têm cinco motivadores para oferecer aos subordinados: 

dinheiro; segurança/conforto; aprendizado; reconhecimento e auto realização”. 

A boa empresa é aquela em que esforço, dedicação e 

bons resultados são recompensados de maneira proporcional 

aos méritos de cada um. (FERRAZ, 2018) 

Agora, para que todo o contexto apresentado até aqui seja incorporado em um só 

ambiente, ou seja, líderes que executam uma gestão da performance, apoiada em 

indicadores-chave de performance (KPIs) que consigam deixar toda à equipe motivada e 

engajada para o alcance dos resultados da empresa, faz-se necessário uma relação clara de 

confiança, pois ela é o fundamento de qualquer relacionamento. Segundo MAXWELL (2016, 

p. 155), em seu livro Vencendo com as pessoas, “desenvolver a confiança é como construir 

um edifício: consome tempo e precisa ser feito aos poucos”. Quebrar esta relação é bem 

mais fácil que a construir, assim como a edificação, onde demolir sempre será mais rápido e 

fácil do que levantar um novo prédio. A confiança é uma relação que deve ser trabalha e 

conquistada aos poucos, mas que quando alcançada com integridade, o líder conseguirá ter 

o domínio total das ações dos seus comandados. 

O grande consultor organizacional, professor universitário e estudioso americano, 

Warren BENNIS (1996), em sua obra, A formação do líder, afirma que: 

A integridade é a base da confiança, a qual não é 

tanto um ingrediente da liderança quanto um produto dela. É 

a única qualidade que não pode ser adquirida, mas deve ser 

conquistada. É concedida por colaboradores e adeptos, e sem 

ela o líder não existe. (BENNIS, 1996) 
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Toda organização possui profissionais com mais dificuldades que outros, essa é uma 

relação natural e absolutamente comum. O que não deve ser rotineiro, é o líder que aceita 

que sua equipe exiba performances fracas ou medíocres. A gestão da performance deve ser 

constantemente trabalhada de modo que seus indicadores demonstrem ao gestor, quem 

são esses indivíduos antes que o mesmo fique cercado de colaboradores que serão 

incapazes de atingir as metas lançadas pela alta gestão. Portanto, é fundamental que o líder 

também estimule o desempenho desses profissionais mais limitados, pois os mesmos devem 

entrar no engajamento para a busca de resultados e excelência na execução de suas 

atividades, juntamente com o restante do time e demais colaboradores. STETTNER (2006, p. 

62), cita três passos importantes para transformar colaboradores problemáticos em 

campeões, são eles: 

1. Elogie os pontos fortes (mesmo que o colaborador não tenha muitos) 

Enfatize suas qualidades, fale sobre o lado positivo e incentive o profissional a 

contribuir de forma mais enriquecedora, realizando todo o seu potencial. 

2. Desafie-os a melhorar pouco a pouco 

Você não transformará colaboradores de desempenho fraco em estrelas da noite 

para o dia. Estabeleça metas de curto prazo que exijam esforço e resultados 

ligeiramente melhores. Cada conquista, por menor que seja, eleva o nível da 

equipe. 

3. Transforme colegas em mentores 

Coloque os profissionais de melhor desempenho e talento junto com os mais 

fracos. Em geral, dá certo. Quem está abaixo da média frequentemente trabalha 

melhor quando conta com o apoio de colegas bem-sucedidos. 

Desta forma, seguindo as orientações demonstradas, entende-se que a chance de a 

organização ter sucesso em seus empreendimentos, será maior se os seus colaboradores 

estiverem engajados nas suas diretrizes e normas. Para isso, os passos apresentados 

auxiliam neste engajamento de maneira eficaz, pois o líder que conseguir manter toda a 
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equipe em alto nível tenderá a ser mais efetivo no alcance do propósito, para qual está 

direcionando os seus esforços. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

O tipo de pesquisa utilizado para melhor definir os objetivos, foi a pesquisa 

descritiva. Trata-se da tipologia que visa observar, registrar e descrever as características de 

um determinado fenômeno ocorrido em uma amostra ou população, sem, no entanto, 

analisar o mérito de seu conteúdo. Segundo o filósofo e doutor em letras, TRIVIÑOS (1987, 

p. 110), “a pesquisa descritiva é aquela que têm por objetivo descrever criteriosamente os 

fatos e fenômenos de determinada realidade, de modo que o estudo descritivo é utilizado 

quando a intenção do pesquisador é conhecer determinada comunidade, suas 

características, valores e problemas relacionados à cultura”. Conforme o professor Mestre 

em Ciências Sociais, GIL (2008, p. 28), “a grande contribuição das pesquisas descritivas é 

proporcionar novas visões sobre uma realidade já conhecida. Nada impede que uma 

pesquisa descritiva assuma a forma de um estudo de caso, apesar de essa possibilidade ser 

mais comum nas pesquisas exploratórias”. Neste projeto foram analisadas e discutidas 

alternativas que promovam o engajamento das pessoas com as diretrizes estratégicas da 

URBI e que contribuam efetivamente para a melhoria do desempenho da empresa. 

Quanto à estratégia, o tipo de pesquisa que melhor se adequa para o modelo em 

questão é a qualitativa. Para os professores DENZIN e LINCOLN (2006), “a pesquisa 

qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do mundo, o que significa que seus 

pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender os 

fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem”. Seguindo na 

mesma linha de raciocínio, os pesquisadores VIEIRA e ZOUAIN (2005) afirmam que “a 

pesquisa qualitativa atribui importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais 

envolvidos, aos discursos e aos significados transmitidos por eles. Nesse sentido, esse tipo 

de pesquisa preza pela descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o 

envolvem”. Em complemento às pesquisas, foi adotado o estudo de campo como método. 

Neste sentido, avaliou-se de maneira concisa os impactos que a gestão estratégica e a 

cultura organizacional contribuem de forma positiva ou negativa para o alcance das metas 

traçadas pela URBI Mobilidade Urbana e o grau de engajamento dos seus colaboradores 

para o alcance desses resultados. 
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Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados os levantamentos 

documentais e bibliográficos, como forma de atendimento aos tipos de pesquisa propostos. 

A coleta de informações ocorreu por meio de fontes documentais, tais como arquivos, 

registros estatísticos, jornais, revistas, entre outros. Além disso, foram extraídos dados pela 

observação indireta, analisando fontes bibliográficas, principalmente livros e artigos 

científicos. Outra ferramenta utilizada foi o benchmarking. Este pode ser entendido como 

“um processo contínuo e sistemático de investigação relativo ao desempenho de processos 

ou produtos, comparando-os com aqueles identificados como as melhores práticas” 

(INGLATERRA, 2000, p. 5-7). Segundo DIBELLA, NEVIS e GOULD (1996), “o processo de 

benchmarking também pode auxiliar na implementação dos indicadores, permitindo a 

avaliação do desempenho da empresa em relação aos padrões atingidos por outras 

empresas e a definição de novos desafios para a melhoria contínua”. Com a utilização desta 

ferramenta realizamos comparativos reais, com outras empresas de segmentos diversos, 

mas que tenham a contribuir em relação à performance organizacional assim, a coleta de 

informações relativas às boas práticas se faz importante para uma melhor assertividade na 

criação do modelo proposto neste projeto. 

Para que o cenário atual fosse analisado de forma criteriosa e concisa, foi empregado 

como metodologia: a entrevista, a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica, onde a 

doutora GODOY (2005, p. 87) entende que “a entrevista é um dos métodos mais utilizados 

na pesquisa qualitativa e parte de um continuum que vai desde entrevistas estruturadas, 

passando por entrevistas semiestruturadas até entrevistas não estruturadas”. LUDKE e 

ANDRÉ (1986, p. 38) afirmam que, “a pesquisa documental, embora pouco explorada, pode 

ser valiosa, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema, seja complementando 

as informações obtidas por outras técnicas”. Conforme Eva LAKATOS e MARCONI (1992, p. 

43-44), “a pesquisa bibliográfica trata-se do levantamento de toda bibliografia já publicada, 

em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. Sua finalidade é colocar 

o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado 

assunto”. Para um melhor desenvolvimento deste projeto, foram realizadas entrevistas por 

amostragem com alguns colaboradores da empresa URBI, com o objetivo de entender a 
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realidade organizacional atual, pesquisando também em arquivos e/ou projetos que a 

organização possua e que sirva de subsídios para o desenvolvimento do modelo. 

Orientados por estas definições aqui expostas, propõe-se a criação de um modelo 

para atender aos requisitos principais da problemática deste projeto. Com isso, baseados em 

conceitos sobre implementação estratégica, cultura organizacional e gestão da performance, 

compreendendo quais são os estímulos que levam os colaboradores de uma determinada 

organização a atingir um nível de engajamento e comprometimento com as diretrizes 

estratégicas. 
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4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

Este capítulo é destinado a pesquisas e levantamento de informações relacionadas ao 

tema do projeto. Todo projeto necessita de uma coleta de dados para subsidiar a elaboração 

da proposta e possibilitar o alcance de conclusões mais precisas e para isso, o capítulo 4 foi 

estruturado de forma a levantar práticas de sucesso, realidade atual da empresa e a análise 

da percepção dos vários níveis funcionais em relação à clareza e conhecimento das diretrizes 

estratégicas. É imprescindível que a realização de pesquisas e coleta de dados seja tratada 

com critério e seriedade, para que não seja reunido informações inconsistentes, induzindo a 

tomar conclusões equivocadas. 

4.1. Benchmarking/Realidades Organizacionais 

A Análise e o estudo de casos de sucesso são atividades de extrema importância. É a 

partir do material resultante desta pesquisa, que muitas pessoas vão conhecer sobre o seu 

negócio e formar a primeira impressão. Por isso, precisa ser elaborado estrategicamente e 

com muito cuidado. Isso não significa inventar histórias ou florear depoimentos de clientes, 

mas sim, expor o que de fato se passa dentro de uma determinada organização, entendendo 

a relevância de cada variável para o contexto da empresa. 

Quando o estudo é bem feito, o aprendizado será eficaz, e é partir dele que será 

possível conseguir soluções para os desafios que serão encontrados. O conhecimento sobre 

práticas de sucesso auxilia na evolução do indivíduo, fazendo com que o mesmo passe a 

compreender um novo universo que muitas vezes é completamente alheio ao seu. 

4.1.1. Levantar Práticas de Sucesso em Relação ao Engajamento Estratégico 

Tendo como foco buscar exemplos de práticas bem-sucedidas no mercado, foi 

aplicada a ferramenta do Benchmarking para analisar as melhores situações dentro do tema 

do referido projeto. O mesmo foi realizado com base em visita técnica à sede da 

organização, utilizando-se também de recursos como as pesquisas bibliográficas e 

documentais, bem como da realização de entrevista com alguns Gestores da Companhia. 
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O estudo foi realizado junto à empresa SABIN – Medicina Diagnóstica, a organização 

foi escolhida pelo bom exemplo no que condiz ao engajamento dos colaboradores para com 

as diretrizes estratégicas. O SABIN é referência no seu segmento e já recebeu diversos 

prêmios como “A melhor empresa para trabalhar no Brasil”, do Guia Você S/A da revista 

Exame, chegando a obter várias colocações de destaque. Também possui diversas 

certificações como a ISO 14001: 2004, ISO 9001: 2008, etc., e faz parte de associações como 

a ASAP (Aliança para a Saúde Populacional), FNQ (Fundação Nacional da Qualidade) e a 

ABRAMED (Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica). 

Portanto, com base nas informações acima, pode-se afirmar o quão bem é aceito o 

SABIN pelos seus empregados. A organização faz com que todos os seus membros conheçam 

e entendam as regras e normas da instituição que são colocadas desde sua admissão, para 

que possam ter uma grande caminhada organizacional. Dessa forma, podendo ajuda-la 

efetivamente a atingir as metas traçadas na sua Missão e Visão, mas sempre respeitando os 

valores postos pela empresa. 

4.1.1.1. Sabin Medicina Diagnóstica 

Fundado em 1984 na cidade de Brasília, por Janete Vaz e Sandra Soares Costa, o 

SABIN Medicina Diagnóstica é reconhecido por instituições nacionais e internacionais pela 

qualidade dos seus serviços de saúde, gestão de pessoas, responsabilidade socioambiental e 

pesquisas técnico-científicas. 

Presente nas cinco regiões do Brasil, o SABIN conta com mais de 200 pontos de 

atendimento de uma rede que cresce dia a dia. Hoje, além das análises clínicas, que estão na 

origem da instituição, o SABIN ampliou o seu conjunto de produtos e serviços, oferecendo 

diagnóstico por imagem, serviço de vacinação e check-up executivo. 

O SABIN possui um rigoroso compromisso com o controle da qualidade nas análises, 

exatidão dos resultados do seu portfólio de mais de três mil exames e liberação dos laudos 

em menor prazo. 
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O investimento na capacitação e atualização do corpo técnico, por meio da 

participação em congressos e seminários nacionais e internacionais, aliado à inovação 

tecnológica em todos os processos analíticos, reafirma a proposta do SABIN em oferecer à 

população um serviço diferenciado e de acordo com normas internacionais da qualidade. 

Ao longo de sua existência, o SABIN passou por grandes desafios. Um deles 

aconteceu em 2005, quando as fundadoras se depararam com uma grande decisão 

empresarial: crescer ou ser incorporado por grandes grupos do setor. Ao escolher a primeira 

opção, iniciou-se assim o processo de expansão da empresa, que hoje conta com mais de 

5.200 funcionários e está presente nas cinco regiões do Brasil. 

Reconhecida entre as melhores empresas para trabalhar no país, o SABIN tem 99% 

dos cargos de liderança preenchidos por colaboradores desenvolvidos internamente. 

Seguindo essa cultura de valorização de pessoas, as sócias-fundadoras Janete Ribeiro Vaz e 

Sandra Soares Costa decidiram eleger profissionais da casa para assumir o comando da 

operação a partir de 2014. 

Com mais de 30 anos de história, o SABIN chegou a um nível de maturidade em que 

as sócias decidiram se dedicar às decisões mais estratégicas na organização e nomear 

pessoas com alto conhecimento do negócio para conduzir o dia a dia da empresa. 

Nessa passagem de sucessão, as sócias fundadoras passam a se alternar nos cargos 

de presidente e vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo SABIN e seus filhos 

integram o Conselho de Família. 

O processo para a definição da Governança Corporativa foi realizado com a 

assessoria da Fundação Dom Cabral, que também orienta a estratégia de expansão nacional 

da empresa. 

Um ponto dentre vários que se destacam no SABIN é quanto ao seu Código de 

Conduta Ética. Esse é um dos principais mecanismos que norteia a gestão da empresa de 

forma firme, porém extremamente clara. A reputação e a integridade ética do SABIN é 

responsabilidade de todos, sendo necessária a assinatura por parte do novo colaborador do 

Termo de Compromisso e Adesão ao ingressar na empresa. Pois, é de responsabilidade de 
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cada colaborador conhecer as políticas e práticas expressas no Código de Conduta. Qualquer 

violação às normas e orientações contidas neste documento resultará em medidas 

disciplinares apropriadas, podendo levar ao desligamento. 

Os colaboradores da organização devem atuar com base em conduta honesta, ética e 

alinhada à cultura e ideologia da empresa, prezando por um ambiente de trabalho saudável 

e produtivo, sempre valorizando a diversidade, as relações amigáveis e os comportamentos 

que preservem o bom clima organizacional. Não se é permitido nenhuma atitude que 

prejudique a empresa, sua marca e seus colaboradores. 

            O Código de Conduta do SABIN deixa bem límpido as intenções da empresa para com 

a Sociedade, como também para com seus colaboradores. A Instituição possui uma postura 

firme contra fraudes, corrupção, trabalho infantil e repudia veementemente assédios 

(morais e sexuais). Por outro lado, procura proteger e preservar os seus colaboradores que 

possuem algum tipo de relacionamento, sempre respeitando às diversidades, para que não 

haja nenhuma falha no cumprimento e respeito à hierarquia. Para o colaborador do SABIN, 

ficam claras as “regras do jogo”, para que o mesmo possa ter um clima organizacional 

saudável e uma carreira duradoura e próspera. 

O SABIN também valoriza e trabalha todos os aspectos importantes que envolvem a 

vida do colaborador - a família, a saúde, a vida financeira, as relações de amizade, os sonhos 

- para que tenham condições de contribuir na realização da missão da empresa enquanto 

caminham em busca da auto realização. 

Para isso, a empresa oferece um pacote diferenciado de benefícios que contempla 

pilares como: desenvolver, desafiar, reconhecer, recompensar e comemorar. 

O SABIN oferece desde qualificação profissional e plano de carreira até benefícios 

diferenciados como programa de qualidade de vida e política de meritocracia. A empresa 

incentiva a formação contínua de todos os colaboradores e capacita os potenciais gestores 

na compreensão do seu papel nas estratégias e resultados empresariais. O SABIN possui um 

sistema de avaliação 360º, estabelecido desde 2009, que contribui com a política da 

empresa de valorizar os talentos internos. Com isso, conforme já citado acima, 99% dos 

cargos de liderança foram preenchidos por colaboradores desenvolvidos internamente. 
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Outro fator de grande relevância é a Universidade Corporativa – UniSABIN, onde 

qualquer solicitação externa ou de colaboradores para realização de trabalhos acadêmicos 

envolvendo o nome do SABIN só poderá ser atendida mediante autorização da mesma. Zelar 

pelo patrimônio intelectual da empresa e suas informações é primordial para a organização. 

A UniSABIN foi implantada em 2010 como plataforma de suporte ao processo de expansão, 

onde os colaboradores podem acessar o ambiente virtual de aprendizagem dentro ou fora 

da empresa. Além disso, entre os benefícios oferecidos ao colaborador, estão o custeio com 

inscrições em competições e treinamento da equipe de corridas; a utilização do Espaço Bem-

Viver (um estúdio com equipamentos para ginástica); a oferta de bolsas de estudo de 25% a 

80% para graduação, MBAs, mestrados e doutorados; o auxílio-casamento; o auxílio-enxoval 

para o bebê; o auxílio para material escolar; o Dia da Noiva; parcerias com escolas, creches e 

universidades; o Programa de Educação Financeira; a premiação por tempo de casa; a 

participação nos resultados e tantos outros. 

Como consequência, o SABIN está presente entre as melhores empresas para se 

trabalhar segundo diversas instituições, entre elas o Instituto Great Place to Work, a Revista 

Você S/A e a revista Valor Carreira. 

Quando realizado a visita técnica à sede da organização, foi possível identificar as 

práticas, iniciativas (projetos) e processos, que fazem o SABIN ser esta empresa diferenciada 

no quesito engajamento. Para isso, pode-se relatar tomando por base as grandes fases do 

processo estratégico: formulação, execução e o monitoramento da estratégia da empresa. 

4.1.1.2. Formulação da Estratégia do Sabin 

Em 2003 ocorreu o primeiro grande passo da empresa para começar a incorporar 

esta cultura engajadora. Nesse ano, a direção decidiu implantar a norma SA 8000, que é uma 

norma de responsabilidade social, mas que voltada para dentro, ou seja, quanto que a 

organização se estrutura enquanto empresa, para que ela seja socialmente responsável. A 

partir daí a empresa tomou um novo rumo, mudou a sede para um local maior, e começou a 

contratar uma série de consultorias, onde uma específica vinda do Estado de São Paulo 

especializada na norma SA 8000, conversou com a instituição dando ênfase sobre a 
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estrutura organizacional daquele momento e para surpresa de todos, o SABIN até aquele 

instante não tinha nada, não possuía missão, não tinha visão e nem valores. Foi quanto a 

consultoria sugeriu que a empresa precisava urgente definir o seu planejamento estratégico, 

onde foi utilizado a metodologia BSC (Balanced Scorecard) para ser feito o primeiro 

planejamento estratégico da empresa. 

Contudo, o SABIN evoluiu muito o longo dos anos, a partir do primeiro planejamento 

a organização começou as fases de formulações e desdobramentos dos objetivos 

estratégicos. Todavia, a empresa possui um algo a mais, por mais que eles mesmos 

considerem extremamente trabalhoso, a forma que definem atualmente o seu 

planejamento é considerado por unanimidade o diferencial de sucesso da instituição. O 

SABIN utiliza uma Gestão Compartilhada, onde tudo que se é colocado não é feito em 

grupos fechados, sempre são envolvidas todas as bases. E não foi diferente para a definição 

de seu planejamento estratégico, pois a origem da empresa sempre teve a cultura de 

envolver a base em suas decisões, e isso perdura até hoje. Esse envolvimento das pessoas 

sempre fez com que elas se sentissem parte da estratégia, pois elas sempre foram 

consultadas. 

Um exemplo deste envolvimento foi quando a empresa foi definir quais eram os seus 

valores, onde houve uma breve reunião e a Dra. Janete (fundadora), então presidente na 

época, decidiu que os valores da instituição deveriam ser definidos por todos, 

principalmente por aqueles que vivenciavam o SABIN na ponta no dia a dia. E através de seu 

correio eletrônico ali mesmo na sala de reuniões disparou um e-mail para todos os 

colaboradores pedindo que definissem: o que era o SABIN em uma única palavra? Após isso, 

inúmeras sugestões chegaram, onde posteriormente foi realizada uma exposição em 

cartazes das palavras mais repetidas na área de auditório da empresa, e a direção convidou 

os colaboradores mais antigos até aquele momento, para que eles dissessem quais eram as 

palavras que descreviam o SABIN dentre aquelas. E assim nasceram os valores que a 

organização possui até hoje: credibilidade, ética, inovação, qualidade, respeito a vida, 

responsabilidade socioambiental e simplicidade. E anualmente quando se é revisado o 
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planejamento estratégico é consultado as pessoas sobre esses valores, se eles realmente 

ainda fazem sentido ou se há algo novo para se acrescentar. 

Entre 2013 e 2014, a empresa passou por um processo de Governança Corporativa, 

onde a nova Presidente Executiva, seguindo os passos das Dras. Janete e Sandra, definiu que 

a empresa tinha que ter uma metodologia de planejamento estratégico melhor definida. 

Com isso, a mesma solicitou à então Gerente da Qualidade da época (Sandra Regina), que 

montasse a área de estratégia da empresa. Como o SABIN era parceiro da Fundação Dom 

Cabral, que inclusive, auxiliou no processo de transição da Governança Corporativa; foram 

prestadas algumas orientações e consultas, e a Gerente da Qualidade, após várias pesquisas, 

apresentou uma proposta para que fosse implantada a metodologia a seguir que perdura 

até hoje. 

De regra, trata-se de um BSC, mas com algumas características peculiares. Todo mês 

de agosto ou setembro, inicia-se o processo de planejamento estratégico ouvindo todos os 

colaboradores, esse primeiro momento é chamado pela empresa de Maleta do Futuro. Onde 

é disparado um link que atinja 100% dos colaboradores (esse processo no seu início em 2014 

foi manual), como o SABIN hoje é composto por 5.200 colaboradores, são utilizados todos os 

canais possíveis de comunicação para que a informação chegue às cinco regiões do país, 

para isso são utilizados e-mails, WhatsApp, correio eletrônico, intranet, ações internas com 

chamadas para os colaboradores informando que a Maleta do Futuro está aberta, etc. A 

informação solicitada aos colaboradores através da Maleta do Futuro é um questionamento 

para que os mesmos possam dar sugestões de novas ideias ou melhorias como forma de 

contribuição para a formulação do planejamento estratégico da empresa. 

Em seguida a este momento, é feito uma seleção de todos os registros realizados. 

Concluído esta parte, o SABIN reúne um grupo de 200 colaboradores de todas as regiões do 

Brasil para efetivamente começarem o planejamento estratégico juntos, onde a esse 

segundo momento eles nomeiam de Construtores do Futuro. Esse programa do SABIN, 

possui um alto nível de engajamento na companhia, os empregados passam praticamente o 

ano inteiro aguardando para possibilidade de serem selecionados a comparecerem ou 

mesmo contribuírem com algumas sugestões, mesmo sabendo da dificuldade de 
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comparecimento na seleção, mas só em poderem ter suas ideias com possibilidade de serem 

ouvidas e colocadas em prática, é um excelente motivador à todos. Os Construtores do 

Futuro são formados por colaboradores de todas as áreas e funções, independente da escala 

hierárquica ou tempo de empresa, onde no encontro, os participantes se agrupam em 

mesas de 10 pessoas, onde numa mesma mesa poderá ter motoristas, colhedores, 

atendentes, médicos, diretor, etc., enfim, toda empresa reunida para decidir as novas ações 

ou medidas a serem adotadas. E essas ações ou medidas, virão justamente das sugestões 

apresentadas na Maleta do Futuro, onde a mesa terá que chegar numa proposta para pôr 

em prática as ideias colocadas na pauta apresentada para eles. As 20 mesas finalizam várias 

propostas, mas no final cada mesa apresentará uma proposta macro, onde ao final do 

encontro seguirão 20 propostas para serem discutidas em foros menores posteriormente.             

No evento também é realizado um Workshop com especialistas externos convidados, para 

enfatizarem sobre os temas mais abordados nas sugestões da Maleta do Futuro, isso ocorre 

antes dos debates nas mesas, para justamente clarear a mente de todos. Inclusive, no último 

encontro realizado (2018), o SABIN convidou o apresentador Guilherme Portanova da Rede 

Globo DF para fazer a mediação desse painel, para justamente não ficar nenhum viés da 

empresa. O objetivo desta etapa é para de fato os Construtores do Futuro poderem ter 

insights para quando forem debater as ideias que serão apresentadas posteriormente. 

Após as etapas anteriores, o SABIN terá 20 propostas que servirão de base para 

formulação da estratégia da empresa, onde será ouvido o conselho de administração, e em 

seguida o material é compilado para ser analisado em foros menores por um grupo 

composto pela Diretoria, Gerências e Gestores Regionais das demais regiões do país, onde 

efetivamente começaram a utilizar a metodologia BSC para formular estratégia, desdobrar 

estratégia, rever o mapa estratégico, decidir os indicadores que vão representar, quais são 

os projetos que irão sustentar o negócio, etc. Enfim, efetivamente concluir o planejamento 

estratégico da empresa. 
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4.1.1.3. Execução da Estratégia do Sabin 

O SABIN possui uma característica de ser liderado apenas por mulheres, e por ser 

liberado por mulheres, não que seja diferente para os homens, mas a empresa entende que 

ela nunca deve implantar nada se não for para acontecer. Se for para o projeto estar só na 

parede ou no slide, eles preferem que a ideia não exista. Ou é para acontecer e as pessoas 

sentirem o processo, ou a ideia não deve ser traga. Eles possuem o entendimento que uma 

certificação, por exemplo, deve ser percebida pelo cliente, pelo colaborador, por todos, se 

for para ter apenas um quadro na parede, a companhia não possui interesse. Essa é cultura 

do SABIN, fazer com o que o cliente e todos os seus colaboradores sintam na prática a sua 

ideologia. E é nesse contexto que eles entendem que o planejamento estratégico não pode 

ser diferente. Se ele existe, terá que acontecer, e as pessoas precisam o sentir acontecendo. 

A intenção da empresa é ter um planejamento estratégico que faça sentido para o 

seu colaborador e seu cliente, e que eles entendam o mesmo. Para isso, são realizadas 

reuniões para desdobrar o planejamento estratégico, onde uma delas é chamada RAR – 

Reunião de Análise de Resultados, aonde vem um professor da Fundação Dom Cabral para 

acompanhar junto da equipe responsável. Onde nessa reunião, é pego o mapa estratégico e 

seus respectivos indicadores para serem analisados neste encontro, principalmente as 

maiores dores da empresa. 

Da mesma forma que acontece no nível corporativo, cada regional tem sua RAR, 

onde cada Gestor Regional deve fazer com sua equipe de liderança o mesmo processo. Para 

que todos saibam, que estão discutindo aquele assunto, por ele está no mapa estratégico da 

empresa, e ser um objetivo estratégico da mesma que deve ser alcançado. 

Outro foro realizado é o chamado Sponsors, que também é uma metodologia da 

Fundação Dom Cabral, que se trata de professores especialistas que vem provocar a 

empresa sobre os projetos do planejamento estratégico. Esse é um evento totalmente 

voltado para analisar as ações e não os resultados. Onde o professor da Fundação também 

ajuda a empresa a pensar o seu planejamento estratégico que é definido em três níveis: 

horizonte 1, 2 e 3. Onde o horizonte 1 é o ano vigente e o próximo ano; o horizonte 2 é de 5 

anos para frente e o horizonte 3 de 10 anos para frente. O papel do professor da Fundação 
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nesta reunião é analisar com a empresa rapidamente como ela está, o que ela já evoluiu do 

planejamento horizonte 1 e já ajudar a entender o que o horizonte 1 está ajudando para 

chegar no 2 e sucessivamente no 3, que é onde eles devem possuir o foco. A reunião de 

Sponsors, só acontece no âmbito corporativo, ela não acontece nas regionais, porque as 

regionais devem analisar os resultados e o corporativo é quem tem as decisões estratégicas 

de médio e longo prazos. 

A cultura da empresa é extremamente importante para a manutenção deste modelo 

mental que se mantém eficaz ao longo da história da companhia. É através dela que todos os 

colaboradores novos, por exemplo, são inseridos no contexto. A empresa possui dois 

momentos para essas pessoas, onde o primeiro, que é onde se realiza a integração inicial 

denomina-se Ambientar SABIN, é nesta fase que são colocadas toda a parte racional para os 

novos empregados, onde são esclarecidas todas as regras, diretrizes comuns, código de 

conduta ética, etc; e também é trabalhada a parte emocional, é nesta etapa que as pessoas 

compreenderão o jeito SABIN de se trabalhar, mas isso deve ser demonstrado, jamais 

apenas só falado, pois a organização entende que aquele novo colaborador terá que sentir 

como ele foi recebido e acolhido naquele lugar. O segundo momento, que se denomina 

Orquestrar SABIN, já é uma fase que envolve a Diretoria e os Gestores, onde é reunido os 

colaboradores dos últimos 6 meses, em um grupo grande no auditório, onde os Gestores e 

Diretoria irão contar um pouco da história e trajetória da empresa. Neste momento, é 

contextualizado qual é a missão da empresa enquanto área, onde ocorre um debate aberto 

para serem tiradas dúvidas gerais, tudo isso, com o intuito do novo colaborador perceber 

nas pessoas ali envolvidas o quanto elas já contribuíram para o crescimento da organização, 

e para ele poder ter uma visão do quanto também poderá a vir contribuir. 

Outro movimento relacionado com a cultura da empresa é o projeto chamado “De 

frente com a Presidente”, esse projeto consiste em qualquer pessoa de qualquer função, 

tempo de casa ou nível hierárquico de todas as cinco regiões que o SABIN está presente, 

poder se escrever para ter um bate-papo frente a frente com a Presidência Executiva. O 

encontro geralmente é feito com grupos de 25 a 30 pessoas para ocorrer uma maior 

interação, onde a presidência em uma determinada época viajará o Brasil inteiro para estes 
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encontros, onde as pessoas poderão abordar qualquer tema que queiram, seja operação, 

diretrizes, dúvidas gerais, etc., enfim qualquer assunto que tenham necessidade se inteirar 

mais. 

Outro momento de disseminação de cultura na organização, é o programa chamado 

Cultura Viva, esse projeto consiste na seleção de 5 colaboradores antigos e 5 colaboradores 

mais novos com no máximo 6 meses de casa. Onde em um debate o colaborador novo irá 

fazer pergunta para o antigo, e neste contexto o colaborador com mais tempo de casa irá 

expor o que é SABIN para ele respondendo às perguntas que serão postas pelos mais novos. 

A cultura da empresa tanto é disseminada através de momentos como também 

através de instrumentos. A empresa possui um código de conduta ético bem definido 

conforme já citado, possui um livro chamado Jeito SABIN, que trata dos 23 mandamentos do 

jeito SABIN de se trabalhar, a empresa também possui um manual chamado Humanizar, que 

trata de todos os princípios e competências esperadas de um líder, etc. Ou seja, existem 

várias ferramentas que a organização utiliza para proliferar sua cultura para todas as pessoas 

envolvidas com a mesma. O importante é não perder a essência da cultura, eles até 

entendem que a mesma pode ser modificada, mas já jamais ser perdida. 

4.1.1.4. Monitoramento da Estratégia do Sabin 

A empresa possui alguns indicadores que tanto auxiliam como avaliam o 

engajamento das pessoas e a execução da estratégia. Um deles é o chamado Marcos de 

Visão, que consiste em várias metas ou indicadores, financeiros inclusive, que devem ser 

alcançados, e nas RARs – Reuniões de Análises de Resultados é feito o desdobramento 

destas metas por regional. Ou seja, consiste em quais as entregas que a partir do 

planejamento estratégico o grupo se compromete e essas entregas possuem medições em 

relação ao faturamento, em relação ao clima organizacional, etc. Os Marcos de Visão, 

possuem indicadores que vão deste a receita que a empresa almeja para o ano, como 

também o desejo de se manter entre as 10 melhores empresas para se trabalhar, mas não 

apenas por questão de ranking, mas sim para a manutenção de um ambiente organizacional 

que esteja de acordo com os anseios das pessoas. O mapa estratégico do SABIN possui ao 
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todo 10 indicadores macro, onde são 02 para cada perspectiva do BSC. Alguns exemplos de 

indicadores menores que também são utilizados além dos Marcos de Visão são: número de 

clientes atendidos, capacitações realizadas, novos exames introduzidos, marketing 

convertido em clientes, cliente primeira vez, cliente última vez, etc. 

Quando adentrado no mundo das iniciativas e projetos, o SABIN também se destaca 

como referência. Uma dessas iniciativas é o chamado Comitê de Inovação. Esse projeto tem 

o objetivo de buscar nesta nova geração uma forma de estimular as pessoas a darem ideias 

e qual o caminho para que isso aconteça. Com isso, foi lançado o Inova SABIN, que é um APP 

onde qualquer colaborador a qualquer tempo pode dar uma ideia para a empresa, onde as 

contribuições serão vistas por todos e podem ser curtidas no aplicativo. Dessa forma, as 

ideias mais curtidas vão sendo ranqueadas pela plataforma semelhante a um processo de 

bolsa de valores. As primeiras ideias serão as que serão analisadas pelo próprio Comitê de 

Inovação. Frequentemente, sugestões apresentadas nesta plataforma são materializadas e 

validadas para tornarem-se projetos que irão ser implementados na prática. 

A empresa separa seus projetos em Estruturadores, que são aqueles voltados para a 

melhoria, e Advance que são projetos que trazem consigo algumas receitas novas. Um 

exemplo de projeto estruturador é a Transformação Digital, que consiste nos passos que o 

SABIN dará em 2019 para entrar no mundo digital de modo que o cliente perceba. Esse 

projeto não é algo que vem sendo feito em apenas um ano, essa iniciativa já vem sendo 

trabalhada há muitos anos, porém o passo para 2019 é como o cliente senti o mundo digital 

facilitando a vida dele, onde existem algumas ferramentas que irão auxiliar nesta conquista. 

Um exemplo de projeto de Advance seria o E-commerce, por exemplo, que a empresa não 

possuía e estará iniciando neste ano, dando facilidade aos clientes de realizarem a compra 

de vacinas através do site e agendar a aplicação em qualquer unidade da empresa ou 

mesmo em sua residência, com isso, consolidando o espírito inovador e desafiador da 

companhia.  

O SABIN é pioneiro como empresa a ter comprado a ideia de que é preciso envolver a 

ponta nas decisões. Essa cultura vem de cima, a empresa possui fundadores, Diretores, 

CEOs, que valorizam isso, e sem essa compreensão dificilmente aconteceria. Essa forma de 
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se posicionar enquanto empresa, é entendido por todos que é muito trabalhosa, mas só que 

esse é o legado que a companhia quer deixar para aqueles que por ali passem. A organização 

entende que se a base for apenas comunicada dificilmente comprará as ideias, ela precisa 

ser envolvida, e o principal propósito do SABIN é inspirar pessoas a cuidar de pessoas, onde 

para isso é preciso ter pessoas engajadas e a organização apresentar mecanismos e 

sistemáticas bem definidas, principalmente com líderes para “inspirarem as pessoas a 

cuidarem de pessoas”, que são seus clientes externos, cliente internos, a família deles, a 

comunidade, a sociedade, enfim, todos os stakeholders que tem relacionamento com a 

organização. 

4.2. A Realidade Atual da Empresa 

A Urbi Mobilidade é uma empresa de transporte público coletivo, pertencente ao 

grupo HP-ITA de Goiânia, que foi licitada em 2013 para operar o novo contrato de concessão 

do Distrito Federal, nas regiões de Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e II, Recanto das 

Emas e Samambaia. Por ter 80% do quadro operacional absorvido de empresas do sistema 

antigo e um sindicato extremamente forte e presente, a empresa ainda busca meios de 

disseminar uma cultura verdadeiramente sua. Originada de uma família que preza a 

inovação, a empresa já nasceu diferenciada das demais concessionárias do Distrito Federal, 

tendo sido consagrada como a melhor empresa de transporte público coletivo, tanto pelos 

clientes quanto pelos próprios funcionários em 2014-2015. 

Diante da necessidade da prestação do serviço rapidamente, de forma a absorver a 

demanda atendida pelas empresas do contrato antigo, a empresa iniciou a operação antes 

mesmo da formação completa do quadro funcional, mapeamento da estrutura 

organizacional e principalmente sem processos estabelecidos. Devido à inexistência de uma 

estrutura organizacional e acreditando na experiência do grupo, a gestão orçamentária e 

financeira foi absorvida pelo SIAN (Serviço integrado de apoio ao negócio), uma CSC (Central 

de serviços compartilhados) responsável por gerenciar resultados das empresas. Porém, a 

forma de gestão deste, contemplava metas para diversos indicadores, o que, 

posteriormente, tornaria ineficaz e impossível de gerir o negócio. 
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Com o conhecimento adquirido pela vivência por empresas do grupo, a Urbi adotou o 

posicionamento estratégico orientado para excelência da gestão, iniciado em 2016. Este 

modelo veio para estimular e apoiar a organização no desenvolvimento e evolução da 

gestão, de forma a se tornar sustentável, cooperativa e principalmente que se gera valor 

para a sociedade e outras partes interessadas. 

Após a adoção do modelo no final de 2016, surgiu o primeiro encontro entre 

lideranças, nomeado MOVER. O encontro tinha como objetivo reunir todas as lideranças e 

executivos do grupo, para desenharem seu mapa estratégico, e assim unificar a mesma 

missão para as duas empresas de transporte coletivo de passageiros. Do encontro, surgiu o 

primeiro mapa estratégico da empresa, demonstrado no Figura 1. 

Para tornar-se público, o mapa estratégico foi divulgado em um treinamento, que 

tinha como intuito posicionar todos os integrantes sobre as diretrizes da empresa e a 

importância do papel de cada um no alcance das metas.  Após a definição do mapa em 2016, 

acreditava-se que a Urbi daria início em seu sistema de gestão por resultados, porém, a 

consciência do cenário de crise fez com que os focos da alta gestão deixassem de ser a 

prestação do serviço e os integrantes e passassem a ser a redução de custos, no sentido de 

garantir a sobrevivência da empresa. 

Até o final do ano de 2017, as mudanças operacionais ainda eram constantes até que 

se percebeu a necessidade de mudar a estratégia e para isso, a empresa precisaria redefinir 

seu planejamento estratégico. Neste sentido, no final do mesmo ano, através de um 

encontro interno que contou com a participação dos líderes e diretorias, a Urbi definiu um 

novo mapa estratégico, seguindo toda metodologia ensinada por Vicente Falconi. Ressalta-

se que este novo mapa (ANEXO A) ficou sob o conhecimento somente dos participantes em 

sua formulação. 
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Figura 1 – Mapa estratégico Urbi Mobilidade 

 

Fonte: Urbi (2015) 

Com um novo mapa estratégico definido (ANEXO A) e com metas complexas voltadas 

para garantir a sobrevivência da empresa, entendeu-se a necessidade do apoio de alguém 

com mais experiência nestes cenários de incerteza. Seguindo indicações, em janeiro de 

2018, iniciou-se o contrato com a NL consultoria, formados por consultores de Minas Gerais 

voltados para a Gestão pela qualidade. Após breve análise interna da organização, onde se 

definiu o sumário detalhado abaixo, dando início ao sistema de gestão por resultados. 
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1. Introdução e objetivo 

Para início da consultoria, realizou-se um encontro de alinhamento, envolvendo 

equipe de analistas até Diretoria, com o objetivo de levar o conhecimento 

teórico do sistema de Gestão por diretrizes. 

2. Estrutura organizacional  

Nesta fase, realizada no início de 2018, a Gerência juntamente com as Diretorias, 

definiram a estrutura adotada de forma hierarquizada, conforme ANEXO B, 

contemplando inclusive, o SIAN. Esta reestruturação de equipes derivou na 

ruptura de muitos serviços com o SIAN, como por exemplo, a gestão 

orçamentária, que passou a ser gerida pela própria Urbi. A absorção desta 

demanda acarretou na mudança de foco da Diretoria de transporte, que até 

então, reunia esforço e dedicação para a execução do serviço. 

3. Descrição do negócio 

Com o apoio da consultoria, a descrição do negócio ainda está sendo pensada e 

elaborada pelas diretorias juntamente com a gerência de operações e 

transporte. 

4. Planejamento estratégico 

Diferentemente dos anos anteriores, onde somente lideranças participavam da 

formulação e definição do planejamento estratégico anual, no final de 2018, foi 

realizado um encontro com representantes de vários departamentos visando 

propor soluções para alcance de melhores resultados. Deste encontro, 

elencaram-se diversas ideias e alinhou-se que posteriormente, as definições 

internas seriam levadas ao conhecimento de todos os participantes, o que não 

ocorreu. A definição de metas e os desdobramentos aconteceram apenas entre 

diretorias e responsáveis pelo controle dos resultados. 

5. GPD e GRD – gestão por diretrizes e das rotinas diárias 

Seguindo os conceitos da gestão por diretrizes e das rotinas diárias, verificou-se a 

necessidade de descrever os procedimentos operacionais e administrativos, que, 
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devido à inexistência destes documentos e as inúmeras funções e processos da 

empresa, se estabeleceu somente os cargos que afetam diretamente a execução 

do serviço, como controlador de tráfego, despachantes e motoristas. Esta etapa 

conta ainda com o treinamento sobre o tema para todos os integrantes. 

Com a implantação do gerenciamento pelas diretrizes e com a necessidade da 

revisão do planejamento estratégico que originou o desdobramento de uma única meta a 

ser trabalhada a partir do ano de 2018, notou-se a necessidade da implementação de ações 

que garantam a efetividade dos desdobramentos. Estas ações incluíam a formação de um 

grupo de apoio que auxiliaria no gerenciamento e acompanhamento da execução 

estratégica; o processo implementado; seus impactos e resultados alcançados; e a revisão 

e/ou modificação das descrições de todos os cargos, sendo iniciado este ano de 2019 com o 

auxílio da consultoria e a criação de um site, que visa levar ao conhecimento de todos, 

informações relevantes, incluindo seu mapa estratégico. 

Apesar de possuir objetivos claros e precisos, estabelecidas através de um 

planejamento estratégico anual, ainda não há um alinhamento destas informações entre a 

alta gestão e a base operacional. Com diversas ferramentas tecnológicas, murais e intranet, 

a comunicação das diretrizes estratégicas é restrita a funções específicas. 

Mesmo alcançando resultados financeiros expressivos desde a implementação deste 

modelo de gestão, as restrições de comunicação e o extenso quadro funcional que mistura 

colaboradores de todas as idades, sexos e empresas antigas, dificulta o engajamento em sua 

totalidade. Por este motivo, as lideranças passaram todo o ano de 2018 pensando e 

formulando um programa que permitisse promover o engajamento de todos os integrantes 

da empresa: administrativo e operação. 

O Evoluir tem como objetivo aumentar a produtividade da Urbi Mobilidade Urbana 

por meio do comprometimento dos integrantes na busca de melhores resultados 

organizacionais. Assim o atingimento da meta de EBITDA, com o aumento de receita e a 

redução de custos, é parte do processo. Busca-se também reconhecer os integrantes 

comprometidos com à visão da empresa por meio de premiações. 
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O canal de relacionamento previsto em projeto, especificamente, tem como objetivo 

buscar melhorias para todas as partes envolvidas por meio do aperfeiçoamento do 

relacionamento com os integrantes. Com o tratamento formal das anomalias Identificadas 

pelos integrantes da operação, o fortalecimento das lideranças internas e a consolidação da 

relação Urbi-integrante. 

Com a vivência deste período de mapeamento dos processos e o foco voltado para o 

atingimento de resultados, a empresa ainda não possui uma rotina de direcionamento para 

integrantes e os programas internos, dedicando tempo e esforço para a implementação do 

novo sistema de gestão. 

4.3. Análise da Percepção dos Vários Níveis Funcionais em 

Relação à Clareza e Conhecimento das Diretrizes Estratégicas 

Com o intuito de verificar o alinhamento estratégico dos funcionários da empresa 

Urbi, decidiu-se neste estudo realizar uma pesquisa qualitativa. Foram realizadas entrevistas 

com formato semiestruturado como método de coleta de informação. Neste tipo de 

entrevista, o pesquisador conta com um roteiro de perguntas previamente elaborado, no 

entanto permite que a conversa seja aprofundada a partir de novos questionamentos que 

surgem conforme relato do entrevistado. DUARTE (2006) afirma que dentre as principais 

qualidades dessa abordagem [entrevista semiestruturada] está à flexibilidade de permitir ao 

informante definir os termos da resposta e ao entrevistador ajustar livremente as perguntas. 

Essa técnica se mostrou compatível com o perfil dos colaboradores operacionais que 

possuem um nível de educação formal básico, onde muitos apresentam certa dificuldade em 

leitura e interpretação de texto. A técnica permite obter intensidade nas respostas por meio 

de uma interação dinâmica entre pesquisador e entrevistado. 

Para efeito de registro, as entrevistas foram gravadas do início ao fim, através de um 

gravador. Os informantes foram previamente comunicados sobre os registros, além de 

receberem outras informações básicas, como a manutenção da confidencialidade de seus 

nomes. 
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4.3.1. Estruturação das entrevistas 

O planejamento da pesquisa ocorreu de forma a contemplar integrantes de todos os 

níveis hierárquicos, sendo eles divididos: Motoristas, cobradores, despachantes, 

manutenção, administrativo e lideranças. Foram elaborados dois roteiros de pesquisa, 

adequando as perguntas realizadas aos integrantes e lideranças. 

O roteiro da pesquisa se dividiu em 16 perguntas, alinhadas de forma a verificar o 

conhecimento sobre informações estratégicas da empresa, a acessibilidade dos canais de 

comunicação existentes e a percepção do indivíduo perante empresa e liderança direta. 

Foram entrevistados 20 motoristas, 20 cobradores, 6 despachantes, 10 manutenção, 5 

administrativos e todas as lideranças, com exceção dos envolvidos neste trabalho. As 

entrevistas ocorreram no período de 25 de março a 11 de abril de 2019. 

4.4. Resultados e Análises 

Para as análises dos resultados, as perguntas foram categorizadas de acordo com sua 

finalidade e foram elaborados gráficos de Pareto, demonstrando de forma fácil, a percepção 

de todos os entrevistados sobre os assuntos abordados. 

Gráfico 1 – Conhecimento das Diretrizes Estratégicas e Metas Urbi por Cargos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Analisando o Gráficos 1 é perceptível o desnivelamento seguindo o nível hierárquico. 

Quanto mais distante da alta gestão é a função, menor é o conhecimento sobre as 

estratégias da empresa. Um fator que também chama a atenção nestes resultados é que até 

mesmo a liderança não tem pleno conhecimento destas informações. Na realização da 

pesquisa, alguns cargos de liderança como o de Supervisão da operação, foi notado que 

existe uma preocupação maior em decorar as informações do que as traduzir, 

demonstrando o real conhecimento. É considerável ainda, conforme relatado no capítulo 

anterior “realidade atual da empresa”, que a missão, visão e valores da Urbi não foi definida 

pela própria empresa, ficando evidente que só tem o real nivelamento àqueles que 

participaram de sua formulação. 

Gráfico 2 – Conhecimento dos objetivos dos programas internos da Urbi por cargos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Perguntados se conhecem os programas internos da empresa, a grande maioria 

respondeu que sim, mas quando abrimos as perguntas para quais eram seus objetivos, 

apesar de muitos terem dado respostas aleatórias com receio de não responder, poucos 

foram os que realmente conseguiram transmitir o conhecimento da finalidade dos 

programas. Assim como na análise dos alinhamentos estratégicos, o maior conhecimento 

está entre o administrativo e as lideranças. Apesar de serem os motoristas e cobradores os 
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maiores contribuintes para o sucesso dos programas, no processo de construção apenas 

integrantes internos fizeram parte das reuniões, dando sugestões e contribuindo com dados. 

Gráfico 3 – Análise da comunicação interna 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Sobre a comunicação interna, foram abordadas duas questões: Comunicação entre 

líder e liderados e comunicação descendente e ascendente. Todos os líderes entrevistados 

acreditam manter sua equipe informada e serem abertos. Percepção não corroborada ao se 

analisar as informações prestadas pelas equipes. Algumas equipes afirmaram não receber 

nenhuma informação de seu gestor e se mostraram insatisfeitos. Aqueles que são “peças 

chaves” para o gestor, possuem um contato aberto e consequentemente recebem maiores 

informações. 
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Gráfico 4 – Transparência da empresa 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Apesar da falta de conhecimento das estratégias da empresa, mais de 80% 

responderam que considera a Urbi uma empresa transparente.  Este gráfico se mostrou 

muito importante para este trabalho, pois, demonstra que a empresa tem muito mais 

condições de buscar engajar seus integrantes do que se imaginava. Aqueles que 

responderam parcialmente, afirmaram entender que existem barreiras e premissas que 

fazem com que a empresa não consiga ou não possa ser totalmente transparente. Das 

equipes entrevistadas, a Manutenção tem demonstrado ser a mais distante das diretrizes e 

dos acontecimentos da Urbi. 
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Gráfico 5 – Canais de comunicação 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A Urbi é uma empresa que possui diversos canais de comunicação e na pesquisa 

qualitativa, buscou-se enxergar quais destes realmente são eficazes e conseguem levar as 

informações ao maior público interno possível. Conforme demonstra pesquisas 

apresentadas pelo CEO da Plusoft Solemar ANDRADE (2018), o WhatsApp tem sido o 

principal canal de comunicação pelos usuários e tem se tornado cada vez mais um canal de 

negócios. Nesta pesquisa, pudemos ver esta realidade se concretizando. Questionados sobre 

o porquê usavam mais o WhatsApp para saberem das notícias da Urbi, muitos responderam 

que devido suas jornadas serem intensas e cansativas, este é o meio mais rápido para acesso 

e pode ser visto em qualquer intervalo. 

O aplicativo e a intranet são bastante acessados pelos colaboradores administrativos 

por estarem sempre conectados a um computador e para visualizarem informações 

particulares, como contracheque. Os murais por sua vez, ainda são importantes, mesmo que 

abranjam uma minoria na operação, levando em consideração aos perfis de integrantes que 

compõem o quadro funcional. Mesmo vivendo uma era digital, existem pessoas mais velhas 

e que não são adeptas de tecnologia. 
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Gráfico 6 – Percepção dos integrantes de diversas funções Urbi sobre a Diretoria 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Na análise de como os integrantes enxergam a Diretoria, considerando o total de 

entrevistados, quase 70% afirmaram ser uma Diretoria muito positiva e inspiradora. Mas, 

apesar do número favorável, cabem algumas considerações. Mais de 30% não opinaram, 

tendo a Manutenção como destaque. A falta de resposta foi derivada dos que não possuem 

contato próximo e daqueles que não costumam estar presentes nos eventos que a empresa 

organiza. Um exemplo são os cobradores, que iniciam suas jornadas em terminais e 

terminam em arrecadação, pontos opostos a sede da empresa. Além disso, como o único 

programa existente até início de 2019 era o Preservar e este é voltado tão somente para 

consumo de combustível e premia apenas motoristas, todos os ciclos de sorteio só estavam 

presentes esta categoria. 

Dentro das respostas, identificou-se 10% que afirmaram que a Diretoria já foi mais 

aberta e costumava estar muito ligado a execução da operação, ouvindo as sugestões e 

realizando acompanhamentos e que nos últimos anos isso deixou de acontecer. 

Outro ponto importante de se destacar nesta análise é que a empresa possui duas 

Diretorias, porém, somente a de transporte é conhecida pelos integrantes da operação. 

Conclui-se, portanto, que as funções pesquisadas possuem características distintas 

em relação a organização e com atividades afins gerando significativas contribuições ao 

estudo. 

Verificou-se que as respostas convergiram no sentido de possuírem um ambiente 

colaborativo e de envolverem todas as partes interessadas nas decisões importantes. Em 
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todas as questões, revela-se que mesmo possuindo diversos canais de comunicação, a 

informação ainda é muito restrita a pessoas e funções específicas. 

Sobre engajamento e alinhamento, a visão da alta gestão conflita com a realidade 

vivida pela organização, pois a Diretoria e Gerência acreditam que o percentual de 

integrantes que não conhecem as diretrizes da empresa é a minoria. Ficou entendido que o 

engajamento está naqueles que participam das decisões, independente de tempo de casa. A 

pesquisa demonstra uma preocupação com relação aos programas internos que foram 

criados visando construir um ambiente colaborativo e engajado, que consequentemente 

possam contribuir para os resultados das metas estratégicas, mas ainda não estão claros 

para os principais envolvidos. 

Apesar de estar lotada na sede da empresa, a Manutenção faz parte de um CSC 

(Centro de serviço compartilhado) e seu Gestor reside em Goiânia. Com uma Diretoria 

extremamente conservadora e fechada, a equipe se mostrou resistente e preocupados em 

responder a pesquisa. Esta resistência é um fator determinante para a falta de engajamento 

desta equipe. 

Após o término do estudo, é possível afirmar que, pelo menos nos casos 

apresentados, a comunicação interna exerce papel determinante na geração de um bom 

clima organizacional, confirmando a hipótese levantada.  
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5. DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

A seguir será apresentado um modelo que estimule o engajamento dos funcionários 

com as diretrizes e processos de execução estratégicos, de forma a promover a melhoria na 

performance do negócio. A proposta é um framework que será detalhado em tópicos para 

explorar todos os pontos identificados como relevantes para o sucesso do modelo. 

5.1. Proposta de Solução 

5.1.1. O modelo para a execução e engajamento das pessoas com as 

diretrizes estratégicas na empresa 

A proposta encontrada para o engajamento dos funcionários com as diretrizes e 

processos de execução estratégicos na URBI é demonstrada pelo framework apresentado na 

Figura 2 e que será detalhado neste capitulo, explorando todos os pontos identificados como 

relevantes para o sucesso do modelo. 

5.1.2. Escolha do Formato 

O formato de espiral foi escolhido por se tratar de uma forma geométrica baseada 

em uma linha curva que se desenrola a partir de um ponto fixo, de maneira a se aproximar 

ou se afastar da sua referência central. Essa é uma dinâmica que reflete bem a constante 

movimentação que o processo de engajamento possui, onde as várias etapas do espiral têm 

alteração de proximidade e distanciamento de acordo com o seu próprio giro. Por exemplo, 

a primeira etapa do processo, considerada no framework como “Planejamento Estratégico”, 

pode ser vista sob determinado ponto de vista em perfeito sincronismo com o ponto 

referencial, descrito como “Alinhamento e Performance”. No entanto, ao iniciar o giro ele irá 

se afastar e se reaproximar do centro outra vez, movimentando-se em looping. 

A etapa inicial do projeto se dá no top-down (de cima para baixo), iniciando no 

Planejamento Estratégico. As setas do espiral indicam o fluxo principal de desdobramento, 

enquanto as setas em direção opostas salientam que todas as etapas são retroalimentadas 
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em relação às etapas seguintes, em um processo dinâmico de troca de informações. Já o 

bottom-up (de baixo para cima) é o retorno de informações advindos principalmente da área 

operacional como reflexo das ações tomadas pela empresa ou estratégias emergentes como 

resposta às diretrizes de resultados e que serão estimuladas nas bases operacionais da 

organização. 

Figura 2 – Framework Engajamento Urbi Mobilidade 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A partir da escolha estrutural do framework, foram elencados os principais 

elementos responsáveis pelo processo de engajamento da empresa com base em todo 

referencial teórico, benchmarking e pesquisa realizada. Esses itens estão destacados em 

negrito neste capítulo e estão descritos a seguir. 

5.1.3. Etapas de Desdobramento 

A formulação estratégica é a primeira etapa do desdobramento, pois é quando se é 

estruturada todo o posicionamento da empresa. Foi adicionado nessa etapa o planejamento 

estratégico, a Inter funcionalidade – CSC e liderança. 

Já na execução, foram estabelecidas as áreas que possuem funções táticas essenciais 

para o sucesso do desdobramento como a comunicação estratégica, os recursos humanos e 

o endomarketing. 

Em relação ao monitoramento do processo, foi estabelecido como responsabilidade 

do guardião da estratégia. 

5.1.4. Planejamento Estratégico 

Um dos principais pontos citados na literatura sobre o tema, a construção do 

planejamento estratégico é praticamente unânime entre os autores. Esse elemento foi 

considerado no início da espiral, principalmente, por carregar a responsabilidade de 

estabelecer a missão, visão, valores, objetivos estratégicos e metas da empresa em um 

curto, médio e longo prazo. Dessa forma, o plano estratégico deve indicar de maneira clara 

quais são os resultados que organização espera alcançar no futuro, respeitando alguns 

critérios que ela mesma estabeleceu.  

Para definir a missão, visão e valores, é recomendável envolver todas as camadas 

hierárquicas e funções da empresa a fim de estabelecer, de forma partilhada entre os 

integrantes, a identidade da organização.  

Apesar do possível envolvimento de diversos funcionários nesse processo, a alta 

gestão é a grande responsável por definir esses atributos, além de estabelecer os objetivos 
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estratégicos e as metas. Por isso, é de suma importância que a liderança escolha um modelo 

de gestão capaz de responder bem aos resultados esperados pela empresa. Um dos 

modelos citados neste trabalho foi, por exemplo, a Gestão por Diretrizes. 

5.1.5. Inter funcionalidade – Central de Serviços Compartilhados 

Uma característica organizacional do grupo econômico no qual a Urbi faz parte é a 

utilização de uma Central de Serviços Compartilhados - CSC, que é responsável pela gestão 

de áreas estratégicas da empresa como, por exemplo, a Gestão da Performance Veicular 

(Manutenção), Gestão Financeira e Gestão de Suprimentos. 

Notou-se na pesquisa realizada que grande parte dos profissionais que compõe o 

CSC, apresenta um grande desalinhamento estratégico, em comparação com os demais 

colaboradores que trabalham de forma exclusiva para a empresa. Essa situação motivou a 

elevar a importância da Inter funcionalidade entre as equipes a fim de gerar alinhamento de 

objetivos que vise atender as expectativas do negócio. 

Outra particularidade observada na pesquisa qualitativa, é que as equipes do CSC 

possuem um baixo comprometimento na prestação de contas. Acredita-se que justificar 

ações e gastos relacionados ao CSC é um fator prioritário para aproximar o serviço prestado 

pela Central ao negócio final. 

5.1.6. Liderança 

As bases conceituais, o benchmarking e por fim a pesquisa de campo revelaram de 

forma muito clara a relevância do papel dos líderes no processo de alinhamento estratégico 

com foco na performance.   

Foi possível observar na pesquisa a diferença entre a percepção dos colaboradores da 

empresa em relação ao seu líder. Algumas pessoas afirmaram, por exemplo, que o gestor 

costuma mantê-las bem informadas, enquanto outras foram categóricas ao afirmar que seu 

líder não as nivelam em relação às novidades da empresa. Esse resultado demonstra o 

reflexo da falta de padronização da comunicação, que quando bem estabelecida permite o 
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desdobramento das informações de forma homogênea pelos gestores. Dessa forma, nota-se 

que atualmente o perfil de cada líder da Urbi determina o nível de conhecimento do negócio 

pela sua equipe. Alguns se mostram centralizadores e fechados, enquanto outros gerenciam 

seu time de forma mais descentralizada e mais voltada a troca de informações.  

Uma ação efetiva apresentada no benchmarking foi o “De frente com a diretoria”. A 

ação aproxima diretamente a alta administração com os funcionários operacionais. O fato de 

não ter, nessa ação, filtros de funções intermediárias, permite que um diálogo mais franco e 

sem ruídos aconteça. 

Como forma de mensurar se o desdobramento das informações pelos líderes está 

sendo eficiente, a alta cúpula deverá realizar uma análise periódica de feedback. O setor de 

Recursos Humanos será o responsável por aplicar pesquisas, inclusive de forma que não 

identifiquem os funcionários para garantir mais honestidade nas respostas, e desenvolver 

relatórios para que a direção da empresa tenha ciência de como cada gestor está sendo 

avaliado por sua própria equipe. 

5.1.7. Comunicação Estratégica 

Outra área importante para o alinhamento estratégico é a comunicação. Para que os 

fluxos de comunicação (descendente, horizontal e ascendente) ocorram de forma plena e 

eficiente é preciso definir a linguagem, os canais e os conteúdos mais adequados para cada 

público interno. Por exemplo, a liderança deverá receber informações que favoreçam a 

tomada de decisões estratégicas, que podem ter uma linguagem mais rebuscada e canais de 

comunicação eletrônicos, como o e-mail. Já o motorista pode receber notícias que afetam 

mais o seu dia a dia, como por exemplo, mudanças de escala de trabalho. A linguagem, para 

o público operacional, pode ser mais simples com exploração de imagens para ajudar a 

compreensão da mensagem. Em relação ao formato, o motorista pode ser mais impactado 

por murais informativos nos terminais, do que propriamente meios eletrônicos que 

dependem de acesso à internet. No caso, os motoristas também não podem acessar a 

internet enquanto estão desempenhando seu trabalho. 
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O fluxo de comunicação descendente é o mais recorrente por estar associado à 

comunicação institucional, que parte dos níveis hierárquicos mais altos para os mais baixos. 

O horizontal é aquele que ocorre entre as equipes que estão na mesma camada hierárquica, 

com cargos equivalentes em relevância. Já o fluxo ascendente é aquele que tem origem nas 

bases operacionais e segue em direção ao nível hierárquico mais alto, exemplificado pela 

iniciativa “De Frente com a Diretoria”. 

5.1.8. Recursos Humanos 

Assim como a Comunicação, o setor de Recursos Humanos aparece como uma área-

chave no engajamento dos colaboradores. Um requisito básico é estabelecer um código de 

conduta que irá nortear todos os funcionários e estabelecer princípios éticos que expressem 

os valores da organização.  

Já as ações de treinamento e desenvolvimento visam capacitar os colaboradores 

para desenvolverem suas funções e adquirirem novos conhecimentos e habilidades que 

sejam considerados relevantes pela empresa. 

Ter um plano de cargos e salários direcionam os empregados sobre o que a empresa 

espera de cada função e possibilita a promoção de integrantes que estejam dispostos a 

ocupar outros cargos da empresa, além de manter motivação e interesse no trabalho.  

Preocupar-se também com parcerias e benefícios que visam melhorar a qualidade de 

vida do colaborador foi também um fator relevante observado no benchmarking e se 

mostrou efetivo por revelar que a empresa se atenta em agregar valor a vários âmbitos da 

vida do funcionário como, por exemplo, o familiar. 

Um bom medidor para avaliar a satisfação da empresa e também verificar níveis de 

conhecimento do negócio é a pesquisa de clima organizacional, muito utilizada inclusive em 

premiações como a Great Place to Work e da revista Exame Você S/A. 

Já a avaliação de análise de desempenho do time também é de responsabilidade dos 

Recursos Humanos que precisa aplicar os feedbacks e realizar as avaliações a fim de fornecer 
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informações para lideranças sobre diversos aspectos, inclusive sobre o nível de 

conhecimento dos funcionários em relação às estratégias da empresa. 

5.1.9. Endomarketing 

Técnicas de marketing aplicadas ao público interno também são aliadas para 

aumentar o nível de engajamento. Destaca-se, nessa área, as campanhas internas 

institucionais que abordam áreas diversas como saúde, família, segurança etc. Promover 

esses temas no ambiente de trabalho estreita a relação entre empregador e empregado. 

Já os programas de premiação ocupam um espaço de grande relevância. No caso da 

Urbi, tanto o programa Preservar, focado na economia de combustível e o Evoluir, destinado 

na redução de despesas e aumento de receita, acabam virando grandes meios de 

comunicação ao levar informações aos funcionários que antes não tinham acesso como: 

quantidade de passageiros transportados, performance de consumo de combustível, 

despesas etc. Além de promover essa gestão a vista, os programas também sorteiam 

prêmios para os colaboradores que cumprirem os critérios de elegibilidades, o que gera 

ainda mais envolvimento e comprometimento de todos. 

5.1.10. Guardião da Estratégia 

Dentro de uma organização, todos são responsáveis por atingir os resultados da 

empresa em determinados graus de responsabilidades. Entende-se que as pessoas que 

ocupam cargos de liderança são as principais peças para obtenção de sucesso, pois são 

justamente elas as responsáveis por organizar, monitorar e corrigir o trabalho realizado de 

todos que estão sob sua gestão. No entanto, diante de um cenário complexo e repleto de 

desafios, é recomendável ter uma ou mais pessoas que sejam responsáveis por monitorar o 

desdobramento estratégico da empresa. Essa percepção também surgiu no benchmarking 

como uma solução para garantir sucesso no processo de alinhamento estratégico refletido 

em melhora na performance organizacional. 
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A partir do modelo de gestão escolhido, o guardião da estratégia irá gerenciar o 

desdobramento a fim de garantir que todas as etapas planejadas sejam executadas. No caso, 

o guardião auxilia todos os líderes da empresa, além de gerenciar processos aplicando 

melhorias contínuas em conjunto com os executores das atividades.   

Uma das principais atividades desenvolvidas é a de controladoria dos resultados que 

podem ser observados pelo monitoramento do Balanced Scorecard – BSC.   

Foi abordada no referencial teórico a importância na cultura organizacional para o sucesso 

da estratégia empresarial. Apesar de a gestão da cultura estar descrito no framework como 

um elemento do Guardião da Estratégia, é necessário enfatizar que vários são os fatores 

responsáveis por construir a cultura de uma organização. Dentre eles, pode-se destacar a 

atuação da liderança e as políticas de comunicação e recursos humanos. Neste estudo, 

optou-se em atribuir ao Guardião Estratégia a responsabilidade de realizar pesquisas para 

mapear e analisar a cultura local com objetivo de identificar aspectos tanto propulsores, 

quanto negativos que interferem no atingimento de metas. 

5.1.11. Alinhamento e Performance 

Seguindo todas as etapas da espiral, observando que o engajamento percorre todas 

as atividades descritas, encontra-se como ponto central o alinhamento estratégico e 

performance organizacional.  

O modelo proposto tem como objetivo alinhar todos os integrantes sobre a mesma 

ótica estratégica, deixando claras as responsabilidades de cada um, em uma relação de 

ganha-ganha entre empresa e colaborador e que os resultados esperados sejam 

conquistados por meio do comprometimento saudável de todos os funcionários. 

Como forma de analisar se todas as etapas do processo fluíram com sucesso, é 

preciso aplicar pesquisas tanto qualitativas, quanto quantitativas que serão responsáveis em 

apontar o nível de absorção tanto do processo de formulação, execução e monitoramento 

da estratégia. Além disso, acompanhar a evolução de indicadores como rotatividade, 
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avaliação de feedbacks, reclamação, ocorrências no trânsito, performance veicular também 

são importantes para analisar o nível de alinhamento e resultado estratégico. 

5.2. Análise de Viabilidade para o Modelo 

Visto que o presente projeto tem o intuito de analisar a viabilidade da implantação 

de um modelo que promova o engajamento e dissemine a cultura organizacional na 

empresa Urbi mobilidade, foram levantadas informações de viabilidade técnica, operacional 

e estratégica do modelo aqui proposto. 

A análise de viabilidade visa determinar as possibilidades de aplicação do projeto, 

norteando a alta gestão na tomada de decisão. A viabilidade econômica está relacionada 

com recursos financeiros existentes para executar um projeto. 

5.2.1. Viabilidade Técnica 

Do ponto de vista técnico, conclui-se que as equipes internas possuem capacidade de 

colocar em prática todas as entregas definidas no modelo, desde que recebam orientação 

quanto aos métodos e processos definidos. É sabido que a empresa já dispõe de diversas 

ferramentas voltadas para controle e melhoria dos processos e em estudo sobre a 

implementação do BSC como previsto no projeto, verificou-se que a Urbi também possui os 

insumos necessários para tal adesão. Com a orientação da consultoria externa NL, 

contratada para auxiliar no desenho dos processos internos, acredita-se ser possível 

implementar treinamentos e capacitações de todos os envolvidos na parte técnica deste 

modelo. 

5.2.2. Viabilidade Operacional 

Partindo do ponto em que os processos estarão bem definidos, claros e distribuídos 

adequadamente e que a Urbi já conte com quase todas as equipes envolvidas no framework, 

entende-se que o quadro funcional comporte as novas demandas, dentro de uma carga 

horária administrativa (210 horas semanais). Entretanto, a proposta contempla um 
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“Guardião da estratégia”, que têm como objetivo o gerenciamento dos processos. Este 

integrante deverá se dedicar para o funcionamento das estratégias empregadas, não 

possuindo tempo para demais atividades. Devido a rotina diária intensa de todos 

colaboradores, compreende-se que será necessária uma contratação, bem como a aquisição 

de um notebook para este novo integrante. 

5.2.3. Viabilidade Estratégica 

O modelo proposto neste projeto foi desenvolvido com a finalidade de promover o 

engajamento dos funcionários da Urbi a partir da certeza que quando o colaborador se 

identifica com o propósito da empresa, é criada uma conexão afetiva que aumenta o senso 

de pertencimento. Deste modo, as metas da organização acabam se tornando também os 

objetivos do funcionário, já que ele se vê trabalhando dia após dia por algo em que 

realmente acredita. Analisando as estratégias da empresa, acredita-se que esta proposta irá 

proporcionar resultados positivos para todos os stakeholders envolvidos, pois, profissionais 

engajados aumentam a produtividade, melhoram o clima organizacional e 

consequentemente entregam um melhor serviço para os clientes, aumentando a 

probabilidade de alcançar a meta de lucratividade, a missão de prover serviço de transporte 

com níveis crescentes de satisfação e ainda, valorizando pessoas, um dos seus maiores 

valores. 

5.2.4. Viabilidade Financeira 

Para a análise da viabilidade financeira foram levantar os valores contemplando mão 

de obra, custos fixos e custos com matéria-prima. Na Tabela 1, elencou-se até mesmo os 

custos já orçados: 
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Tabela 1 – Investimentos 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Nos valores citados na Tabela 1, os custos com campanhas, programas internos e 

treinamentos já são previstos no orçamento anual da empresa, o que considera como 

investimento real apenas os custos com pesquisa de clima, a contratação do Analista de 

processos e a aquisição de equipamento de trabalho, totalizando 103.000,00 anual mais 

2.240,00 do notebook. 

No cenário atual, este investimento iria contra as projeções financeiras, considerando 

que o Planejamento estratégico da empresa está voltado para a liquidez de débitos, 

renovação de frota e acréscimo salarial do acordo coletivo e quinquênio. 

Em contrapartida, ressalta-se a possibilidade de ganhos financeiros com o engajamento de 

todos os integrantes nos programas já existentes (Preservar e Evoluir), quando: 

Apenas 60% dos motoristas atingem a performance prevista no orçamento, 

enquanto os demais, além de gastarem o combustível economizado, extrapolam o consumo 

em aproximadamente 60.000,00 mensal; 

Dos 100% de cumprimento das despesas orçadas distribuídos para as áreas 

Administrativo, Operação e Manutenção, ainda existe um excedente em média de 0,05%. 

Utilizando apenas o valor excedente com o diesel e convertendo-o em valor anual, 

conclui-se que o investimento é mínimo e até mesmo necessário, alcançando resultados 

financeiros, econômicos e principalmente de crescimento para a empresa. Para medir o 

desempenho do projeto aplicado, sugere-se indicadores alinhados com o nível hierárquico, 

de forma que: Para o administrativo, seja monitorado o índice de rotatividade e a pontuação 

de feedbacks; E operação contemple o índice de reclamações sobre conduta, índice de 

Periodicidade Valor uni. Total anual Obs.

Pesquisa de clima organizacional Anual 5,99R$                  14.555,70R$        

Campanhas Sob demanda (média de 6 ao ano) 3.000,00R$          18.000,00R$        

Programas internos Trimestral 300,00R$              96.000,00R$        

Treinamentos Média 2 ao ano 5.000,00R$          10.000,00R$        

Guardião da estratégia Mensal 6.800,00R$          88.400,00R$        

Notebook guardião da est. Fixo 2.240,00R$          2.240,00R$          

Soma 17.345,99R$        229.195,70R$      

Total Geral - Projeto 9.045,99R$          105.195,70R$      

Já contemplado no orçamento atual
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ocorrências diversas, índice de ideias e contribuições e performance para os motoristas. 

Propõe-se ainda, a realização anual da pesquisa qualitativa, a fim de realizar verificação 

como neste projeto, da organização como um todo.  

Para a implementação deste projeto, sugere-se o cronograma conforme Figura 3: 

Figura 3 – Formulário do Plano de Ação 

 

Fonte: Urbi Mobilidade Urbana 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1. Conclusões 

Considerando os resultados obtidos pelos estudos de Viabilidade para 

implementação do referido modelo, objeto principal deste projeto, fica notório a 

exequibilidade do estudo. Praticamente todas as condições operacionais, financeiras e 

técnicas já são atendidas pela estrutura organizacional atual da empresa URBI Mobilidade 

Urbana. 

Quanto à parte financeira, especialmente, certificou-se que o investimento anual 

será mínimo considerando os resultados pretendidos, podendo até se anular quando os 

resultados obtidos ultrapassarem àqueles planejados. 

Todavia, uma peça chave para que o processo seja de fato concretizado é o 

surgimento do “Guardião da Estratégia”. Este poderá ser alguém já existente no quadro 

atual, ou uma eventual nova contratação, contudo precisará ser alguém com foco exclusivo 

para que os processos relativos ao engajamento fluam naturalmente dentro da empresa. 

A missão do Guardião será a de ser o elo entre a base operacional e alta cúpula, 

fazendo com que todas as comunicações fluam de maneira linear, entre todas as áreas e 

níveis hierárquicos. Com isso, extinguindo as comunicações falhas e eventuais ruídos, para 

que os mesmos deixem de existir para dar lugar a uma cultura que valorize todos os seus 

colaboradores, bem como todas as eventuais contribuições que os mesmos possam está 

trazendo para a companhia. 

Por fim, conclui-se que a intenção do referido estudo é a real implantação do modelo 

proposto, que trará o alinhamento necessário de ideias para todos os setores da empresa: 

Direção, Gerências e Base Operacional. E que realizando a devida tratativa nas restrições ou 

dificuldades que poderão ser encontradas, o nível de sucesso poderá ser maximizado. 
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6.2. Recomendações 

O levantamento de dados que serviram de insumos para a elaboração do modelo 

tornou-se a etapa mais difícil deste projeto. Desta maneira, recomenda-se para trabalhos 

futuros, uma programação com maior prazo e talvez até mesmo o envolvimento e a 

colaboração de um maior número de pessoas. Além disso, sabendo da eficácia da pesquisa 

qualitativa e a importância da mesma nas organizações, sugere-se a análise de viabilidade da 

aplicação interna anual, com o objetivo de monitorar o alinhamento dos funcionários 

antigos e novos quanto às estratégias da empresa. 

6.3. Limitações 

Este projeto contou com duas grandes pesquisas fundamentais para o 

desenvolvimento da proposta de solução: Benchmarking e pesquisa qualitativa. Para a 

realização do benchmarking, fez-se necessária a formulação de uma entrevista previamente 

agendada com CEO’s, para então executar a entrevista presencial. Com as respostas em 

mãos, foi imprescindível a descrição da análise percebida dos dados coletados no sentido de 

dar clareza ao processo de formulação e execução das estratégias da empresa escolhida pelo 

grupo. Para a aplicação desta ferramenta, a maior dificuldade mostrou-se em conseguir 

disponibilidade compatível para entrevistador e entrevistado. 

A pesquisa qualitativa possibilitou evidenciar as diversas percepções, dos muitos 

níveis hierárquicos sobre as diretrizes estratégicas da Urbi, de forma clara e objetiva. 

Entretanto, devido ao grande número de funcionários na empresa, a necessidade do contato 

direto com os integrantes e o curto prazo, foi levantada as informações de apenas 6% do 

quadro funcional. Para estas entrevistas acontecerem, foi elaborada uma programação de 

pontos estratégicos e quantitativo de pessoas por funções a serem entrevistadas, onde o 

grupo se dividiu e posteriormente, realizou-se a consolidação das respostas. 
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6.4. Aprendizagem 

A execução deste projeto nos possibilitou a compreender melhor o processo de 

formulação da gestão estratégica nas organizações e principalmente, o impacto negativo 

derivado da falta de clareza destas aos integrantes. Sem uma implementação adequada, a 

estratégia por mais bem elaborada que seja, estará fadada ao insucesso. Depois de muitas 

leituras e levantamento de informação, percebeu-se que muitas empresas ainda possuem 

seus planejamentos estratégicos somente no papel. Isso se deve principalmente pelo fato da 

grande dificuldade em fazer com que a informação chegue ao conhecimento de todos e pelo 

foco voltado, quase sempre, para a lucratividade da empresa. 

Outro ponto importante, levantado através da realização do benchmarking, é a 

necessidade de um responsável orientado exclusivamente para o monitoramento dos 

desdobramentos que surgem das estratégias. É sabido que as organizações estão 

diariamente resolvendo problemas e correndo atrás dos resultados e esta rotina toma 

bastante tempo dos gestores, impossibilitando dar a devida atenção nos processos. Este foi 

o fator principal para que a proposta anexada neste projeto contemple a inclusão de um 

guardião da estratégia. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Questionário aplicado na pesquisa de alinhamento estratégico na URBI 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA ALINHAMENTO ESTRATÉGICO URBI - ABRIL DE 2019 
 

QUAL ÁREA PERTENCE O ENTREVISTADO?  

E) Gestor 
 

1.     Quais características você usaria para descrever a Urbi? 
Adicionar adjetivos ou frases curtas, como, por exemplo, "boa para se trabalhar, prestativa, baixa qualidade etc."  

Clima organizacional positivo 
 

2.     Qual a missão da empresa?  

b) Disse que conhece, mas não soube dizer qual é 
 

3.     Qual a visão da empresa?  

a) Conseguiu transmitir bem a visão da empresa 
 

4.     Quais são os valores da Urbi?  

a) Conseguiu transmitir bem os valores da empresa 
 

5.     Qual é a meta da Urbi em 2019?  

a) Conseguiu transmitir bem os valores da empresa 
 

6.     Qual sua contribuição para que a Urbi atinja sua meta?  
"Adicionar adjetivos ou frases curtas, como, por exemplo, "boa para se trabalhar, prestativa, baixa qualidade etc."  

Cumprir orçamento 
 

7.     Quais são os programas internos da Urbi? (Preservar e Evoluir)  

a) Conhece os programas 

Se conhecer os programas: 

7.1) Para você, qual é o objetivo do Evoluir?  

a) Conseguiu transmitir bem o objetivo do programa 

7.2) Para você, qual é o objetivo do Preservar? 

a) Conseguiu transmitir bem o objetivo do programa 

7.3) Você sabe como contribuir nesses programas?  
"Adicionar adjetivos ou frases curtas, como, por exemplo, "boa para se trabalhar, prestativa, baixa qualidade etc."  

  
 

8.     De que forma você fica sabendo as notícias sobre a Urbi?  
(pode ser em mais de uma alternativa) 

Intranet 
 

9.     Você acha que consegue transmitir as novidades da Urbi para sua equipe? De que forma essa comunicação acontece?  

a) Sim, consegue 

Sobre as formas de contato 

c) Conversa Pessoalmente 
 

10.O que você acha que a empresa espera dos integrantes? 
"Adicionar adjetivos ou frases curtas, como, por exemplo, "boa para se trabalhar, prestativa, baixa qualidade etc."  

Comprometimento e amor em servir 
 

11.Você acredita que a Urbi é uma empresa transparente? 

a) Sim 
 

12.Como a Urbi constrói seu planejamento estratégico anual? 

a) Conseguiu transmitir bem 
 

13.Você acha que as opiniões dos funcionários são ouvidas pela empresa? 

a) Sim 

  

14.Como você acha que a Diretoria é vista pela empresa?  
"Adicionar adjetivos ou frases curtas, como, por exemplo, "boa para se trabalhar, prestativa, baixa qualidade etc."  

Porta aberta 
 

15.A Diretoria da empresa leva em consideração a opinião dos funcionários para elaborar as estratégias da empresa? 

a) Sim 
 

ALGUMA OBSERVACÃO PARA A ANÁLISE CRÍTICA? (PREENCHIMENTO OPCIONAL DO PESQUISADOR) 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado no Benchmarking 
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ANEXOS 

ANEXO A – Mapa estratégico Urbi Mobilidade 2017 – 2021 [Fonte: Urbi (2017)] 
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ANEXO B – Organograma Funcional Urbi Mobilidade [Fonte: Urbi (2018)] 
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