
Revista FCV EMPRESARIAL 

ISSN: 2236-9953 

Volume 7 

Novembro 2015 

 

EDITORIAL 

 

 A Revista FCV Empresarial tem por objetivo trazer reflexões do cotidiano empresarial 

para leitura, discussão e análise. Neste sentido, os artigos são selecionados com base na 

pertinência do tema para o ambiente executivo, e são formatados com foco na leitura rápida e 

direta.  

 A revista serve como um instrumento fundamental para a produção e difusão de 

conhecimento, aliando-se assim a missão institucional da organização. 

 Nesta edição, selecionamos artigos que versão sobre temas fundamentais do universo 

corporativo: tecnologia da informação, comunicação empresarial, marketing e produção, e um 

artigo especial sobre administração pública, que aborda as festas clandestinas, tema de 

extrema relevância em nossa cidade.  

 Esperamos que todos vocês façam uma excelente leitura!  
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MÉTODOS ADOTADOS PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DA PRODUÇÃO: 

UM ESTUDO DE CASO 

 

Daniele Aparecida Gomes Zanferrari 

Marcela Bortotti Favero 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Com o fim da Revolução Industrial, o modelo produtivo sofreu alterações significativas, 

onde a padronização nos processos industriais permitiu uma melhora no planejamento e 

controle da produção, isso favoreceu o aumento da eficiência e qualidade produtiva.  

 A partir do estudo e métodos de trabalho, possibilitou a medição do tempo que deve ser 

desempenhado qualquer procedimento, definindo o prazo que cada colaborador qualificado 

precisa para realizar um trabalho específico com nível definido de desempenho. Nesta idéia, o 

intuito é ter um real planejamento e controle de produção, que atenda toda a demanda 

considerando as variações inesperadas de sazonalidades no mercado da moda. 

 O objetivo geral deste estudo é identificar fatores que possam favorecer o ganho de 

eficiência no setor de produção, com base em dados coletados em uma empresa de confecção 

industrial situada na cidade de Maringá-PR, referente ao período de Janeiro/2010 a 

Dezembro/2014. Desta forma, o presente artigo concentra-se na verificação de métodos para 

melhoria de eficiência e qualidade produtiva, com isso se faz necessário uma adaptação nos 

procedimentos de trabalho do setor de produção, para que haja uma padronização nas tarefas 

analisando o grande impacto que o setor de produção tem dentro das confecções, em especial 

pelos custos originados do departamento. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

 Segundo Martins e Laugeni (2006), a função produção pode ser compreendida como um 

conjunto de atividades que levam à transformação de um bem tangível em outro de maior 

utilidade, a mesma existe desde a origem do homem, quando a produção se revelava 

extremamente artesanal.  

 Entretanto, a partir da Revolução Industrial, o modelo produtivo sofreu alterações 

significativas como: padronização de produtos, aumento da necessidade de mão de obra 

direta, criação e desenvolvimento de quadros gerenciais para técnicas de planejamento e 

controle financeiro (DRUCKER, 2002). 

 Para com Maximiano (2004), no fim do século XIX surgiram trabalhadores que 

sistematizaram a função produção em busca por melhores métodos de trabalho e processos 

relacionados à produção, com o objetivo de conseguir melhorias na produtividade e menor 

custo possível. Diante disso, a resposta para essa questão foi o que ele chamou de “estudo 

sistemático e científico do tempo”, que consistia em dividir cada processo em seus elementos 

básicos e com a colaboração dos trabalhadores, cronometra-las e registrá-las. A medida do 

trabalho é o processo de definição de tempo que um colaborador qualificado precisa para 

realizar um trabalho específico com nível definido de desempenho.  

 Diante do exposto, Slack (2002) também levanta outra questão a ser discutida, é a 

capacidade de produção das operações, pois se faz necessário decidir a respeito de qual o 

objetivo a se alcançar em produtividade para satisfazer a demanda do público alvo. Com isso 

podemos dizer que a capacidade se impõe de duas formas: capacidade antecipada à demanda, 

ou seja, programar a introdução de capacidade de forma que sempre haja capacidade 

suficiente para atender á demanda prevista; e capacidade acompanha a demanda, ou seja, a 

programação da introdução de capacidade de forma que a demanda sempre seja igual ou 

maior do que a capacidade. 

 Por sua vez, em muitas empresas, o planejamento e controle da capacidade estão 

preocupados em lidar com flutuações sazonais de demanda podendo ser razoavelmente 

previsíveis, no entanto algumas também são afetadas por variações inesperadas no clima e por 

evolução das condições econômicas.  
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 Essa pesquisa é considerada descritiva, que segundo Selltiz et al. (1975), é aquela que 

expõe as características de uma situação, um grupo ou um indivíduo específico. Neste estudo 

pretende descrever possíveis alternativas para alcançar maior eficiência no setor de produção 

em confecção industrial, a partir da padronização e qualidade dos procedimentos executados. 

Com isso, pode-se definir o trabalho como um estudo de caso, que procura explicar variáveis 

envolvidas em uma realidade da empresa de confecção industrial situada na cidade de 

Maringá-PR, e se classifica por pesquisa documental através de coleta de informações com 

foco no setor de produção nos períodos de Janeiro/2010 a dezembro/2014.  

A empresa de raízes Italianas que desde 1979, com uma cultura empresarial que 

investe em pessoas vem conquistando clientes por todo o Brasil, conta com aproximadamente 

700 colaboradores numa área de 11 mil m² e 25 lojas próprias. 

 Com a internacionalização de seus produtos, vem conquistando novos mercados a cada 

ano, contando com clientes em diversos países da América do Sul, América do Norte, Europa, 

Oceania, Ásia, África e Oriente Médio. Operando com alta tecnologia não dispensa o 

patrimônio de tradição, da habilidade manual mantendo assim a singularidade e estilo 

inconfundíveis refletindo segurança de uma base sólida no seu passado, contudo com o olhar 

sempre apontado para o futuro, e em se tratando do mix de produtos são confeccionados cerca 

de 800 produtos dividido em 4 coleções durante o período de ano. 

 Possui o certificado ISO 9001, ou seja, padronização dos processos e produtos, 

possibilitando o acesso à exportação, pois cada setor é padronizado de acordo com as normas 

mantendo a integração entre os mesmos. 

  Ilustração 1 – Fluxograma 

 

  Fonte: Elaborado pela autora. 

 Já o fluxograma mostrado na ilustração, retrata em o fluxo de desenvolvimento para a 

confecção dos produtos, desde os primeiros passos para a criação de um novo, à entrega ao 
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consumidor final, tudo com prazos bem definidos de cada setor envolvido, não interferindo no 

próximo setor a ser processado. 

 

 

 Quadro 1 – Produção 
 

 
JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. TOTAL 

2010 40.935 58.785 95.812 98.286 70.357 53.221 73.179 71.309 73.179 74.544 91.535 54.614 855.756 

2011 47.036 83.966 86.306 69.009 69.009 78.377 88.060 97.788 97.131 96.903 86.715 42.143 942.443 

2012 65.994 75.891 93.846 93.314 78.397 76.388 91.707 82.785 82.925 88.021 88.751 20.811 938.830 

2013 66.147 63.475 72.332 94.770 65.888 72.184 94.743 85.743 88.120 90.974 70.826 32.334 897.536 

2014 63.061 76.610 65.200 76.508 61.971 45.407 78.528 72.582 66.303 71.613 61.869 23.656 763.308 

SOMA 283.173 358.727 413.496 431.887 345.622 325.577 426.217 410.207 407.658 422.055 399.696 173.558 4.397.873 

MÉDIA 56.635 71.745 82.699 86.377 69.124 65.115 85.243 82.041 81.532 84.411 79.939 34.712 879.575 
 

 

 Fonte: Elaborado pela autora.   

 

 A questão a ser discutida diante do quadro 01, é a capacidade de produção, pois se faz 

necessário decidir a respeito de qual o objetivo a se alcançar em produtividade para satisfazer 

a demanda do público alvo, com foco nas flutuações sazonais de demanda. A partir disso, o 

controle da eficiência na empresa é realizado a cada mês para que seja possível mensurar o 

impacto da demanda e capacidade geral de produção, observando as sazonalidades de 

produção nos meses de janeiro, junho e dezembro, que são consequências do calendário 

comercial, férias coletivas e troca de coleções. 

 

 Gráfico 1 – Produção mensal por ano.  
 

 
 
 Fonte: Elaborado pela autora. 
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 A capacidade total de produção é influenciada diretamente pela variedade de produtos, 

afinal há procedimentos diversos para cada um e com tempos de produção diferentes entre 

eles, isso pode explicar melhor a variação nos períodos analisados.  

 

 

 

 Gráfico 2 – Índice de produção total dos anos 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 Mediante a ilustração acima, pode-se observar que a produtividade do ano de 2014 

esteve abaixo da média dos últimos cinco períodos, isso se deve a uma queda de demanda por 

causa do início de uma crise econômica no país, e para se adaptar com as previsíveis e 

imprevisíveis sazonalidades no mercado.  

 Por sua vez, a empresa adotou medidas para aumentar a produção usufruindo das 

mudanças realizadas nos setores como adaptação de layout físico, treinamentos para 

colaboradores, criação de setores ainda não existentes na empresa, etc., com isso é possível 

controlar e monitorar os setores com mais exatidão, diariamente e mensalmente planejando 

situações de forma preventiva. 

3  CONCLUSÃO 

 

 Este artigo teve por objetivo analisar estratégias para um aumento da eficiência 

produtiva em uma empresa de confecção industrial, conhecer e compreender a importância de 

cada setor que nela compõe para o andamento dos processos. A pesquisa se realizou nos 

períodos de 2010 a 2014, mostrando que a integração entre os setores facilita os processos de 

produção, tendo um fluxo mais eficaz diante das exigências do mercado. 

855.756 942.443 938.830 897.536 763.308 

4.397.873 

879.575 

2010 2011 2012 2013 2014 SOMA MÉDIA 
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 Por sua vez, a empresa vem se adaptando cada vez mais a demanda ofertada pelo 

consumidor, sofrendo várias mudanças buscando sempre melhorias e a qualidade esperada 

pelo público alvo. Com isso, não pode deixar de lado a inovação em relação à automação de 

maquinários, pois apesar do cenário econômico desfavorável para esse tipo de investimento, é 

imprescindível a padronização dos processos é exigida pela ISO 9001. 

   A partir dos resultados obtidos neste trabalho, podendo servir de material de apoio 

para outras organizações de maior ou menor porte, dentro do mesmo setor com suas diversas 

tecnologias. Sugere-se que outras pesquisas sejam realizadas possibilitando assim mensurar o 

impacto das tecnologias na produção em outros cenários. 
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AS NOVAS FERRAMENTAS DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

CORPORATIVA, RISCOS E BENEFÍCIOS. 

 

Eduardo Correa da Silva 

 

O cenário político e econômico em que o país está mergulhado, somado  a 

condição de que esse mesmo cenário é um perigoso território onde a competição 

entre as empresas do setor privado está cada vez mais acirrada, e não menos 

relevante, também deve ser considerado o fato de que as circunstâncias exigem em 

muitos momentos a implantação de sistemas para a redução dos custos fixos, 

custos variáveis, otimizar resultados, ao mesmo tempo em que terá que oferecer 

melhores produtos e serviços, enfrentar a quase sempre bem preparada 

concorrência e ainda dar conta de atender clientes sempre mais exigentes.  

Considerando esse cenário como desfavorável à inércia, para sobreviver é 

natural que muitas empresas busquem por novas tecnologias, melhores ferramentas 

e técnicas mais eficientes para aplicar dentro dos processos de comunicação 

organizacional. Sob essa perspectiva é possível atribuir ao processo de 

comunicação interna um papel de grande importância para a vida de uma 

organização, e isso é devido ao fato delas enfrentarem enormes obstáculos na 

gestão eficaz dos conflitos internos, muitas vezes causados por falhas no tratamento 

de informações.  Em razão da negligência e falta das devidas ações sobre a 

questão, o faturamento pode ter perdas financeiras e a empresa prejuízos de 

diversas ordens, como a alta rotatividade de funcionários, causar danos ao bom 

desempenho das equipes e o risco de prejudicar a imagem da empresa.  
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É visível que problemas no tráfego de informações dirigidas ao público interno, 

possam comprometer processos decisórios e repercutir negativamente diante do 

mercado. Portanto um empreendedor visionário e gestor com boas estratégias 

precisa estar constantemente atualizado em relação aos avanços discutidos e 

aplicados no tratamento do fluxo das informações corporativas. É apropriado 

ressaltar que mesmo uma excelente ferramenta, quando em mãos erradas ou má 

utilizada, poderá causar danos muitas vezes irreparáveis. Portanto, ao considerar o 

uso de uma nova tecnologia no tratamento de informações dentro da organização, é 

razoável considerar a cultura, a função de dada empregado, bem como os riscos de 

cada atividade, para que desse modo a ferramenta não venha se tornar uma arma 

contra a empresa.  

No universo dos negócios o processo de tomada de decisões em um projeto 

requer a observação de detalhes como: a forma mais adequada de exposição das 

informações para a equipe envolvida, os veículos de comunicação com maior 

abrangência e melhor aceitação dos envolvidos, e possua meios para disponibilizar 

aos stakeholders as intenções da diretoria, as deliberações e decisões acerca dos 

desafios da empresa frente as exigências do mercado em que atua. Essa ferramenta 

deverá auxiliar no reforço positivo quanto ao papel de cada integrante da equipe e o 

que exatamente a organização espera de cada um dos envolvidos, todavia, para 

isso se tornar uma ação mensurável, o gestor precisa ser conciso e objetivo, para 

somente assim poder minimizar a margem de possíveis erros de interpretação e 

falhas, que muitas vezes são provocadas por ruídos no processo de comunicação.  

 

Fonte: Imagens do Google.com 
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A comunicação tem um importante papel no desempenho de uma empresa, 

podendo até mesmo ser considerada como um diferencial para o sucesso ou o 

fracasso das rotinas administrativas de uma organização. Pode-se notar a cada dia, 

o quanto é necessário para uma empresa buscar novas ferramentas para seus 

processos e estar atenta às novas tendências e as melhorias aplicadas no tráfego 

das informações corporativa, pois essas novas ferramentas tem como objetivo 

principal facilitar, agilizar e reduzir as falhas muitas vezes encontradas nas 

informações transmitidas de modo informal.  

Encontram-se disponíveis no universo da T.I várias ferramentas capazes de 

auxiliar o gestor na condução dos negócios da empresa, melhorando o fluxo e a 

credibilidade das informações e assim favorecendo o clima interno. Essas novas 

tecnologias certamente trazem muitas vantagens, mas podem ao mesmo tempo, 

também aterrorizar o ambiente de trabalho, especificamente no que diz respeito ao 

processo de comunicação interna, como exemplo podemos citar o Whatsapp, o 

Facebook, o Nextel e também os Tablets corporativos com acesso à internet, o mal 

uso dessas ferramentas oferecem grandes riscos ao desempenho do funcionário. Há 

uma máxima proferida por Abraham Lincoln que diz: “Se quiser conhecer 

verdadeiramente um homem dê-lhe poder”, e essa frase pode muito bem ser 

aplicada na realidade de muitas organizações. O fato é que se bem utilizadas essas 

ferramentas são grandes aliadas do gestor da empresa, proporcionando vantagens 

na execução das atividades desenvolvidas dentro e fora da organização, no entanto, 

o uso indevido delas pode ser um grande gerador conflitos, provocando problemas 

de proporções gigantescas, podendo causar inclusive prejuízos de ordem 

econômica à rentabilidade da empresa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Acreditar que estas ferramentas serão utilizadas única e exclusivamente para 

fins comerciais é uma utopia, haja visto que os usuários por trás dessas ferramentas 

é um ser com limitações, problemas e desejos, é uma pessoa com uma vida repleta 

de necessidades físicas e emocionais, e que de um modo ou de outro, quase 

sempre irá tentar resolver suas carências utilizando-se, vez ou outra, dessas meios 

de comunicação, e esta é uma atividade de difícil controle, pois a responsabilidade 

pela correta utilização delas vai depender em grande parte do clima organizacional, 

da cultura vivida dentro da organização, das aberturas cedidas para suprir tais 

carência e também do nível de satisfação quanto ao ambiente interno. Os benefícios 

dessas novas tecnologias utilizadas no fluxo das informações poderão existir ou não 

e os riscos serem negativos ou não, mas isso está diretamente relacionado ao 

gestor e a habilidade de gerir as pessoas que irão utilizar essas ferramentas.  

Certas liberdades e determinadas permissões poderão criar uma relação de 

confiança e ajudar o empresário na condução da empresa, mas somente quando 

associado com atitudes que deleguem responsabilidades para cada usuário, tanto 

no que tange aos resultados quanto no correto uso dessas tecnologias. O gestor no 

entanto, deve primar pelo equilíbrio, assim se a execução das tarefas for satisfatória 

e trouxer bons resultados para a organização, poderá dar em caráter de recompensa 

alguma liberdade no uso dessas ferramentas. Atitudes como essa podem contribuir 

de forma positiva para o ambiente de trabalho e a satisfação dos colaboradores. 

 Agindo assim o gestor permite por exemplo, que tais ferramenta sejam 

utilizadas de modo responsável para resolver questões de caráter pessoal, e 

podendo por tanto ter maior êxito na solução de conflitos internos, que é claro, 

poderiam naturalmente terem sido evitados por meio da gestão eficaz das 

informações que trafegam pelos diversos departamentos da empresa, visto que 

muitas vezes problemas dessa natureza tem início no fluxo das informações internas 

e que normalmente, são provocadas por ruídos que acabam por danificar a intenção 

original de uma mensagem, seja ela de natureza pública ou privada, física ou virtual, 

toda e qualquer mensagem é vulnerável e muito susceptível à interferências e 

distorções dentro de um ambiente de trabalho. 
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Fonte: Imagens do Google.com 

O público externo é em geral o que mais precisa ser protegido dos problemas 

de comunicação interna e o mal uso dessas novas tecnologias, isso é claro devido a 

sua extrema fragilidade na hora da recepção e interpretação dessas informações, 

bem como devido a sua grande importância no sucesso dos negócios. Nesta linha 

de raciocínio o bom gestor deve zelar pela boa articulação dentro do processo 

comunicação interna da empresa e agir sempre de modo profissional, pois é 

somente assim que poderá reduzir as falhas de comunicação que ocorrem nos mais 

diversos departamentos da organização.  

Portanto o gestor deve buscar evoluir constantemente seus meios de 

comunicação, sempre focando nos seus resultados, mas sem descuidar jamais da 

qualidade do seu clima interno e da satisfação dos seus colaboradores, sempre com 

o objetivo de oferecer aos seus clientes uma informação de qualidade, comunicada 

de forma profissional, clara e objetiva. 
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IMPACTO DE RUÍDO ELETROMAGNÉTICO EM MICROCONTROLADORES 

 

Ricardo Bortolo Vieira, 

André Eugênio Lazzaretti,  

Voldi Costa Zambenedetti 

1. INTRODUÇÃO 

O objetivo do circuito projetado é controlar uma máquina industrial capaz de 

gerar 50mg/H de Ozônio. Está maquina é utilizada na área de lavanderia industrial e 

será aplicada nas receitas de lavagens diferenciadas para calças jeans e processos 

de limpeza de uniformes. 

O princípio empregado para gerar Ozônio é o efeito Corona, este é o 

responsável pelo ruído eletromagnético gerado. Este ruído gera perturbação nos 

circuitos microcontrolados presentes no circuito e no LCD da máquina. Foi aplicado 

um princípio de gaiola de faraday como blindagem para este ruído. Como resultado 

dessa blindagem o efeito diminui consideravelmente, porém ainda foi constatado 

interferências intermitentes deixando o sistema ainda instável e sem a confiabilidade 

necessário para o uso. 

Dentro deste ambiente do projeto, deseja levantar mais informações 

conceituais e técnicas para eliminação completa do ruído deixando o sistema 

compatível eletromagneticamente com o meio onde será inserido. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. RUÍDO 

Qualquer projeto eletrônico precisa se adequar ao ambiente eletromagnético 

para o qual ele foi criado. Essa necessidade é chamada de Compatibilidade 

Eletromagnética, ou EMC, do inglês ElectroMagnetic Compatibility. Adequar um 

equipamento ou circuito eletrônico aos restritivos padrões de EMC não é tarefa 

simples e precisa acompanhar todas as etapas do projeto, desde sua concepção. 

Compatibilidade eletromagnética consiste na habilidade de um equipamento 

eletrônico, ou subsistema, funcionar sem ser afetado por ruído elétrico ou gerar 

ruído que venha a afetar outros equipamentos (TEXAS INSTRUMENTS, 1996). 

Ruídos Elétricos podem ser gerados a partir de fontes geradoras de energia 

elétrica, motores elétricos e de combustão, fios elétricos, indutância elétrica e rádio 

frequência. No caso deste trabalho iremos estudar a interferência Eletromagnética 

também conhecida como EMI (Electromagnetic Interference). Esta interferência 

segundo Family (2004) é caracterizada por uma degradação no desempenho de um 

equipamento devido a uma perturbação eletromagnética que é capaz de se 

propagar tanto no vácuo quanto por meios físicos. 

Para avaliar o grau de perturbação gerado por um equipamento, usa-se o 

decibel (dB). Basicamente, a unidade dB é definida por uma função logarítmica na 

base 10: 

 

Para atenuar os efeitos do ruído temos duas abordagens: 

Aterramento - O aterramento adequado dos equipamentos e seus cabos de 

interligação, bem como de filtros de proteção e a criação de uma boa referência de 

potencial elétrico. 
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Blindagem - As blindagens são usadas para absorver e refletir a energia 

irradiada. Finos filmes de cobre trançado e folhas de metal são os materiais de 

blindagem mais comuns.  

2.2. BLINDAGEM 

Para tratarmos sobre blindagens eletromagnéticas é necessário entrarmos no 

conceito dos campos eletromagnéticos e suas principais características. Ondas 

eletromagnéticas consistem de dois campos oscilantes defasados de 90°. Um 

desses campos é o elétrico (E) enquanto o outro é o magnético (H). A impedância 

de uma onda eletromagnética, indicada como Zw e expressa em ohms, é definida 

como a relação entre a intensidade do campo elétrico, dada em volts por metro, e a 

intensidade do campo magnético, expressa em ampères por metro. 

Figura 1: Fonte Saber Eletrônica 

Os campos elétricos interagem mais facilmente com circuitos de alta 

impedância, como dipolos. Já os campos magnéticos interagem mais facilmente com 

circuitos de baixa impedância, como bobinas. Veja a figura 1. 

 Assim, qualquer material colocado no caminho entre um circuito que gere 

ruído elétrico e outro que sofra interferência e que reduza sua intensidade pode ser 

chamado de blindagem eletromagnética. 
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Segundo Report (2015) a eficiência da blindagem, normalmente indicada como 

SE, significa o quanto será reduzida a intensidade da interferência e normalmente é 

dada em dB. Esse valor será expresso como a relação entre os dois valores da 

intensidade do campo, considerando antes e depois da colocação da blindagem. 

Isso é definido como: 

 Campo elétrico:  

 Campo magnético:  

O quanto a intensidade de um campo eletromagnético será reduzido é função 

do material da blindagem, considerando permeabilidade, condutividade e espessura, 

frequência, distância entre a fonte de interferência e a blindagem e detalhes 

construtivos. 

A tabela 1 indica a relação entre dB, taxa de atenuação e porcentagem de 

atenuação. A maioria das blindagens práticas irão apresentar valores de SE entre 20 

e 80 dB. 

 

 

 

 

Tabela 1: Fonte: Saber eletrônica 

As Blindagens eletromagnéticas são feitas em sua quase maioria por materiais 

metálicos. Além destes, temos alguns exemplos de plásticos e tintas condutivas, que 

possuem em sua composição algum tipo de metal ou grafite. 
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A escolha adequada do material da blindagem será fundamental para a 

obtenção da máxima atenuação dos sinais de RF assim como para o mínimo custo 

de implementação. Dessa forma, temos que estudar o modelo de Schelkunoff para 

as blindagens eletromagnéticas baseado nas suas propriedades de reflexão e 

absorção. Dessa forma, a eficiência de blindagem (SE) de uma barreira é definida 

como: 

onde o termo A representa a perda por absorção, R representa a perda devida 

à reflexão dos sinais e B representa a perda por reflexões internas ao material da 

blindagem e é fortemente dependente das perdas por absorção. Para perdas por 

absorção maiores que 10 dB, o fator BdB pode ser ignorado, conforme apresentado 

na figura 2. Dessa forma a expressão será simplificada para: 

Figura 2: Fonte Saber Eletrônica 

 

As perdas por reflexão e absorção podem ser expressas por: 
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onde ZW é a impedância da onda eletromagnética e ZB é a impedância 

intrínseca da blindagem, e 

onde α é o coeficiente de absorção da blindagem e t é a espessura da 

blindagem em centímetros. O inverso do coeficiente de absorção (1/α) é chamado 

de skin depth e é a propriedade magnética que tende a forçar a circulação de 

corrente na superfície de um condutor. Conforme a frequência, a condutividade ou a 

permeabilidade aumentam, menor será o skin depth e maior a perda por absorção. 

Considerando todos esses fatores, podemos obter um conjunto de equações que 

relacionam as características do material da blindagem, suas condições de utilização 

e as perdas por reflexão e absorção: 

2.3. GAIOLA DE FARADAY 

 Segundo Paulo e Leite (2012) Gaiola de Faraday foi um experimento 

conduzido por Michael Faraday para demonstrar que uma superfície condutora 

eletrizada possui campo elétrico nulo em seu interior dado que as cargas se 

distribuem de forma homogênea na parte mais externa da superfície condutora.  

No experimento de Faraday foi utilizada uma gaiola metálica, que colocou uma 

cadeira de madeira e sentou-se, deu-se uma descarga elétrica, e nada aconteceu a 

ele, e provou que um corpo dentro da gaiola poderia permanecer lá, isolado e sem 

levar nenhuma descarga elétrica pois os elétrons se distribuem em sua parte exterior 

da superfície. A gaiola de Faraday também é muito aplicada em equipamentos 

eletrônicos para evitar interferências eletromagnéticas. 

3. ESTUDO DE CASO 

O ambiente estudado para este artigo foi um circuito microcontrolado para o 

gerenciamento de uma máquina de lavagem industrial que possui o gerador de 

ozônio dentro do método de lavagem. Este gerador é baseado no conceito do Efeito 

Corona para quebrar as partículas de Oxigênio presentes no ar e, através da alta 

voltagem, formar o Ozônio.  

Para este processo funcionar foi necessário criar um ambiente onde duas 

placas de cerâmica ficam dispostas paralelamente a uma distância de poucos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carga_el%25C3%25A9trica
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milímetros e energizadas com voltagem aproximada de 8000 Volts. Esta parte do 

projeto é chamado de célula de Ozônio que fica, disposta no painel elétrico da 

máquina, a menos de 1 metro de distância do Microcontrolador e dos LCD do 

circuito. 

Além disso, para gerar esta alta voltagem entre as placas é necessária uma 

bobina trabalhando em 400 Hz e que também está disposta a menos de um metro 

das vítimas elétricas descritas no trabalho. Esta alta voltagem, associada a bobina, 

gera um campo eletromagnético que interfere no funcionamento do microcontrolador 

e dos LCD. 

4. SOLUÇÃO PROPOSTA 

Utilizar o princípio da gaiola de faraday para o circuito em questão e usar 4 

camadas do material Magno-Shield (formado por uma liga de ferro-níquel com fator 

de amortecimento de 90-93% ou 10-13dB, dados obtidos a partir do fornecedor 

AARONIA ) aderentes a caixa de Faraday de alumínio, já existente, tanto no circuito 

quanto na bobina e a incorporação de fotoacopladores nas entradas dos sinais 

digitais do microcontrolador. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta solução poderá alterar a atual arquitetura do projeto, porém estamos 

dispostos a realizar tais alterações para alcançar o EMI necessário para tornar o 

projeto viável tecnicamente e por consequência viável comercialmente. 
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FESTAS CLANDESTINAS UM RISCO IMINENTE 

Paulo Sérgio da Costa 

Marcela Bortotti Favero 

 

 

1. INTRDUÇÃO 

 

Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, um incêndio de grandes proporções 

em uma festa universitária que acontecia na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria 

(RS), matou 242 pessoas e feriu outros 116. 

Neste contexto, este trabalho apresenta referências que permitem alertar aos 

frequentadores desse tipo de evento, para a falta de estrutura necessária que possa 

garantir as condições do estabelecimento, concernentes à segurança, à higiene, à 

saúde, à ordem, aos costumes, à tranquilidade pública, ao respeito à propriedade e 

aos direitos individuais ou coletivos. 

Visa trazer ao debate a realização de festas clandestinas de maneira a 

conscientizar tanto os frequentadores de festas, quanto a responsabilidade de todos 

os envolvidos, e, demonstrar que é possível obter este lazer e entretenimento de 

forma saudável e segura, em harmonia com o direito em explorar atividade de 

diversão pública.  

 

2. FESTAS CLANDESTINAS: O QUE DIZ A LEI? 

 

A lei Orgânica do Município de Maringá em seu artigo 184 estabelece que a 

segurança pública, também dever do Município, direito e responsabilidade de todos, 
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deverá ser exercida, para a preservação da ordem pública e incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, no âmbito de competência do Município (LEI ORGÂNICA 

DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, 2006, p. 78).  

Deste modo, a Prefeitura do Município de Maringá, responsável pela 

fiscalização e controle do funcionamento de qualquer atividade de indústria, 

comércio ou prestação de serviços no âmbito municipal, apresentou o passo a passo 

do atual modelo utilizado quando da liberação do alvará para realização de eventos, 

com toda a normatização necessária, pormenorizada que pode trazer as garantias 

do respeito à manutenção dos direitos dos frequentadores de qualquer tipo de 

evento. 

O artigo 86 da Lei Complementar Municipal 677/2007, que trata do Poder de 

Polícia que tem Município em gerir os preceitos que estabelece a Lei Orgânica do 

Município de Maringá. 

 
Art. 86. Considera-se poder de polícia a atividade da Administração 
Pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, 
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse 
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, 
à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão, permissão ou autorização 
do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos, no território do 
município (LEI COMPLEMENTAR Nº 677/2007, art. 86, p.79). 

 
Para Di Pietro (2008), o poder de polícia coloca em confronto dois aspectos: 

de um lado o cidadão pleno de seus direitos; de outro, a Administração Pública com 

a incumbência de condicionar o exercício daqueles direitos ao bem-estar coletivo. 

Portanto, o fundamento do poder de polícia é princípio da predominância do 

interesse público sobre o particular. 

A Administração Pública exerce seu poder tendo por princípio a legalidade, 

em que nada poderá fazer sem que a Lei o estabeleça, e através dela que toma 

medidas necessárias à manutenção da ordem pública, ou seja, “Ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (Art. 5º 

Inc. II CF) 
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3. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Maringá, com apenas 68 anos, uma cidade com uma grande quantidade de 

jovens buscam em seus momentos de lazer e entretenimento os Shoppings, 

Parques, Bares, e também esta nova modalidade de entretenimento, que é o objeto 

deste estudo, as festas clandestinas em locais não habilitados. 

Cartazes, “banners, flayers” divulgando festas, marcando a data, valor dos 

ingressos ou o custo do “churrasco” as atrações, porém, sem ser divulgado o local, 

neste, lê-se apenas o número de um celular para maiores informações “in box”, ou 

seja em conversa reservada, são alguns dos indicativos de uma festas clandestina. 

Não se sabe ao certo quem é o promotor do evento, para que se possa 

responsabilizar por qualquer dano ocorrido, um total desrespeito ao direito do 

consumidor, as garantias civis, a proteção da vida, saúde e segurança contra os 

riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados 

perigosos ou nocivos, bem como a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, é o que garante o Código de 

Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

O que se busca trazer a debate, é que há, no caso em tela, uma “necessidade 

social” dos jovens em manter este convívio social, muitas vezes esquecendo-se das 

regras básicas de segurança, em que se fazem acreditar que este modo de se 

divertir é o melhor, não se importando com os riscos, e principalmente em respeito 

aos institutos legais necessários para realização de qualquer tipo de atividade, que 

envolva risco a outrem. No artigo “Lazer e consumo na percepção dos estudantes 

universitários”, os autores bem definiram esta necessidade da seguinte forma: 

 
As mais variadas estratégias de marketing fazem com que, ao 
não possuir tais objetos ou não poder vivenciar tais situações, 
muitos jovens possam ter um sentimento de infelicidade e de 
não pertencimento. Nesse aspecto, então, a vivência do lazer 
liga-se ao ato de consumir (OLIVEIRA, et. al.2014, p.89). 
 

Ou seja, mesmo estando sujeitos a possíveis riscos, tendem a participar 

dessas festas por quererem fazer parte do grupo.  
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS: FESTAS EM MARINGÁ 

 

Este estudo nasceu do desejo de se levar ao conhecimento público as 

experiências vividas em mais de vinte anos de serviços prestados ao Município de 

Maringá, na área de fiscalização de eventos, onde se tornou possível observar os 

vários riscos que envolvem as festas clandestinas. 

Nos relatórios gerenciais fornecidos pela Prefeitura de Maringá, foram 

realizadas as seguintes ações de fiscalização na área de eventos no exercício de 

2013:  

1º. A Prefeitura Municipal de Maringá autorizou no ano de 2013 cerca de 180 

(cento e oitenta) eventos, dos mais variados temas. 

2º. Foram frustrados pela fiscalização municipal e impedidos de serem 

realizados 03 (três). 

3º. Também foram aplicadas multas para cada ocorrência de valor R$ 

5.638,00 (cinco mil seiscentos e trinta e oito reais), em 06 (seis) eventos sem o 

devido atendimento as determinações legais.  

4º. Nos relatórios apresentados não foram computados os eventos 

institucionais promovidos por empresas aos seus colaboradores, bem como 

casamentos e festas de formaturas. 

Observamos as imagens a seguir, que retratam o exato momento em que em 

uma ação conjunta, as forças públicas interditaram uma festa clandestina:  
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Imagem 01 - Festas Clandestinas (Maringá-Pr.) 

 
Fonte: Extraída do acervo da Secretaria Municipal de Gestão – Diretoria de 

Fiscalização. 

 
Imagem 02 – Festas Clandestinas (Maringá-Pr.) 

  
Fonte: Extraída do acervo da Secretaria Municipal de Gestão – Diretoria de 

Fiscalização. 
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Em análise as imagens, pode-se imaginar a ocorrência neste local uma 

situação de pânico, incêndio ou briga, e todas essas pessoas querendo sair do local 

ao mesmo tempo. Essa é sem dúvida uma situação de risco, e o que se busca é 

demonstrar, tentando criar uma consciência do risco iminente de uma tragédia. 

1. As imagens 1 e 2, retratam uma residência, fato que entra em conflito com 

o primeiro tópico das exigências – o Laudo de Viabilidade, pois o imóvel em questão 

foi concebido exclusivamente como residencial e não para a exploração comercial, 

considerando que em tal evento havia a venda de ingressos. 

2. Na sequência das exigências, vem o Laudo do Meio Ambiente, que 

também foi violado, pois sendo um imóvel residencial, não atende as especificações 

quanto à poluição sonora (tratamento acústico), produção de resíduos ou rejeitos de 

qualquer natureza que necessitam de descarte adequado. 

3. Também não atende as especificações da Secretaria Municipal de Saúde, 

quanto à higiene e saúde do local, não contemplando sanitários, lavatórios em 

quantidade suficiente para o público presente. E, ainda, também não atende a 

Secretaria Municipal de Trânsito, que avalia o impacto nas circunvizinhanças do 

evento, pois o local não possui estacionamento próprio para quantidade de pessoas. 

4. Igualmente às infrações apresentadas no tópico das exigências do Laudo 

de Viabilidade, vê-se, também, a infração aos dispositivos legais que tratam da 

segurança, pois a falta do aval dos órgãos de segurança, como a Vistoria do Corpo 

de Bombeiros e das Polícias Civil e Militar, bem como da Vara da Infância e da 

Juventude. 

5. Também infringe a legislação, a realização de um evento sem o alvará de 

funcionamento, da responsabilização civil de todos os envolvidos na realização do 

evento, até mesmo da responsabilidade supletivas dos fornecedores e prestadores 

de serviços terceirizados, que trata os itens 03 e 04 do Procedimento para 

Regularização de Evento acima. 

O modelo apresentado pela Prefeitura do Município de Maringá sobre o 

Procedimento para Regularização de Eventos, esta disponibilizado no site da 

Prefeitura, através do link 

https://isse.maringa.pr.gov.br/doc/formularios/eventos.doc, onde se pode conhecer 

o passo a passo para regularização de um evento dentro dos padrões legais. 

https://isse.maringa.pr.gov.br/doc/formularios/eventos.doc
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A observação que se conclui, é que embora possa haver orientações na 

legislação existente, a mesma dá-se de forma genérica, criando lacunas que podem 

ocasionar riscos.  

Observa-se que os institutos de controle e fiscalização dos riscos existem, e 

sabem o que fazer e como fazer, entretanto, precisou que vidas fossem ceifadas 

para que o assunto viesse à tona.  

A intenção do estudo em levar ao conhecimento público que existem formas 

de se legalizar e de se certificar se um evento é ou não clandestino, bem como a 

quem levar as denúncias ou solicitar esclarecimentos sobre qualquer tipo de evento 

no Município de Maringá, pois é Ele quem detém o poder legal de se manifestar.  

Conclui-se, portanto, que não se pode esperar que a tragédia apenas 

acontecesse com o vizinho, deve-se mobilizar, procurar conhecer, provocar uma 

maior ação dos órgãos públicos quanto aos direitos à defesa da vida. Não se pode 

mais admitir que em uma festa ocorra sem que seja certificada a garantia à 

segurança de quem a frequenta. 
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ESTRATÉGIAS DE ENDOMARKETING: 

 UM ESTUDO DE CASO NA EMPRESA ÓTICAS PRECISÃO 

 

Rafael Thiago Cezarin  

Ester Aleutiana Sandri 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este estudo tem por objetivo, entender o que é o endomarketing, estabelecer 

relações entre o marketing e o endomarketing, para que possam ser conhecidas as 

necessidades dos funcionários da empresa Óticas Precisão situada na cidade de 

Pato Branco.  

O procedimento de coleta de dados utilizado foi o Estudo de Caso, que 

conforme Ruaro (2004, p. 8) é definido como: “Estudo de caso - Selecionar um 

objeto de pesquisa restrito, com o objetivo de aprofundar-lhe os aspectos 

característicos é o estudo de caso, cujo objeto pode ser qualquer fato/fenômeno 

individual, ou um de seus aspectos.”. 

Esta empresa foi fundada por um empreendedor chamado José Rogério de 

Carvalho juntamente com seus irmãos no ano de 1965 na cidade de Pato Branco - 

PR, atualmente têm várias lojas da rede distribuídas pela região Sul do País 

compreendendo os estados do Paraná – Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

As Óticas Precisão tem mais de 50 anos de tradição e busca manter os 

princípios desde sua fundação. Visando o bom atendimento e a busca por novidades 

do mercado, também pensando no desenvolvimento de seus colaboradores para 

trazer o melhor atendimento para seus clientes. 

Este conceito será utilizado para desenvolver uma estratégia de 

endomarketing efetiva para os colaboradores desta empresa. Desta forma, entende-

se por endomarketing o que foi citado por Silva (2005, p.67): 
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A origem da palavra vem do grego: ENDO = posição ou ação no 

interior (movimentado para dentro). O endomarketing passa a 

significar um conjunto de ações de marketing voltado para 

desenvolver o desempenho mercadológico interno de determinada 

organização. Por outro lado, tem, na outra ponta, para complementar 

o processo de marketing como um todo, o exomarketing (exo = para 

fora) que trata do desempenho mercadológico externo. 

Através desta noção serão verificados os pontos fracos, ou pontos negativos 

que podem estar impactando, na forma com que o endomarketing vem sendo 

aplicado dentro da referida empresa. Para tanto foi aplicada uma pesquisa junto aos 

colaboradores para identificar estes pontos. 

 

2. O ENDOMARKETING – CONCEITO 

 

O endomarketing é o marketing institucional interno, voltado para os clientes 

internos, aonde as ações e estratégias são formuladas para fidelizar este cliente e 

aumentar os níveis de produtividade e de satisfação. Esta área é recente dentro da 

administração, utilizando os conceitos do marketing propriamente dito voltando ele 

para o âmbito interno da organização.  

O marketing é utilizado para traçar abordagens de mercado para tornar a 

empresa visível. Já no endomarketing estas ações são internas, integrando os 

funcionários, os clientes e os produtos. Isso por que, vender uma ideia para um 

cliente interno nos dias de hoje tem a mesma importância que projetar um produto 

no mercado para o público alvo. Neste caso, o público alvo são os próprios 

funcionários. 

Conforme citado por Silva (2005, p. 67), o primeiro mercado das organizações 

são os próprios empregados:  

O Endomarketing (marketing interno) começa com a noção de que os 

empregados constituem o primeiro mercado para as organizações. 

Se os produtos, os serviços e as campanhas de comunicação não 

conseguirem ser compreendidas e vendidas ao público-alvo interno, 

o marketing tampouco poderá ser bem sucedido junto aos clientes 

externos. 

A informação e a comunicação presentes no marketing são então 

direcionadas para os colaboradores, que por sua vez têm suas necessidades 

específicas, e estas necessidades precisam ser satisfeitas. Por se tratar de um 

público-alvo restrito e que está dentro da organização, muitas vezes este público foi 
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subestimado, porém, traçar estratégias para alcançar este público são 

extremamente complexas, da mesma forma que as ações voltadas para o público 

externo. 

Conhecer este público pode parecer fácil, por se tratar de pessoas 

“conhecidas”, porém precisa haver certa imparcialidade para conhecê-lo da mesma 

forma que para os clientes externos. Esta imparcialidade é necessária para que não 

existam tendências que sejam seguidas atingindo somente uma parcela deste 

público. 

As necessidades de cada pessoa são diferentes de outras, de forma que os 

interesses são diversificados e distintos. Assim como existem pessoas com os 

mesmos interesses, existem aquelas que têm interesses peculiares. Pela diferença 

de cada indivíduo é que se torna imprescindível traçar estratégias abrangentes para 

que, na medida do possível, todas as necessidades sejam atendidas. 

 

3. ENTENDENDO AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS 

 

Diante do que foi citado com relação a cada pessoa possuir suas 

necessidades de forma individual, é necessário verificar de que forma estas são 

compreendidas por cada pessoa. Entender como estas necessidades funcionam, se 

torna necessário para que seja criada uma atmosfera ampla para lidar com as 

características de cada indivíduo mas também, para que estratégias voltadas para 

atendimento das mesmas sejam focadas para ganhar terreno no que se refere a 

conhecer as pessoas que trabalham em cada organização. 

Para ficar mais claro, pode-se primeiramente observar a pirâmide de Maslow 

conforme a figura que segue:  
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Figura 1: Pirâmide de Maslow 

 

Fonte: http://www.esoterikha.com 

Esta pirâmide demonstra no topo que temos a Necessidade de Auto 

realização, sendo que esta necessidade está ligada à realização de desejos 

pessoais, existem pessoas que sonham em fazer uma viagem, neste caso a 

empresa é quem subsidia este sonho através de remuneração, gratificações, 

promoções e até participação nos lucros. 

Em seguida têm-se a necessidade de estima, que pode ser encontrada no 

local de trabalho, aonde os próprios colegas de trabalho estimam a pessoa e a 

mesma se sente realizada e satisfeita.  

Vê-se também as necessidades sociais, ou necessidades de relacionamento, 

no local de trabalho esta necessidade pode ser atendida de forma que o colaborador 

tenha um bom relacionamento com seus pares, tanto na mesma escala hierárquica 

quanto nas demais. 

Com relação a necessidade de Segurança pode-se citar a realização através 

de um local seguro para morar, estabilidade financeira e uma casa própria, que 

denota a segurança do sentimento de “lar”.  

Abaixo na pirâmide temos as necessidades fisiológicas, e como o próprio 

nome já diz, refere-se à necessidade de se alimentar, de se hidratar, dentro da 

empresa estas necessidades são supridas de certa forma também, com horário de 

almoço e lanches, com bebedouros e sanitários acessíveis e asseados. 

Também se pode verificar a Teoria dos Dois Fatores de Herzberg que 

demonstra que, mesmo que sejam avaliados os fatores que constam na pirâmide de 

Maslow, é necessário perceber o comportamento das pessoas frente á suas 
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necessidades. Para entender melhor vê-se o que é citado por Chiavenato (2004, 

p.267) sobre a relação entre estes fatores: 

Os dois fatores – higiênicos e motivacionais – não se vinculam entre 

si e são independentes. Os fatores responsáveis pela satisfação das 

pessoas são distintos dos fatores responsáveis pela insatisfação. O 

oposto da satisfação não é a insatisfação, mas a ausência da 

satisfação. E o oposto da insatisfação é a ausência dela e não a 

satisfação. 

Deixando claro então que, se uma pessoa está insatisfeita, será necessário 

atender outro fator motivacional, mas mesmo assim, ela não ficará satisfeita. Pois, 

ela somente deixará de estar insatisfeita, passando para um estado neutro. Desta 

forma é realmente necessário saber em qual ponto da pirâmide de Maslow a pessoa 

está para entender o que mais poderá ser feito para deixá-la satisfeita fazendo-a sair 

do estado neutro. 

Exemplificando este conceito podemos verificar a figura abaixo, que os 

fatores se mostram independentes, de forma que com maior incentivo voltado aos 

fatores motivacionais ocorrerá a satisfação. E caso este incentivo não ocorra ou se 

torne ineficaz, o resultado será a não satisfação ou a neutralidade.  

Figura 2: Adaptação Teoria dos Dois Fatores 

 

Fonte: http://www.coladaweb.com 

4. VENDENDO SERVIÇOS 

Na relação de trabalho, existe também de forma intrínseca uma relação 

comercial, da mesma forma que existe uma relação comercial entre o cliente externo 
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e a empresa, existe de certa forma uma relação comercial entre o funcionário e a 

empresa pois, o funcionário oferece seu serviço e a empresa compra seu serviço. 

Sendo assim, estabelece também uma relação comercial, enfatizando novamente a 

importância da fidelização do cliente interno, pois, á medida que ele está satisfeito 

com a venda de seu serviço e o faz com “prazer”, a empresa terá seus ganhos pela 

compra deste serviço. 

Esta relação está diretamente ligada ao endomarketing para que ambas as 

partes tenham seus “ganhos” maximizados. Um profissional satisfeito irá projetar a 

marca da empresa no seu dia a dia e irá “vestir a camisa” da empresa. Fazendo com 

que a visibilidade da empresa apareça também no mercado de trabalho.  

Uma empresa que valoriza seus funcionários e demonstra preocupação com 

os mesmos, é bem vista no mercado e se torna referência de um lugar bom para se 

trabalhar, garantindo que profissionais ainda melhores a percebam pelo marketing 

boca-a-boca. 

Pois, quando um funcionário é questionado sobre a empresa aonde trabalha e 

ele dá respostas que demonstram uma boa relação com a empresa como um todo, 

gera curiosidade e desperta interesse por parte de seus amigos, colegas e 

familiares. Aumentando esta cadeia, pode-se atrair funcionários bem requisitados no 

mercado. 

Vê-se então a necessidade da empresa também entender sua amplitude, as 

consequências de seus atos perante a sociedade e seus clientes. Para alguém 

“Vestir a camisa”, é necessário conhecer a relevância de sua atividade e entender a 

importância da mesma, desde o local onde ela está inserida e o ambiente ao redor 

dela. 

Existe também a necessidade de uma boa comunicação, utilizando meios 

eficazes para comunicar tudo isso, tanto internamente quanto externamente. È 

importante também conhecer as melhores formas de comunicação, que são 

destinadas a atender a necessidade de cada ramo de atividade. Seja na prestação 

de serviços, seja no setor industrial.  

Trabalhar em uma empresa assim, que se comunica bem com seus 

funcionários e que se preocupa com o desenvolvimento dos mesmos, e que 

demonstra a importância que tem frente à sociedade, frente à seus colaboradores e 

frente ao mercado, é vista com status de empresa que trás prosperidade e 

realização profissional. 
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Para que isso aconteça é necessário o desenvolvimento de estratégias 

específicas para o público interno da empresa e também que haja comprometimento 

da empresa com relação a estas estratégias. Pois, assim como nas metas de 

vendas, de nada adianta termos uma estratégia de endomarketing bem 

desenvolvida, mas que na prática não acontece. 

A importância das ações são as mesmas como as de lançamento de novos 

projetos, a efetividade das ações é de responsabilidade da empresa e de seus 

gestores. 

Em se tratando de ações, temos as áreas que estão envolvidas entre o 

planejamento e ação para traçar uma estratégia de endomarketing: Estabelecer 

Objetivos; Análise do relacionamento e das comunicações; Planejamento efetivo das 

ações; Treinamento e desenvolvimento; Motivação, participação e premiação; 

Medição de resultados, reavaliações e Aprimoramentos. 

 

5. COLETA DE RESULTADOS 

 

O objetivo desta estratégia de endomarketing é conhecer o cliente interno e 

identificar as necessidades deste cliente e traçar as ações para fidelização dos 

mesmos. Para que estes clientes sintam-se motivados e aumentem sua 

produtividade e seu bem-estar no local de trabalho. 

Para a análise do relacionamento entre cliente X empresa e para conhecer o 

nível de satisfação dos clientes internos, foi aplicada uma pesquisa que originou o 

gráfico que segue abaixo, aonde os funcionários deram notas de maior ou menor 

satisfação com relação às políticas adotadas pela empresa. 

O formulário de pesquisa de clima organizacional foi aplicado para uma 

amostra de cinco pessoas da Ótica. Sendo que, para Excelente o colaborador 

deveria preencher com o número 4, 3 para Bom, 2 para Regular e 1 Ruim, ou seja, 

baseado na metodologia da escala Likert.  

Neste questionário foram abordados assuntos como: Política Salarial; 

Oportunidade de Carreira, Comunicação Interna, Motivação e Satisfação; 

Relacionamento no trabalho; Relacionamento no trabalho; Ambiente de Trabalho; 

Reconhecimento e Recompensa e Organização.  
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Fonte: elaborado pelos autores 

Diante do gráfico que foi gerado a partir da coleta de dados, os pontos 

positivos foram o Relacionamento no trabalho, o Ambiente de trabalho e o 

Reconhecimento e Recompensa, que ficaram relacionados entre Bom e Excelente. 

Estes fatores demonstram que os colaboradores se sentem bem junto à 

equipe de trabalho e consequentemente o ambiente se torna propício para a 

realização das atividades. Os fatores Reconhecimento e Recompensa estão no 

limite para regular. O que pode servir de base para as considerações a seguir. 

Pode-se então verificar que os principais pontos negativos, são referentes à 

Comunicação Interna e Motivação e satisfação. Desta forma, estes são os principais 

pontos fracos para que suas expectativas sejam atendidas. 

Através dos pontos verificados, poderão ser focadas as ações no que se 

refere a melhorar a comunicação interna dentro da empresa, de forma que, esta 

ocorra de forma mais eficaz. Criar um mural de comunicação interna, e também 

colocar informações em emails corporativos poderá deixar esta comunicação mais 

visível. 

Somente a visibilidade não trará tantos efeitos, mas, estabelecer um canal de 

comunicação, e comunicar os colaboradores da existência deste canal, e treiná-los 
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para que desenvolvam o hábito de consulta e utilização deste canal de 

comunicação. 

Para que isso ocorra da melhor forma possível, a linguagem deverá ser clara 

e objetiva, para que os colaboradores não precisem perder muito tempo, mas 

mesmo assim possam ficar cientes de cada informação. 

Orientar quem manipula estas informações também é necessário. Pois, caso 

haja ruído de linguagem ou se a informação não for clara para todos, poderá não 

surtir o efeito desejado. 

O outro ponto citado como ponto negativo é a Motivação e Satisfação. Os 

colaboradores demonstraram que têm necessidade de estarem motivados e que 

este ponto não os satisfaz no momento da coleta da pesquisa. 

Outra forma de melhorar a comunicação poderá ser uma caixa de sugestões, 

esta caixa deverá ficar exposta de forma que todos tenham acesso em área comum. 

Os colaboradores poderão fazer críticas e dar sugestões para a gestão entender 

com mais objetividade a necessidade de cada colaborador. Esta caixa irá estreitar o 

relacionamento entre a empresa e seus colaboradores. 

Os bilhetes poderão ser identificados com nome ou não. Isso deverá ser 

decidido em assembleia sobre o assunto para informar aos colaboradores sobre 

este método de aproximação, aonde serão informados sobre o novo método e 

poderão dar sugestões de qual será a melhor forma para que esta comunicação 

aconteça efetivamente. 

Uma oportunidade de grande valia para a integração e aumentar a satisfação 

é a de realizar palestras internas e reuniões em datas comemorativas com assuntos 

motivacionais, de forma periódica e que constem no calendário da empresa, e 

publicadas dentro da comunicação interna, com incentivo pela qualidade de vida no 

trabalho, para que haja uma integração da equipe, poderão aumentar a satisfação 

dos colaboradores. 

Desta forma, os outros fatores serão maximizados, com ênfase nestes 

pontos. Explicar o que motiva em cada reunião pode auxiliar também no 

esclarecimento do que realmente cada pessoa precisa para estar motivado. 

Provocando o autoconhecimento dos colaboradores, para que estes possam 

avançar na escala de necessidades. 

Com o tempo, seja diariamente, semanalmente ou mensalmente, os 

colaboradores irão começar a dar sinais de mudança. Os gestores deverão estar 
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atentos para estas mudanças. Pois, conforme as necessidades forem mudando, 

também serão necessárias outras mudanças ou estratégias para que os níveis de 

satisfação dentro da empresa aumentem. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto pelos colaboradores, a pesquisa demonstrou que um dos 

pontos mais fracos da empresa é a comunicação interna, motivação e satisfação.  

Isto comprova o que foi comentado na teoria, que o endomarketing tem um efeito 

direto sobre a motivação e o envolvimento dos funcionários com organização. Uma 

comunicação adequada serve para estreitar o relacionamento entre a empresa e 

seus colaboradores. 

O estreitamento do relacionamento também será necessário para que a 

empresa possa então conhecer melhor seus colaboradores e saber quais são as 

suas reais necessidades através de entrevistas pessoais e avaliações internas. 

Estas necessidades como exemplificadas pela pirâmide de Maslow deverão ser 

melhor compreendidas, para que os próprios colaboradores possam entender 

melhor suas necessidades e para que possam consequentemente demonstrá-las 

para a empresa de forma clara.  

Sendo assim, a empresa poderá tomar medidas mais assertivas para 

correção dos pontos falhos, que os colaboradores apontaram e também poder 

sempre realimentar o sistema de comunicação interna da organização. 

Com as reuniões realizadas mensal e semanalmente a empresa poderá 

estreitar o relacionamento da empresa com seus colaboradores trazendo um 

entendimento mais crítico das necessidades de cada cliente interno. Estas reuniões 

deverão trazer ainda conteúdos motivacionais e palestras para que o fator 

motivacional destas pessoas seja aumentado. 

Revisar periodicamente esta pesquisa de conhecimento das necessidades do 

cliente a cada seis meses ajudará na verificação da importância de cada colaborador 

dentro da empresa deverá ser demonstrada para que os mesmos percebam sua 

importância dentro da empresa. Deixando-os assim, mais satisfeitos e motivados, 

mas com o cuidado dos resultados serem usados sempre como uma ferramenta de 

melhoria e não de punição. 
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Para que as estratégias de comunicação interna sejam realmente eficazes a 

empresa tem que adotar uma postura responsável e realmente mostrar a 

preocupação que ela tem com relação a seus funcionários. Buscando sempre a 

motivação e a melhoria da comunicação através de murais convidativos, panfletos 

claros e objetivos e reuniões motivadoras e esclarecedoras. 

Diante do exposto pelos colaboradores na pesquisa, focar na revisão do 

sistema de comunicação interna, de fatores motivacionais e de satisfação se torna 

relevante do ponto de vista dos colaboradores. As ações voltadas para melhorar 

estes pontos fracos, só será fator real de mudança, se forem observadas as 

necessidades gerais da empresa e as individuais de cada colaborador, isso se torna 

um paradoxo de como atender individualmente as necessidades de cada 

colaborador e ao mesmo tempo não privilegiar ninguém, todos serem tratados de 

forma igualitária. Isto será facilitado com o aumento das informações através  de 

ferramentas adequadas de endomarketing e  também se houver um real 

comprometimento dos gestores da empresa em melhorar os níveis de satisfação de 

seus colaboradores com relação à empresa. 
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