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1 A AGÊNCIA LUTZ COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

 

1.1 Quem somos 

 

A Lutz é uma agência que presta serviços para empresas de variados 

setores, alinhando os objetivos de mercado com a comunicação. Somos 

especialistas na gestão dos relacionamentos da organização com seus diversos 

públicos, de forma a gerar, estrategicamente, resultados positivos. Desenvolvemos 

trabalhos, contribuindo com o desempenho dos clientes e das suas marcas, por 

meio da análise dos ambientes nos quais a organização se situa, identificando 

estratégias no âmbito comunicacional. 

 

1.2 Histórico 

 

A Agência Lutz, empresa de assessoria de comunicação especializada em 

Relações Públicas, surgiu a partir de um projeto experimental do curso de 

Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas, na Universidade 

Católica de Santos, pelas alunas Beatriz Duarte, Gabrielle Tavares, Maithê Lozano e 

Thayane Verdi, que compartilham conhecimentos mútuos desde o início do curso. 

As expertises desenvolvidas na trajetória de formação profissional de cada sócia 

foram decisivas para a reunião desses talentos num projeto único, a Agência Lutz, 

que se inseriu no mercado com novas propostas no campo da comunicação 

institucional e mercadológica. 

 

1.3 Diretrizes organizacionais  

 

Missão 

Desenvolver estratégias de comunicação às organizações de setores 

variados, de forma a atrair e fidelizar seus diversos públicos, consolidando sua 

reputação institucional.  

Visão 

Ser referência no mercado da comunicação institucional, na interface com a 

comunicação mercadológica, exercendo liderança e excelência nas relações das 

organizações com seus públicos.  
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Valores 

 Ética;  

 Responsabilidade;  

 Respeito; 

 Comprometimento;  

 Valorização Humana; 

 Inovação. 

 

 

1.4 Identidade corporativa - O conceito de nome e marca 

 

O principal conceito da Lutz é a comunicação alinhada aos objetivos dos 

clientes, para atingir os resultados desejados. A palavra Lutz é de origem alemã e 

tem como significado “lutador famoso”, representando o ideal de oferecer os 

melhores serviços e ser reconhecida, pela excelência de suas propostas, no 

mercado de atuação. O nome representa equilíbrio, segurança, realização, sucesso, 

liderança e interesse pelo futuro. 

Figura 1: Logotipo da Agência Lutz 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela Agência Lutz, 2015. 

  

 

 Tipografia 

 

 A tipografia utilizada é a Frankfurt (Franklin) Bastardilha e a fonte foi alterada 

para demonstrar descontração, informalidade, agilidade e sociabilidade. 
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 Cor 

 

 A cor vinho (Ciano 40%; Magenta 100%; Yellow 80%; Black 50%- Pantone 

505 CV) estimula as áreas de relacionamento afetivo, sucesso, autoestima e 

prosperidade, valores que se identificam com os princípios da agência. 

  

1.5 Mercado de atuação 

 

Nosso mercado de atuação é o corporativo. Nossos clientes são empresas de 

todos os portes, com foco na Grande São Paulo e na Baixada Santista. Buscamos 

formas de relacionamento com todos os públicos da organização, incluindo 

imprensa, formadores de opinião, empresas, governo, investidores e colaboradores, 

entre outros. 

 

1.6 Serviços oferecidos 

 

Planejamento de Relações Públicas  

Com base no planejamento, as estratégias são direcionadas para construir, 

consolidar, redefinir e/ou manter a reputação de uma empresa junto a seus diversos 

públicos, a curto, médio e longo prazo. 

 

Pesquisas de Opinião e Consultoria 

Realização de pesquisas em âmbito interno e externo para verificar a 

reputação da empresa perante seus públicos, auxiliando no desenvolvimento de 

ações estratégicas para a manutenção da imagem e identidade do cliente. 

 

Comunicação Interna 

Por meio de planejamento estratégico e pesquisas, a Agência executa ações 

que proporcionam maior integração possível da organização com todos os seus 

públicos internos, permitindo o fluxo constante e seguro da comunicação, além do 

engajamento. 

 

Assessoria de Imprensa 
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A assessoria é responsável pela manutenção do relacionamento junto à 

imprensa, com o objetivo de tornar a corporação e seus produtos/serviços 

reconhecidos no mercado. Além de oferecer informações corporativas sobre nossos 

clientes, a agência realiza o envio de informações para a imprensa no formato de 

aviso de pauta ou press release para atrair cobertura e para a empresa conquistar 

espaço espontâneo nas mídias. 

 

Prevenção e Administração de Crise e Monitoramento de Redes Sociais 

Estes serviços são formulados com base em pesquisas e planejamento 

estratégico, que viabilizem ações que impeçam o impacto negativo da imagem da 

organização em relação aos públicos estratégicos, e que amenizem possíveis riscos. 

 

Eventos 

A Agência oferece o planejamento de eventos para seus clientes, sejam eles 

institucionais ou mercadológicos, a fim de beneficiar e estreitar o relacionamento 

com os públicos prioritários da organização. 

 

1.7 Estrutura organizacional 

 

Composta por quatro sócias, a Lutz é uma agência privada de Relações 

Públicas, organizada sob o conceito de estrutura administrativa plana, na qual pode 

se verificar a amplitude de controle, pois não existem níveis hierárquicos entre as 

sócias, mas sim especialização de acordo com os serviços oferecidos pela agência. 

Neste tipo de administração, reduz-se a distância entre as áreas 

administrativa e operacional, cabendo às sócias-diretoras a participação em todos os 

processos e tomada de decisão através de um sistema de gestão democrático. 

A direção e o gerenciamento da Lutz serão realizados pelas sócias-diretoras, 

que são identificadas também como Diretoras de Atendimento e responsáveis pela 

gestão e execução dos trabalhos realizados para os clientes nas áreas de 

especialidade de cada uma das sócias. 

 

 

1.8 Mini currículo das sócias diretoras 
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Beatriz Duarte, 20 anos, estudante do último ano do curso de 

Relações Públicas, na Universidade Católica de Santos. Trabalhou 

na Agência Experimental de Relações Públicas da Unisantos, 

realizou serviço de check-in para a Royal Caribbean International e 

trabalhou como Social Media na JCF Automotivos até o final de 

2014. Atualmente, exerce o cargo de Direção de Atendimento com 

foco em Comunicação Interna.  

 

Gabrielle Tavares, 20 anos, estudante do último ano do curso de 

Relações Públicas, na Universidade Católica de Santos. Trabalhou 

como assessora de Relações Públicas na Prefeitura de São Vicente 

e na área de atendimento do Banco Santander, até 2014. 

Responsável pela Direção de Atendimento com foco em 

Planejamento e nas Redes Sociais. 

 

Maithê Lozano, 21 anos, estudante do último ano do curso de 

Relações Públicas, na Universidade Católica de Santos. Trabalhou 

como Recepcionista e Social Media da Academia Steel e como 

recepcionista e organizadora de eventos da Secretária de Esportes 

de Santos, até o final de 2014. Atua no cargo de Direção de 

Atendimento com foco em Imprensa e Consultoria. 

 

Thayane Verdi, 20 anos, estudante do último ano do curso de 

Relações Públicas, na Universidade Católica de Santos. Trabalhou 

na empresa Seagaia Mitsubishi até agosto de 2014, com o 

atendimento ao cliente e realização de relatórios sobre o fluxo de 

clientes e vendas diárias. Responsável pela Direção de Atendimento 

com foco em Eventos e Gestão da Comunicação. 
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2 INTRODUÇÃO  

A Agência Lutz realiza este Projeto Experimental correspondendo a um 

Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido por alunas do curso de Comunicação 

Social – Habilitação em Relações Públicas, que aplicaram os conhecimentos obtidos 

durante a graduação para a elaboração de um Plano de Relações Públicas para um 

cliente real. 

A Lutz é uma agência de assessoria de Relações Públicas que tem como 

objetivo contribuir na gestão dos relacionamentos para seus clientes, por meio de 

análises estratégicas e planejamentos de comunicação para que assim alcancem 

resultados positivos. 

O profissional de Relações Públicas tem como função primordial, cuidar e 

elaborar a imagem de uma organização, tendo em vista a comunicação interna e 

externa. A comunicação interna é de extrema importância para  que todos os 

colaboradores estejam alinhados com a política de gestão da empresa de forma que 

reflitam para o público externo, onde é essencial para estreitar relacionamentos e 

passar a imagem desejada da empresa, além de prevenir futuras crises. 

Existem diversas atribuições para este profissional, entre elas a de planejar, 

executar, administrar e gerenciar as ações de comunicação propostas, através de 

um olhar mais crítico e estrategista, no qual soluciona problemas da melhor maneira 

possível. 

Tendo em vista a organização-cliente escolhida, é indispensável um 

profissional da área de comunicação, principalmente de Relações Públicas, para 

auxiliar no desenvolvimento de ações para os determinados públicos, facilitando os 

processos comunicacionais. 

A organização escolhida a participar deste projeto foi a Seagaia. A Seagaia é 

uma concessionária autorizada da marca Mitsubishi na Baixada Santista desde 

2009, que nos permitiu analisar seus fatores internos e externos no mercado de 

atuação, podendo assim propor novas alternativas para a melhoria da empresa. 

Para contextualizar a atuação dessa concessionária é necessária uma 

incursão na história da indústria automobilística no mundo e no Brasil, além da 

compreensão de conceitos sobre a comunicação nas organizações e sua 

importância para a cultura organizacional.  

Em seguida, apresentaremos as informações sobre o cliente, incluindo sua 
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história, diretrizes organizacionais, comunicação visual, política de recursos 

humanos, atuação social, sua cultura organizacional, estrutura administrativa, 

hierárquica, de comunicação e física, além de todos os seus produtos e serviços 

oferecidos, na finalidade de um melhor entendimento sobre a organização perante à 

Agência Lutz. 

Contando com um melhor estudo para o planejamento, foi realizada uma 

seleção, identificação, classificação e estudo de todos os públicos prioritários que se 

relacionam com a Seagaia, suas expectativas, objetivo geral e específico, a fim de 

identificar quem são seus públicos de interesse e qual a forma que se relacionam. 

A agência utilizou de dois tipos de estudo de cenário para analisar os 

ambientes interno e externos em que a organização está inserida, a saber: pesquisa 

sobre o segmento de mercado, que situa o cenário da indústria automobilística 

atualmente; e a análise SWOT, que mostra as forças e fraquezas do cenário interno, 

bem como as ameaças e oportunidades do mercado. Este estudo é imprescindível 

para reconhecer os obstáculos da rotina da mesma e avaliar os pontos que devem 

ser evidenciados no Plano de Relações Públicas. 

Após a realização do estudo de cenário, foram realizadas pesquisas 

quantitativas com os colaboradores e superiores e uma pesquisa qualitativa com 

clientes da empresa na Baixada santista. A partir disso, foi feita uma análise de 

resultados e a agência desenvolveu o diagnóstico, onde é possível perceber as 

necessidades da empresa e o que deve ser implantando em relação à comunicação 

no Planejamento de Relações Públicas. 

Com a realização do diagnóstico, serão especificados os objetivos impostos 

pela Agência Lutz em relação às metas que devem ser alcançadas. Depois dessa 

investigação no ambiente interno e externo na organização, foram elaboradas ações 

que propõe a melhoria da Seagaia, garantindo eficiência no trabalho realizado e 

buscando cada vez mais um ambiente harmonioso com seus diversos públicos. O 

planejamento realizado busca favorecer a organização em seu segmento de 

mercado e institucionalmente. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

3.1 A indústria automobilística 

A palavra automóvel tem origem no grego auto (por si próprio) e no latim 

mobilis (mobilidade), referindo-se a um veículo de passageiros que se move 

mecanicamente, a motor de explosão (HOUAISS, 2004; FERREIRA, 2004). 

Atualmente, o automóvel, produzido em escala industrial, é um veículo motorizado 

automaticamente, que locomove passageiros ou mercadorias. 

O setor automobilístico é considerado como a maior atividade industrial, 

produzindo atualmente quase 50 milhões de novos veículos a cada ano (WOMACK, 

2004). Após a Primeira Guerra Mundial, Henry Ford tornou-se um exemplo a ser 

seguido pelas indústrias, criando uma nova concepção da produção para servir 

como base nas organizações. “As novas técnicas de Ford reduziram drasticamente 

os custos, aumentando ao mesmo tempo a qualidade do produto. Denominou seu 

sistema inovador de produção de massa” (WOMACK, 2004, p.14). 

Segundo Peter Drucker (1998), em meados de 1880, muito antes de Henry 

Ford, os métodos de produção de massa já eram aplicados em toda a indústria 

norte-americana, tendo início em 1812, com a fabricação de rifles para a infantaria 

dos Estados Unidos da América.  

Maximiano (1997), por sua vez, explica que, em 1908, os trabalhadores da 

fábrica da Ford buscavam as peças no estoque e as traziam até aos seus postos, 

sempre na mesma área de montagem. O engenheiro Henry Ford tentou tornar esse 

processo mais eficiente, apresentando a proposta de que, para permitir aos 

montadores que ficassem no mesmo local o dia todo, reduzindo a perda de tempo e 

aumentando a produção, era preciso entregar as peças em seus receptivos postos. 

No decorrer, decidiu que o montador executaria apenas uma única tarefa, repetindo 

a mesma atividade. Mas em 1913 apareceram alguns problemas, dentre eles, a 

grande variação do tempo de movimento dos montadores – mesmo que em apenas 

um ou dois metros de distância – que executavam as tarefas. Drucker (1998, p. 241) 

complementa esse cenário: “Na produção-em-massa [sic] rígida, o produto final 

também é padronizado e uniforme, tanto quanto o são suas ferramentas, materiais e 

peças”. 

No ano de 1914, Ford adotara, segundo Maximiano (1997), a linha de 

montagem móvel, na qual o veículo em processo se deslocava ao longo de um 
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percurso enquanto os operadores ficavam parados, e as consequências foram 

determinantes para a aceleração da produção. “O ritmo da linha de montagem agia 

como constante disciplinador, acelerando os lentos e acalmando os apressados” 

(WOMACK, 2004, p. 19).  

Drucker (1998, p. 243) apresenta, do seguinte modo, o processo da 

implementação da produção de massa: 

 

A técnica necessária para a aplicação do princípio da produção-em-
massa [sic] flexível é a análise sistemática dos produtos para 
encontrar o padrão comum que se acha por baixo de sua visível 
diversidade. Esse padrão pode então ser organizado de forma a que 
o menor número possível de peças padronizadas permita a 
montagem do maior número possível de peças padronizadas permita 
a montagem do maior número possível de produtos. Dessa forma, o 
fardo da diversidade é transferido da fabricação para a montagem.  

 

Ford tinha como público-alvo consumidores da classe média, por isso projetou 

os veículos de forma que o cliente conseguisse, com facilidade, solucionar 

problemas utilizando somente um modesto kit de ferramentas, juntamente ao 

manual do usuário, com explicações em apenas 64 páginas. Além dessas 

inovações, determinou oito horas de trabalho e duplicou o valor do salário para que 

seus funcionários tivessem a oportunidade de comprar o produto que fabricavam. 

Essa ação foi considerada muito desenvolvida e esse modelo intitulado Fordismo, 

além de servir de base para o funcionamento de outras empresas, classificou a 

empresa Ford em primeiro lugar mundial das indústrias automobilísticas, por longas 

décadas (WOMACK, 2004). 

Assim como Ford, Frederic Taylor foi importantíssimo para a evolução 

industrial, inclusive no segmento automobilístico. A teoria intitulada Administração 

Científica, criada por Taylor, então engenheiro mecânico e economista norte-

americano, refere-se a uma sistematização e divisão de tarefas dentro de uma 

empresa, a fim de eliminar o desperdício (redução de custo) e aumentar a eficiência 

(exercida no mínimo de tempo) (WOMACK, 2004). 

Em seu livro Administração de Oficinas (1903), Taylor propõe a racionalização 

do trabalho por meio do estudo dos tempos e movimentos, que visa definir o 

processo, o método e as ferramentas a serem utilizadas por todos os funcionários, 

num controle rigoroso das formas como desenvolviam suas atividades.   
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O efeito da administração cientifica de Taylor no ambiente de 
trabalho tem sido enorme, aumentando muito a produtividade, 
enquanto acelera a substituição de habilidades especializadas por 
trabalhadores não qualificados. É por essas razões que esse tipo de 
administração tem sido tão influente, embora de maneira tão maligna 
(MORGAN, 2006, p. 33). 

  

 Apesar deste tipo de administração atingir frequentemente o aumento da 

produtividade, necessita de um alto custo de mão de obra, causando uma redução 

de trabalhadores e o aumento da quantidade de máquinas. Em função disso, surge 

um dos maiores problemas enfrentados por Taylor, a rotatividade humana na linha 

de produção, ou seja, trabalhadores de setores diferentes revezam entre si 

exercendo funções em relação às quais não possuem qualificação (MORGAN, 

2006). 

 Outro divisor de águas na configuração administrativa e operacional das 

indústrias, sobretudo a automobilística, diz respeito à especialização flexível que, 

diante de alguns pensadores, é considerada como a essência da teoria Pós-

Fordismo na mudança econômica, social e política (WOMACK, 2004). 

A especialização flexível depende da nova tecnologia da informação 
(destacando, assim, a interpenetração e a coincidência parcial das 
atuais teorias de mudança social). Máquinas-ferramentas 
numericamente controladas permitem a produção econômica de 
pequenos lotes de bens – tanto de capital quanto de consumo –, 
voltados para setores especializados do mercado (KUMMAR, 1996, 
p. 55). 

 

Assim, de acordo com Kummar (1996), por conta de novas máquinas, 

mudanças rápidas de produção tornaram possíveis novas oportunidades e 

necessidades. A especialização flexível é responsável pelo renascimento das 

pequenas empresas. Mas isso não quer dizer que as grandes empresas não se 

beneficiam desse sistema. No entanto, na opinião de alguns pensadores, a 

especialização flexível “é o âmago da teoria pós fordismo” (KUMMAR, 1996, p. 59).  

A primeira e mais importante tendência de evolução organizacional 

identificada é a mudança da produção em massa para a produção flexível, ou seja, 

do Fordismo ao Pós-Fordismo. Como dito anteriormente, a produção de massa era 

focada no ganho de produtividade através de economia em um processo 

mecanizado com base em linhas de montagem. Com o ritmo acelerado da 

transformação tecnológica, o sistema de produção de massa se tornou muito 
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“endurecido” para a nova economia, sendo assim, surgiu o sistema de produção 

flexível como uma possível solução (CASTELLS, 2002). No Japão, mais 

precisamente nas fábricas da Toyota, houve os primeiros esboços de tentativa de 

flexibilizar os processos produtivos e as condições de trabalho, com vistas à 

sobrevivência empresarial num mundo em transformação.  

 

Embora as formas organizacionais do capital japonês tenham 
algumas coisas em comum com a especialização flexível, elas 
também apresentam características que põem em dúvida não só a 
natureza da “flexibilidade”, mas também o contraste fundamental 
entre o alegado declínio da produção em massa e o aumento da 
produção em pequenos lotes, e a associação implícita entre 
integração vertical e produção em massa (SAYER, 1989, p. 691 apud 
KUMAR,1996, p. 102).  

 

Diferentemente do Fordismo, ao invés de focar na produção em massa, o 

modelo pós-fordista baseia-se na ideia de flexibilidade, trabalhando com estoques 

reduzidos através de pequenas quantidades fabricadas para atender um mercado 

diferenciado, com públicos cada vez mais específicos, suprindo a demanda colocada 

Just in time (exato momento). Esse processo é capaz de permitir que as indústrias 

possam acompanhar as rápidas mudanças dos padrões de consumo.  

O Toyotismo, nova fórmula de sucesso das companhias automobilísticas 

japonesas, representa a terceira evolução no que diz respeito ao gerenciamento 

organizacional. Esse sistema continuou sendo aperfeiçoado pelos engenheiros da 

Toyota durante vinte anos após a sua primeira implantação. O modelo foi 

estabelecido nas empresas japonesas na Europa e Estados Unidos e seus 

elementos foram adotados por fábricas norte-americanas e alemãs (CASTELLS, 

2002). 

Taiichi Ohno (1997) explica que, com a crise do petróleo de 1973, aliada ao 

lento crescimento econômico, muitas empresas estavam com problemas. A Toyota, 

contudo, começou a pensar em como cortar custos e ao mesmo tempo produzir 

pequenas quantidades de diversos tipos de carros, evitando o desperdício e 

duplicando a produtividade. Essa ideia marcou o início do Sistema Toyota de 

Produção. 

Esse padrão se sustentava em dois pilares, o Just-in-time e a automação com 

um toque humano (OHNO, 1997). No just-in-time, os estoques são eliminados ou 
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reduzidos, cada processo deve receber o item necessário, quando for preciso, na 

quantidade devida e com as características específicas para a linha de produção 

(OHNO, 1997; CASTELLS, 2002). A automoção com um toque humano consiste em 

uma máquina automatizada com parada automática que distingue condições 

normais e anormais, impedindo assim, produtos defeituosos.  

Por fim, Castells (2002) complementa o envolvimento dos trabalhadores no 

processo de produção por meio do trabalho em equipe, ou seja, a hierarquia era 

horizontal e havia poucos símbolos de status no cotidiano da fábrica. Atualmente, o 

Sistema Toyota de produção, como exibe Ohno (1997), continua em processo de 

desenvolvimento e aperfeiçoamento, além de servir como base de gerenciamento 

em diversas indústrias e organizações em todo o mundo.  

 

3.2  A indústria automobilística no Brasil 

 

A história do automóvel no Brasil começou com Alberto Santos Dumont, que 

em 1891 trouxe o primeiro carro motorizado para as terras brasileiras. Segundo o 

Governo do Estado de São Paulo, em 1904, existiam 84 carros já registrados na 

Inspetoria de Veículos (SÃO PAULO, 2015). 

A empresa Ford, que já estava presente em vários países e que já havia 

aperfeiçoado seu sistema de produção em massa nos Estados Unidos, instalou sua 

primeira fábrica no território brasileiro em 1919, no Estado de São Paulo, com a maior 

parte de sua mão de obra composta por imigrantes da Europa. Alguns anos após, em 

1923, no mesmo local, a General Motors (GM) também instalou uma unidade 

semelhante da Ford, com preferência a automóveis comerciais (WOMACK, 2004). 

Essas duas empresas foram pioneiras em investimento no país porque eram as 

grandes líderes do mercado no mundo.  

 

Juntas eram responsáveis por cerca de 80% da produção mundial de 
veículos (os Estados Unidos tinham mais de 90% do total), porque 
haviam sido pioneiras na produção de massa, obtendo vantagens 
enormes em eficiência e custo (WOMACK, 2004, p. 298).  

 

Com o reconhecimento do automóvel, houve uma grande expansão dos veículos 

que circulavam no Brasil. “O reflexo dessas iniciativas no aumento da frota de veículos é 

surpreendente: entre 1920 e 1939, só no Estado de São Paulo, o número de carros de 
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passeio salta de 5.596 para 43.657 e o de caminhões vai de 222 para 25.858” (SÃO 

PAULO, 2015). 

Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, gerando a suspensão da 

importação de veículos, falta de peças e aumento das oficinas artesanais. Como 

resultado desse período, a frota em circulação diminuiu e aumentou a idade média dos 

veículos (WOMACK, 2004). Contudo, com o fim Segunda Guerra Mundial, em 1945, 

começa o período de maior crescimento da indústria do Brasil, divididos em dois 

momentos de nossa história:  os governos do Presidente Getúlio Vargas e o governo do 

Presidente Juscelino Kubitschek. 

De acordo com Sonia Mendonça (1996), o segundo governo de Getúlio Vargas, 

iniciado em 1951, teve como discurso a recusa de capital estrangeiro e o foco na política 

econômica nacionalista. Um exemplo disso foi a criação do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), voltado para o desenvolvimento industrial 

nacional e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Para manter a economia 

nacionalista, o governo toma medidas como a proibição de importação de veículos 

montados e alta taxação das peças de reposição. A industrialização deveria ser com 

base no capital essencialmente nacional, calcado na exportação de produtos, em sua 

maioria agrários. Com a modernização da indústria atrelada a exportações, a queda dos 

preços internacionais causou uma grande crise no projeto, tornando-o inviável. Com a 

crise instalada, dá-se o fim da Era Vargas, com o suicídio do presidente. 

A autora ainda descreve o segundo período importante da história, que foi 

quando Juscelino Kubitschek chegou ao poder, no ano de 1956. O presidente tinha o 

lema “Cinquenta anos em cinco”, para um rápido processo de industrialização e 

crescimento do país. O governo possuía um plano de metas, distribuído em grandes 

grupos: energia, transportes, alimentação, indústria de base, educação. O plano 

visava estimular a economia do Brasil com base na expansão industrial. Uma das 

metas mais bem-sucedidas foi a de construção de rodovias, para coincidir com a 

prioridade dada às indústrias automobilísticas. Juscelino deu o impulso necessário à 

implantação definitiva da indústria automotiva, ao criar o Grupo Executivo da Indústria 

Automobilística (GEIA) destinado a viabilizar as iniciativas de produção de 

automóveis nacionais. 

Sonia Mendonça (1996) defende que uma das principais características se 

deu pelo desenvolvimento de um novo setor industrial, o setor de bens de consumo 
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duráveis, que produz automóveis, eletrodomésticos e similares. Sendo assim, a 

economia foi internacionalizada e os investimentos com destaque para a indústria 

automobilística.  

 

Uma das grandes diferenças entre os dois governos, foi que no governo 
anterior o recurso estrangeiro foi restrito, e, quando necessário, era 
sobre forma de empréstimos. No governo atual, os capitais estrangeiros 
que iriam financiar as montagens dos setores produtivos, através de 
investimentos diretos no Brasil. Sendo assim, outra característica da 
industrialização foi o fato das indústrias serem multinacionais 
(MENDONÇA, 1996, p. 55). 

 

De acordo com a mesma autora, a industrialização no país foi se fortalecendo 

com um crescimento rápido e gerando cada vez mais empregos. O governo criou um 

planejamento econômico integral, visando controlar todos os setores econômicos, 

crescimento, investimento e lucratividade. A industrialização do país se efetivou 

basicamente na região sudeste, destacando neste momento a grande migração para 

esta região.  

Segundo informações disponíveis no site do Governo do Estado de São Paulo, o 

primeiro carro totalmente nacional nasceu em 1956, a Romi-Isetta, com um motor 

semelhante ao de uma motocicleta, rodas diminutas, aro 14 e somente uma porta 

frontal. O automóvel vai se transformando em realidade no país e o cenário nacional 

começa a ser ocupado pelos veículos nacionais no lugar dos importados.  

Ainda em 1956, foi fundada a Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores (Anfavea). “É a entidade que reúne as empresas fabricantes 

de autoveículos [sic] (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus) com 

instalações industriais e produção no Brasil” (Anfavea, 2015). 

O crescimento do mercado é visível e o consumidor se torna cada vez mais 

exigente. “O Brasil chega ao final de 1960, com uma população de 65.755.000 

habitantes e um total de 321.150 veículos produzidos desde o início da implantação do 

parque industrial automotivo” (SÃO PAULO, 2015). 

Fernando Lima (2011) explica que a primeira indústria a sair do eixo do Rio de 

Janeiro e São Paulo foi a Fiat, que se instalou em Minas Gerais. Depois da iniciativa, 

outras empresas seguiram o exemplo, como a Volvo, no Paraná, e a Agrale, no Rio 

Grande do Sul, em 1970 e 1980. Após esse crescimento, o país atingiu a produção 

de um milhão de unidades até o ano de 1990. Até esse período, a economia passou 
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por uma crise de petróleo e a inflação subiu, afetando o comércio de veículos. No 

começo da década de 1990, a importação dos automóveis voltou a ser estimulada 

no processo de abertura do mercado nacional.  

O autor afirma, também, que a estruturação do Mercosul favoreceu uma 

mudança qualitativa na produção de veículos no Brasil, iniciando um novo ciclo no 

crescimento da indústria que criou cadeias produtivas entre o Brasil e a Argentina. 

Este ciclo de investimentos foi pautado ainda pela implantação do Novo Regime 

Automotriz (NRA), uma política industrial de atração de investimentos e incentivo à 

inovação da indústria automobilística.  

Ainda no ano de 1991, pouco tempo após a reabertura do mercado para as 

importações, foi fundada a Associação Brasileira das Empresas Importadoras de 

Veículos Automotores (Abeifa). Segundo informações disponíveis no site da 

Associação, depois de quatro anos, a Abeifa já possuía mais de 30 marcas 

internacionais. O processo de evolução do mercado deixou que outras empresas 

começassem seus trabalhos no Brasil e depois se tornassem fabricantes. 

Evidentemente, esse processo ascendente da indústria automobilística no Brasil 

demandou a profissionalização das atividades produtivas e logísticas, inclusive 

requerendo planejamento de comunicação organizacional compatível com esse 

movimento econômico que entrelaça escalas nacionais e internacionais. 

 

3.3  Comunicação organizacional 

 

Como vimos anteriormente, no Brasil, os primeiros indícios do 

desenvolvimento industrial se deu no governo de Getúlio Vargas, que, inclusive, 

criou novas legislações que apoiariam o avanço das indústrias, focando na 

democracia econômica e social; instituiu o salário mínimo; definiu a jornada de 

trabalho de 8 horas e o sistema de férias, além de outros benefícios para os 

trabalhadores.  

Nessa dinâmica, os processos comunicacionais no ambiente organizacional 

começam a ganhar relevância. Segundo Gaudêncio Torquato (2004), no início da 

década de 1970, o termo utilizado para designar o relacionamento com os mais 

diversos públicos era comunicação empresarial, porém, com o tempo, começou a 

ser usada a expressão comunicação organizacional. 
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Os consumidores exigiam receber informações não apenas da qualidade do 

produto, mas também da filosofia e ideia da organização, ou seja, saber quem 

fabricava o produto. A imagem da organização influenciava diretamente na imagem 

que se obtinha do produto. Nas décadas de 1970 e 1980, a comunicação assumia a 

grandeza de posicionamento estratégico nas organizações. Portanto, as empresas 

deveriam apresentar valores como clareza e sinceridade para não serem 

condenadas pela mídia e sociedade (TORQUATO, 2004).  

Margarida Kunsch (1997) explica que na década de 1980 a comunicação 

organizacional se tornou uma área de grande importância, haja vista a reabertura 

política do Brasil, em 1985. Assim sendo, as empresas e instituições 

compreenderam que seria fundamental para seu sucesso a transparência em suas 

relações com os públicos de interesse através da democracia.  

 

O empresário precisa enxergar o comunicador mais do que um 
operador, precisa ver nele o estrategista, um assessor próximo, cuja 
contribuição será decisiva para a articulação de um discurso 
adequado e de uma identidade organizacional compatível com os 
negócios. (TORQUATO, 2004, p. 7) 
 

Conforme os meios de comunicação de massa foram se desenvolvendo, o 

comportamento das empresas foi influenciado a prestar mais informações a seus 

públicos. Sendo assim, tornou-se necessário criar novas formas de comunicação 

com o público interno, por meio de publicações dirigidas, e com o público externo, 

com publicações focadas na divulgação de seus produtos (KUNSCH, 1997).  

Segundo a mesma autora, com o surgimento da globalização, o 

comportamento institucional foi transformado por completo, pois a comunicação 

tornou-se uma área estratégica essencial para que fosse possível detectar as 

oportunidades e ameaças do macroambiente.  

 
[...] a comunicação organizacional é considerada como um processo 
dinâmico por meio do qual as organizações se relacionam com o 
meio ambiente e por meio do qual as subpartes da organização se 
conectam entre si. Por conseguinte, a comunicação organizacional 
pode ser vista como o fluxo de mensagens dentro de uma rede de 
relações interdependentes. (GOLDHABER, 1984 apud KUNSCH, 
1997, p. 68) 

 

Marlene Marchiori (2006) acredita que a abordagem estratégica da 

comunicação tem o objetivo de atribuir conhecimento. Dessa forma, não basta 
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apenas informar, é preciso causar uma mudança. A comunicação organizacional 

estuda como funciona o processo comunicacional dentro das organizações, 

analisando o sistema, o funcionamento e o processo de comunicação entre a 

organização e seus diversos públicos, com integração entre as partes.  

 

3.3.1 Comunicação organizacional integrada 

Para que a comunicação de uma organização flua com eficácia é necessário 

que todas as áreas trabalhem juntas, possibilitando táticas e ações estratégicas de 

comunicação, além de contribuir para o relacionamento harmonioso com todos os 

públicos. Assim como defende Margarida Kunsch (2003, p. 150): 

 

Não se devem mais isolar essas modalidades comunicacionais. É 
necessário que haja uma ação conjugada das atividades de 
comunicação que formam o composto da comunicação 
organizacional. 

 

As grandes áreas que juntas formam o mix da Comunicação Organizacional 

Integrada são apresentadas na figura abaixo: 

Figura 2: O mix da comunicação integrada 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: Agência Lutz adaptado de Kunsch (2003, p.149) 

No empenho de compreender claramente as virtudes apresentadas, iremos 
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elucidar, logo em seguida, as atribuições conferidas a cada área.  

A comunicação mercadológica está diretamente ligada a área de marketing, 

sendo a responsável por todos os objetivos mercadológicos da organização. Dessa 

forma, suas estratégias partem dos princípios de propaganda, promoção de vendas, 

merchandising, feiras e exposições, marketing direto ou forças de vendas (KUNSCH, 

2003). 

Galindo (1986 p. 37 apud KUNSCH, 2003, p. 163) compreende que a 

comunicação mercadológica seria 

 

Toda e qualquer manifestação comunicativa gerada a partir de um 
objetivo mercadológico, portanto, a comunicação mercadológica 
seria a produção simbólica resultante do plano mercadológico de 
uma empresa, constituindo-se em uma mensagem persuasiva 
elaborada a partir do quadro sociocultural do consumidor-alvo e dos 
canais que lhes servem de acesso, utilizando-se das mais variadas 
formas para atingir os objetivos sistematizados no plano. 

 

Por sua vez, a comunicação interna objetiva traçar estratégias que 

possibilitam o relacionamento entre a organização e seus funcionários.  

 

[...] é uma ferramenta estratégica para compatibilização dos 
interesses dos empregados e da empresa, através do estimulo ao 
diálogo, à troca de informações e de experiências e à participação de 
todos os níveis. (RHODIA, 1985 apud KUNSCH, 2003, p. 154) 

 

É necessário pensar nos colaboradores como seres humanos e não 

meramente como forças de trabalho mecanicistas, geradoras de lucro, de modo que 

seja possível criar um ambiente interno favorável por meio de estratégias e 

programas de comunicação. Os trabalhadores devem enxergar a organização como 

o lugar onde é possível alcançar objetivos em comum. Para que um projeto de 

comunicação tenha a devida eficácia é necessário manter um diálogo entre a 

direção e os empregados, assim os colaboradores vão se sentir parte da empresa, 

contribuindo com mudanças efetivas que resultam no sucesso pessoal e profissional 

(KUNSCH, 2003). 

Por meio da organização de fluxos e redes, a comunicação administrativa 

permite a alta produtividade, o baixo custo e o maior lucro ou resultado através de 

métodos e técnicas administrativas. Para que os objetivos sejam alcançados é 

necessário um processo de comunicação contínuo. Segundo Kunsch (2003, p. 153) 
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“[...] o que se organiza de fato é o fluxo de informações, que permitirão a 

organização sobreviver, progredir e manter-se dentro da concepção de sistema 

aberto”.  

A responsável por formar uma imagem e identidade corporativa consciente é 

a comunicação institucional, com estratégias de relações públicas. Compartilhar 

missão, visão, valores, filosofias e cultura da empresa com os públicos permite que 

todos conheçam melhor sua organização e se identifiquem com ela. Torquato (1985, 

p. 183-4 apud KUNSCH, 2003, p. 164) diz que “a comunicação institucional objetiva 

conquistar simpatia, credibilidade e confiança, realizando, como meta finalista a 

influência político-social”. 

Segundo Kunsch (2003), os instrumentos que a comunicação institucional 

utiliza para ter um bom relacionamento com seus públicos, a opinião pública e a 

sociedade em geral são: relações públicas, jornalismo empresarial, assessoria de 

empresa, propaganda institucional, imagem e identidade corporativa, marketing 

social ou cultural e a editoração multimídia. 

Pensando no mix de Comunicação Organizacional Integrada, as relações 

públicas procuram utilizar de estratégias, planejamentos e técnicas específicas para 

cada público de interesse, pensando no seu relacionamento com a organização. A 

partir destes planos de comunicação, é possível perceber que as relações públicas 

contribuem diretamente com a eficácia da comunicação integrada, pois o profissional 

consegue atingir os públicos com um meio de comunicação específico, e o seu uso 

dependerá do tipo de organização, sua finalidade, objetivo e para quem está 

direcionado (KUNSCH, 2009). 

Kunsch (2003, p. 186) afirma que uma das características das relações 

públicas é  

[...] que elas envolvem uma forma administrativa de agir, levando a 
acionar as forças e a coordenar adequadamente os trabalhos em 
torno dos objetivos propostos e das necessidades organizacionais, 
atentando-se sempre para as reações dos públicos e da opinião 
pública, mediante um planejamento adequado das ações. 

 

Cleuza G. Gimenes Cesca (2009) acredita que para as ações acontecerem 

com verdadeira eficácia, o profissional de relações públicas precisará utilizar da 

comunicação dirigida e da comunicação massiva. A comunicação dirigida objetiva 

transmitir informações específicas para determinado público, pois as relações 
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públicas trabalham com uma grande variedade de públicos, por isso, é necessária 

uma comunicação que seja direcionada a cada um deles. Dependendo da 

característica do público-alvo será escolhido o veículo correto, com linguagem 

apropriada e específica (CESCA, 2009). Kunsch (2003, p. 187) explica que, 

 

Na comunicação dirigida o emissor, dirigindo-se a um receptor 
(público) restrito e determinado, usa, além disso um código 
(linguagem) adequado a ele, facilmente decifrável por ele. 
Transmitida de forma apropriada, a mensagem tem também um 
retorno (feedback) apropriado, tornando-se eficiente. 

 

Cândido Teobaldo de Andrade (1993, p. 127 apud CESCA, 2009, p. 351) 

classifica os veículos como escritos, orais, aproximativos e auxiliares. 

 

Quadro 1: Veículos de comunicação dirigida 

ESCRITOS 

Impressos 

Carta comercial, memorando, ofício, circular, requerimento, 
telegrama, barra de hollerith, manual de integração quadro de 
avisos, jornal mural, cartaz, caixa de sugestões, mala-direta, 

folder, folheto, panfleto, flyer, volante, newsletter, press 
release, teaser, boletim, jornal da empresa, revista de 

empresa, relatório público, relatório social, livro de empresa. 

Eletrônicos 
Todos os impressos mencionados podem ser transformados 

em eletrônicos. 

ORAIS 
  

Conversa, discurso, entrevista, telefone fixo, telefone móvel, 
rádio comunicador, alto-falante, intercomunicador, microfone. 

APROXIMATIVOS 

  

Sala de descanso, salão de beleza, sala de ginástica laboral, 
academia, praça de esportes, auditório, biblioteca, museu, 

clube, ambulatório, programas de visita, inauguração, datas 
cívicas, comemoração, concurso, feira, exposição, mostra, 
reunião, convenção, palestra, discurso, colóquio, seminário, 

fórum, painel, simpósio, mesa redonda, conferência, 
assembleia, convenção, brainstorming, entrevista coletiva, 

jornada, workshop, oficina, ações de responsabilidade social. 

AUXILIARES 

Visuais 
Álbum, seriado, gráfico, marca, modelo em escala, bandeira, 

foto, mapa, pintura, sinalização, cartaz, gravura, logotipo, 
mural, quadro de caneta, organograma, maquete, etc. 

Auditivos 
Alarme, apito, CD, fita magnética, rádio, sirene, teipe, sino 

etc. 

Audiovisuais Filme sonorizado, DVD, data show, CD-ROM. 

Fonte: Andrade (1993, p. 127 apud CESCA, 2009, p. 351). 

 

A comunicação dirigida escrita passou a ter maior utilização com o 

crescimento das organizações, transformando-se também em eletrônica por conta 

do crescimento e aumento da tecnologia e da informatização. Na criação destes 

veículos, deve-se observar os objetivos definidos pela organização que devem ser 
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coerentes com a comunicação estabelecida (KUNSCH, 2003; CESCA, 2009) 

Para Cesca (2009), os veículos de comunicação dirigida oral, além de 

informar, também têm finalidade de proporcionar interlocução entre os emissores e 

receptores, o que ocasiona uma interação interna e de outros públicos. Já a 

comunicação dirigida aproximativa facilita o contato entre a organização e seus 

públicos e caracteriza-se pela presença e contato físico. Trata-se, então, de uma 

comunicação interativa presencial (KUNSCH, 2003). Com a criação de novas 

tecnologias de informação e comunicação, os meios digitais são incluídos nos 

veículos de comunicação dirigida auxiliar, onde estão presentes os recursos 

audiovisuais.  

Kunsch (2003) explica que a comunicação massiva pretende atingir um 

grande número de pessoas pelos meios de comunicação de massa (internet, jornais, 

revistas, rádios, televisão, cinema, entre outros). A cultura e a comunicação estão 

sempre lado a lado, pois a cultura é a personalidade da organização e a 

comunicação tem o papel de permitir que essa cultura seja vivenciada e expandida 

para os colaboradores. Analogamente, os consumidores finais participam dessa 

dinâmica, pois, como dito anteriormente, este público exige informações a respeito 

da filosofia da organização (MARCHIORI, 2006). 

 

3.4  Cultura organizacional 

 

Inicialmente, interpretar cultura com uma simples definição não seria indicado, 

já que seu conceito é complexo. Neste contexto, Marilena Chauí (2005, p. 21) 

conceitua cultura de uma forma bastante ampla:  

 

Modos como indivíduos e comunidades respondem as suas 
necessidades e aos seus desejos simbólicos. [...] Engloba a língua 
que falamos, as ideias de um grupo, as crenças, os costumes, os 
códigos, as instituições, as ferramentas, a arte, a religião, a ciência.  

 

Para Roque Laraia (2005), a cultura é o modo como vemos o mundo, as 

apreciações de ordem moral e valorativa, as posturas corporais e os diferentes 

comportamentos sociais, fazendo parte de uma herança cultural. Nessa linha de 

pensamento, a cultura de um determinado grupo ou comunidade é fundamental para 

que as pessoas consigam interagir entre si, com o objetivo de conduzir qualquer tipo 
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de comportamento equilibrado entre a razão, a emoção, a liberdade e a 

responsabilidade.  

Sackmann (1991), citado por Marchiori (2006), define cultura como um 

complexo onde se conhece crenças, arte, moral, lei, costumes e qualquer hábito que 

alguém adquire vivendo em uma sociedade. Portanto, a cultura é real e para 

entendê-la é necessário analisar os hábitos e pensamentos, e este conhecimento 

não surge de uma suposição e sim de uma realidade concreta. 

Morgan (1996) relata que, na década de 1970, com a mudança de equilíbrio 

do poder mundial, associado à crise de petróleo da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), juntamente com a internacionalização das 

organizações, aumentou o interesse em estudos e compreensão do relacionamento 

entre cultura e a vida organizacional. O autor complementa que o cientista político 

Robert Presthus sugeriu que vivemos em uma “sociedade organizacional”, pois as 

grandes corporações hoje em dia têm a capacidade de influenciar no dia-a-dia da 

sociedade. 

 
A identidade é formada e mantida pelos membros que ali 
compartilham, discutem e determinam os caminhos que a empresa 
deseja seguir. Ou seja, a construção do conceito ‘quem somos’ é 
uma visão real, praticada pelas pessoas que fazem a organização. 
(MARCHIORI, 2006, p. 37) 

 

De acordo com Morgan (1996) os indivíduos em uma sociedade têm 

diferentes personalidades por conta da cultura, porém compartilham de coisas 

comuns, e isso também acontece nas organizações, a exemplo do fenômeno 

conhecido como “cultura organizacional”. As organizações são como sociedades 

que possuem seus próprios padrões de cultura e subcultura e, portanto, podem ser 

vistas como um grupo integrado ou uma família que acredita no trabalho em equipe. 

Pensando na cultura no âmbito organizacional, Chiavenato (1999) acredita 

que ela está presente no modo de vida da organização e é o que diferencia uma 

empresa das outras e, por isso, algumas são conhecidas por características 

próprias. A cultura é o que define a missão e estabelece os objetivos de determinada 

organização. “A cultura organizacional pode ser forte ou fraca. É forte quando seus 

valores são compartilhados pela maioria dos funcionários e influencia 

comportamentos e expectativas” (CHIAVENATO, 1999, p. 139). 

Na década de 1930 começou a se pensar no conceito de cultura 



40 
 

 

organizacional, mas nenhuma das definições se preocupava com as mudanças que 

poderiam ocorrer no ambiente interno. Porém, ao longo do tempo, foi necessário 

pensar nesta exigência. Na década de 1980, quando o conceito de cultura 

corporativa surgiu, o termo cultura organizacional começou a tomar cada vez mais 

espaço nas organizações, haja vista a maior preocupação da área administrativa 

com essa ideia. Para Marchiori (2006), o que reproduz a cultura em uma 

organização é a prática social que constrói manifestações culturais e, assim, os 

eventos e rituais reproduzem essa cultura nas relações sociais, porque elas criam 

significados. 

“Se a organização é um fenômeno social, uma de suas principais 

características é a interação humana [...] elas [culturas] são produtos naturais da 

interação social” (MARCHIORI, 2006, p. 66). Sendo assim, os colaboradores da 

organização podem ser comparados com membros da sociedade que são 

diretamente influenciados pela cultura. As subculturas podem acontecer em uma 

organização quando cada grupo cria um sistema de valores diferente do outro e no 

lugar de uma cultura uniforme é gerado um mosaico de realidades organizacionais, 

pois nem todos estão completamente comprometidos com a organização em que 

trabalham, ou possuem lealdades divididas, a fim de acrescentar sentido às suas 

vidas (MORGAN, 1996). 

De acordo com Chiavenato (1999), as organizações que são bem-sucedidas 

adotam culturas sensitivas para ajustar as diferenças sociais e culturais entre seus 

funcionários, principalmente quando são empresas globais. As culturas podem ser 

adaptativas ou não-adaptativas, sendo a primeira caracterizada pela criatividade, 

inovação e mudança, já a segunda é conservadora e se mantém inalterada ao longo 

dos anos. Cees van Riel (1997, p. 35) afirma que “a comunicação, o comportamento 

e o simbolismo de uma empresa, são de fato, as formas concretas dentro das quais 

se cristaliza a personalidade organizacional”. 

Segundo Marchiori (2006) com base em OTT (1989), a tipologia dos 

elementos da cultura organizacional pode ser dividida em quatro níveis: artefatos; 

padrões de comportamento; crenças e valores; e pressupostos.  

Edgar Shein (1997 apud MARCHIORI, 2006) acredita que a cultura pode ser 

analisada em diferentes níveis, explicados abaixo. 
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Quadro 2: Níveis da cultura organizacional e sua interação 

Artefatos; 
Tecnologia; 

Arte. 

- Padrões de comportamento. 
- Objetivos de gerenciamento 
familiares. 
- Visíveis e auditivos padrões 
de comportamento. 
- Normas. 

Visíveis, mas frequentemente 
não-decifráveis. 

Valores. 
- Testado no ambiente físico. 
- Testado somente por 
consenso social. 

Excelente nível de 
conhecimento. 

Pressupostos básicos. 

- Relacionamento com o 
ambiente. 
- Natureza da realidade, 
tempo e espaço. 
- Natureza da natureza e 
atividade humana. 
- Natureza das relações 
humanas. 

Considerados como 
verdadeiro; 
Invisível; 

Inconsciente. 

Fonte: Shein, reproduzido por Marchiori (2006). 

 

A comunicação é um processo que sustenta a organização. A realidade de 

uma organização não é diferente da sociedade, pois de acordo com Marchiori (2006, 

p. 131)  

Assim como o ‘homem social’, o indivíduo da organização também 
necessita atribuir um sentido para seu mundo, trabalhar para 
sobreviver, relacionar-se com os outros, formar identidade, 
administrar emoções, engajar-se em outras culturas. 

 

A ação entendida como comunicação pode ser compreendida por meio de 

três sistemas comuns da sociedade, a saber: o sistema cultural de ideias, o sistema 

social de ações e o sistema de artefatos físicos. Em todos esses sistemas a 

comunicação deve ser uma realidade, expressando comportamentos que são 

traduzidos nas experiências de uma empresa que construiu sua história 

(ROSENGREN, 2000 apud MARCHIORI, 2006). 

Marchiori (2006, p.136) conclui que “toda empresa é um sistema vivo e, 

portanto, apresenta uma realidade de vida diária e compartilhada”. Entretanto, as 

organizações devem prover a interação social para que assim busque o 

relacionamento com seus públicos, atribuindo significado para estas relações que, 

por sua vez, envolvem-se processos de comunicação eficazes. 

Complementando, Morgan (1996) compreende que os costumes e as 

decisões que são realizadas na vida diária pelo nosso inconsciente fazem parte da 

cultura, pelo fato de seguirmos normas já impostas pela sociedade. Portanto, é 

possível compreender a cultura como um processo de construção da realidade, um 
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fenômeno ativo e que pode ser criado e recriado pelas pessoas que a vivenciam. 

Sackmann (1991, p. 34 apud MARCHIORI, 2006, p. 137) considera que “a 

essência da cultura pode ser conceituada como a construção coletiva da realidade 

social”. Para a mesma autora, a cultura organizacional é um fenômeno interativo 

impulsionado pelas relações dos indivíduos com o mundo em que vivem. A 

linguagem é o principal meio pelo qual a cultura é passada de pessoa para pessoa, 

inclusive nas organizações, pois o jeito como se escreve em documentos e como se 

fala nos ambientes de uma empresa é como os novos indivíduos capturam e 

aprendem a cultura da organização e suas regras. 

Seguindo o mesmo pensamento da autora, Morgan (1996, p. 125) 

contextualiza. 

As características de uma cultura que estão sendo observadas 
gradualmente se tornarão evidentes à medida que se conheçam os 
padrões de interação entre os indivíduos, a linguagem que é 
utilizada, as imagens e temas explorados na conversa, bem como 
vários rituais de rotina diária. [...] pode-se quase sempre descobrir 
que parecem existir explicações históricas para a maneira na qual as 
coisas são feitas.  

 

A cultura de uma organização tem como base a comunicação. Quando falam 

ou escrevem estão se comunicando e construindo a sua própria cultura, ou seja, 

quem cria as regras e a cultura são os indivíduos que convivem na organização. 

Portanto, uma mudança só ocorre se o público interno realmente a aceita 

(MARCHIORI, 2006). 

Quando um processo seletivo ocorre e novos funcionários são admitidos na 

empresa, é necessário passar por diversas etapas. Essa dinâmica de integração é 

chamada de socialização organizacional, ou seja, a maneira como a organização 

recebe, integra e transmite a cultura organizacional aos novos colaboradores por 

meio de histórias, rituais, cerimônias, símbolos materiais e linguagem. Cada uma 

das partes tenta influenciar e adaptar-se a outra, em um processo de socialização e 

também de personalização (CHIAVENATO, 1999). 

“Se as organizações são entidades sociais constituídas por meio da interação, 

está sedimentado o papel da comunicação em construir, manter e transformar a 

cultura organizacional” (MARCHIORI, 2006, p. 183). Portanto, através da 

comunicação, a história e o futuro de uma organização estão sendo construídos, 

com base nos relacionamentos com os públicos. 
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O profissional de relações públicas deve entender a cultura de uma 

organização para fundamentar todo o processo de comunicação junto aos diversos 

públicos de interesse, trabalhando em profundidade estes relacionamentos. Trata-

se, então, de legitimar a organização através do conhecimento e avaliação da 

própria comunicação. Atualmente, este profissional deve assumir uma postura 

estratégica para que a comunicação possa ser eficaz (MARCHIORI, 2006). 

Para a mesma autora, o sucesso de uma organização está primeiramente 

ligado ao público interno, na maneira como ela dispõe as formas de comunicação, 

como se relaciona com seus colaboradores e, a partir disso, essas habilidades 

podem ser projetadas para o público externo, estruturando e fazendo sempre uma 

manutenção desses relacionamentos. 

De acordo com Morgan (1996), as características distintas de diversas 

sociedades organizacionais estão ligadas aos contextos culturais presentes em sua 

evolução, sendo estes elementos culturais que delineiam o caráter da organização. 

James Grunig (2001) acredita que os profissionais de Relações Públicas das 

organizações podem ter os mesmos princípios ao redor do mundo, porém, devem 

executá-los de maneira diferenciada por conta de diversas variáveis que podem 

mudar de acordo com o país, e uma delas é a cultura local. 

Seguindo a mesma ideia, Krishnamurthy Sriramesh (2014) acredita que a 

globalização influencia no relacionamento das organizações e seus públicos de 

interesse, pois as culturas dos novos públicos não são iguais. Portanto, as empresas 

devem adaptar seus valores e atividades à cultura de públicos diversos quando 

atuar globalmente, senão poderá perder apoio e reputação. 

Segundo Paulo Nassar (2007), as relações públicas, não mais consideradas 

apenas como difusoras de informações, mas também como mediadoras entre 

inúmeros protagonistas sociais, podem ter um papel decisivo, pois atuam na 

estrutura política das organizações. 

 

As relações públicas deixam de ser identificadas apenas como uma 
prática comunicacional, resultando os seus processos e as suas 
ações do pensamento político organizacional. Elas são protagonistas 
importantes da estruturação das políticas das empresas e instituições 
(NASSAR, 2007, p. 35). 

 

As relações públicas cada vez mais utilizam da história e da memória para 

Fundamentaçã

o Teórica 
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auxiliar no planejamento de comunicação organizacional. Nassar (2007) considera o 

mundo das relações públicas democrático, cujo espaço da comunicação 

organizacional valoriza e incorpora a opinião de seus públicos e da sociedade, 

podendo resgatar vivências e torná-lo protagonista de sua vida, organização, 

comunidade e país. É necessário despertar o sentimento de inclusão dos 

funcionários e das comunidades como parte da organização e da história.  

É de extrema importância conhecer e entender a história da organização 

antes mesmo de repassá-la. É preciso resgatar a história, os problemas e soluções 

encontrados, identificar suas características, sua cultura e identidade organizacional 

para ser refletida e utilizada corretamente no futuro. 

Nassar (2007) afirma que a dimensão histórica está ligada à construção da 

cultura e da identidade organizacional, fator que interessa aos estudos de relações 

públicas por terem como componente o conjunto de símbolos, comportamentos e 

processos de comunicação que desenham a personalidade e a imagem corporativa, 

gerando as ações das organizações.  

O profissional de relações públicas tem o papel de mediar os relacionamentos 

entre a organização e seus públicos através de meios de comunicação. Para isso, é 

necessário desenvolver um contato com a mídia, que exerce um poder muito grande 

sobre a sociedade e a opinião pública, levando vantagens em relação às 

informações (KUNSCH, 2003). 

A cultura pode impactar nas práticas de um profissional de relações públicas, 

pois é a base para todo o processo de comunicação e construção de um 

relacionamento eficaz com os stakeholders. O elo entre relações públicas e cultura é 

percebido quando as relações públicas atuam em um determinado ambiente cultural 

e quando a comunicação acontece com pessoas de sociedades diferentes. Nesse 

sentido, as empresas que atuam globalmente devem se adaptar a diferentes 

culturas a fim de se comunicar com eficácia (SRIRAMESH, 2014). 

Concluindo, com o avanço das tecnologias dos meios de comunicação, as 

organizações devem ter um compromisso e uma responsabilidade pública com a 

sociedade e seus públicos de interesse, adotando o princípio de transparência no 

que diz respeito as informações dirigidas aos colaboradores e consumidores, por 

intermédio do planejamento de comunicação que perspective o sucesso da 

organização. 
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4 DESCRIÇÃO INSTITUCIONAL DO CLIENTE: SEAGAIA  

 

Para estruturar este capítulo, a Agência Lutz reuniu dados da Seagaia, 

concessionária do Grupo Mitsubishi na Baixada Santista, assim como seus produtos, 

serviços e ambiente organizacional, além de uma análise do mercado no qual a 

empresa está inserida. 

Este trabalho foi realizado por meio de entrevistas com os executivos 

proprietários da empresa, colaboradores e clientes, além da visita às duas unidades 

da concessionária, acompanhamento de matérias publicadas em mídias impressas 

(jornais e revistas) e eletrônicas (rádio e TV), além de pesquisas na web, realizadas 

nos canais oficiais da marca. 

Empresa no setor automotivo desde 2009, a Seagaia Mitsubishi foi criada 

para atender o público comprador da marca na Baixada Santista e competir com os 

concorrentes ligados ao mercado de luxo. A Mitsubishi é uma empresa de capital 

aberto que atua em mais de 180 países, presente no Brasil desde 1991, quando o 

mercado brasileiro se abriu para importações. O primeiro ponto de venda foi 

inaugurado na cidade de São Paulo e em apenas dois anos a empresa contava com 

20 concessionárias em 18 cidades do país. 

Com estrutura integrada pelas atividades de importação, distribuição, 

comercialização, serviços de oficina e assistência técnica, em 1998 foi inaugurada a 

fábrica da Mitsubishi Motors do Brasil, localizada em Catalão, interior de Goiás, 

promovendo o desenvolvimento da região. Em meio a uma ampla área ambiental, a 

unidade da Mitsubishi Brasil nasceu pautada pela excelência da qualidade e pela 

sustentabilidade, com a utilização responsável da água e a destinação adequada de 

seus resíduos sólidos desde o início. Com uma área construída de 14 mil metros 

quadrados, no dia 15 de julho a empresa apresentou a primeira Mitsubishi L200. 

Cabine dupla, motor a diesel e tração nas quatro rodas. 

A Mitsubishi no Brasil está presente em 26 estados e no Distrito Federal, ou 

seja, em todo o país, contando com mais de 3 mil colaboradores e 30.700 

mundialmente. Há 175 concessionárias autorizadas da Mitsubishi no Brasil. 

Atualmente, a fábrica de Catalão libera para as concessionárias mais de 300 

veículos por dia, com os mais altos padrões de qualidade em seus processos, desde 

o projeto de desenvolvimento do produto até a auditoria final pós-montagem. São 
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fabricados, em Catalão, os modelos do Lancer, Pajero, linha L200 Triton e ASX. Os 

modelos do Pajero Full, Outlander e Lancer Evolution X são importados.  

 

4.1  Dados cadastrais  

 

Razão Social: Seagaia Comércio de Veículos Ltda. 

Localização: Santos e Praia Grande. 

Endereço: Rua Xavier Pinheiro, 81, Santos; Av. Presidente Kennedy, 3046, 

Praia Grande –SP.  

Telefone: (13) 3202-0470 / (13) 3596-9040 

SAC: Online no Site da Seagaia 

http://www.mitsubishimotors.com.br/wps/portal/renaro/seagaiasantos/areas/contato 

 

Composição da Diretoria 

Sócios-Diretores: Marco Antônio Alonso Crespo e Márcio Alonso Crespo 

 

Redes Sociais 

A Seagaia se relaciona com seus públicos por meio da sua fanpage no 

Facebook, canal de vídeos no YouTube e Instagram. 

Figura 3: Redes sociais utilizadas pelo cliente 

 

 

 

Fonte: Facebook, YouTube e Instagram, 2015 

 

4.2  História institucional da Seagaia 

 

Para delinearmos a história institucional da Seagaia, primeiramente, temos de 

compreender o grupo do qual faz parte e sua inserção no Brasil. O grupo Mitsubishi 

atua no setor automobilístico e em diversos segmentos - da indústria do turismo ao 

setor aeroespacial. O grupo é o maior conglomerado asiático, participando 

ativamente de campanhas para preservação ambiental e desenvolvendo pesquisas 

http://www.mitsubishimotors.com.br/wps/portal/renaro/seagaiasantos/areas/contato
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científicas. São mais de 200 grandes empresas em 180 países. 

A Mitsubishi Motors surgiu em 1917 e, nesta época, foram produzidas apenas 

22 unidades do modelo de lançamento em virtude do preço elevado de fabricação. 

Nas próximas duas décadas, a empresa se consolidou no mercado através de 

inovações como o protótipo de seu primeiro caminhão, em 1918; o primeiro motor a 

diesel do país; o primeiro ônibus de tamanho grande; o primeiro automóvel japonês 

com tração integral, produzido em 1937 com a colaboração do governo japonês para 

fins militares; e o primeiro caminhão equipado com motor diesel.  

Em 1974, um acordo com uma empresa inglesa possibilitou o início da 

distribuição de seus veículos no Reino Unido, começando assim uma enorme 

expansão no continente europeu, inaugurando em 1977 uma série de 

concessionárias que possibilitaram a venda direta de seus veículos. No final da 

década, pela primeira vez em sua história, a produção anual de veículos rompeu a 

barreira de um milhão de unidades. 

Na década de 1980, a montadora japonesa ingressou oficialmente no 

mercado norte-americano com a instalação de uma subsidiária, apresentando aos 

consumidores a marca que pela primeira vez era vendida nos Estados Unidos 

através de uma rede de 70 concessionárias espalhadas por 22 estados. No final dos 

anos 80 a montadora investiu pesado no mercado americano, veiculando seus 

primeiros comerciais na televisão e elevando para 340 unidades sua rede de 

concessionárias. Com esta estratégia, a Mitsubishi atingiu a marca de 1,5 milhões 

de automóveis produzidos anualmente.  

Com o sucesso dos modelos esportivos, a montadora continuou investindo no 

aprimoramento do setor automobilístico, tornando-se uma das melhores e mais 

respeitadas marcas neste segmento. Tecnologia, design, alta qualidade e resistência 

são características da Mitsubishi Motors, que conta ainda com divisões voltadas 

para o desenvolvimento de tecnologias específicas. 

A Mitsubishi, quinta maior montadora no Japão, oferece aos consumidores 

mais de 20 modelos diferentes de automóveis, além de caminhões e ônibus, que 

são produzidos em mais de 24 fábricas instaladas em países como Brasil, Estados 

Unidos, Holanda, Filipinas, Tailândia e Japão. A empresa comercializa seus 

automóveis em mais de 160 países ao redor do mundo, possuindo ainda seis 

modernos centros de Pesquisa e Desenvolvimento - quatro no Japão, um na 
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Alemanha e um nos Estados Unidos. Em 2010 a Mitsubishi vendeu mais de 1,1 

milhões de automóveis no mundo todo, alcançando faturamento de US$ 22,8 

bilhões. 

Em 1990, o mercado brasileiro se abria para as importações. Depois de muito 

trabalho, em 1991, os primeiros veículos Mitsubishi desembarcaram no país e a 

cidade de São Paulo inaugurou o primeiro ponto de venda da marca. Em apenas 

dois anos, a empresa já contava com 20 concessionárias em 18 cidades do país. 

Alguns anos depois, em 1998, foi inaugurada a fábrica da Mitsubishi Motors 

do Brasil, localizada em Catalão, interior de Goiás, promovendo o desenvolvimento 

da região. Rapidamente a Mitsubishi conquistou uma posição de destaque nesse 

mercado. A Mitsubishi oferece apoio a seus clientes através de sua rede autorizada 

de revendas, com mais de 150 unidades presente em todo o território nacional. 

A Seagaia, na Baixada Santista, foi fundada em 1 de setembro de 2009 para 

a sucessão do Grupo DVM, antiga concessionária da Mitsubishi na região. Em 

função da excelência dos números que a empresa alcançou, a Mitsubishi ofertou a 

oportunidade de comprar a Bandeira na cidade de Santos. Desde então, a empresa 

segue em crescimento e consolidação, chegando ao padrão atual de excelência 

dentro da linha Mitsubishi.  

É uma revendedora exclusiva na Baixada Santista da marca Mitsubishi, ou 

seja, tem a autorização do proprietário da marca para vender e distribuir seus 

produtos. Hoje, a empresa dispõe de duas unidades de revendas e peças na 

Baixada Santista, localizadas na cidade de Santos (Mit Concept Store) e uma em 

Praia Grande (Filial), utilizando sua patente e infraestrutura. Seagaia é uma 

combinação das palavras “mar” (em inglês “sea”) e “terra” (em grego “gaia”), 

podendo ser traduzida como Terra das Águas. 

A primeira unidade localizada na cidade de Santos foi inaugurada em 2009 e 

contava com venda de veículos novos e seminovos, além de acessórios, peças e 

oficina para veículos da marca. Nessa loja também ficava o setor financeiro e de 

documentações. Em outubro de 2015  a loja matriz de Santos foi transferida para a 

Mit Concept Store, se tornando assim uma loja só. A segunda unidade foi 

inaugurada em 2011, na cidade de Praia Grande, com venda de veículos novos e 

seminovos, acessórios, peças e oficina da marca. 

Em 2014 foi inaugurada a Mit Concept Store, um novo conceito em prestação 



49 
 

 

de serviços automotivos. Erguido em uma área de mais de 4 mil metros quadrados, 

no bairro Macuco, o espaço possui infraestrutura completa para atender até 1.500 

veículos por mês. O novo centro técnico conta com atendimento para veículos de 

todas as marcas. 

A Mitsubishi realiza anualmente a premiação Diamante, maior competição 

entre concessionárias Mitsubishi em todo o Brasil. O prêmio avalia o desempenho 

comercial, em serviços, peças e acessórios, satisfação do cliente, SAC, Marketing, 

indicadores financeiros, entre outros. Durante o ano, as lojas passam por diversas 

auditorias e pesquisas que tem como propósito o aprimoramento constante dos 

aspectos comerciais e operacionais da concessionária. No primeiro ano de 

participação da Seagaia, em 2010, a loja conquistou o décimo quarto lugar e no ano 

seguinte, em 2011, alcançou o décimo lugar. No ano de 2013, a Seagaia também 

ficou entre as 20 melhores concessionárias Mitsubishi do país, reafirmando o 

compromisso da marca com clientes, colaboradores e parceiros. 

 

4.3  Estrutura organizacional 

 

A Seagaia é uma empresa privada que realiza atividades comerciais, cujo 

objetivo final é o lucro. Isso a caracteriza como organização do segundo setor. 

Atualmente, a empresa conta com 73 colaboradores, juntando as duas unidades 

existentes. 

A empresa possui o modelo de gestão tradicional, ou seja, o poder e a 

influência não estão nas mãos dos trabalhadores. Numa hierarquia de cima para 

baixo, a responsabilidade está no gestor do topo e as ordens fluem para os 

colaboradores. Esse tipo de gestão dá margem para burocracia, racionalidade e 

hierarquia autoritária. 

O estilo de liderança é mais autoritário, marcado pelo relacionamento da 

diretoria com os gerentes, e as informações são passadas para os subordinados. 

Existem poucos momentos de conversas entre todos os colaboradores, correndo o 

risco das informações serem distorcidas no caminho. Esta estrutura é baseada no 

pressuposto de que os gestores podem gerir sozinhos.  

Os colaboradores são divididos em duas unidades, uma localizada na cidade 

de Santos e uma na Praia Grande. Nessa última, a principal atividade desenvolvida 
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é a venda. Nessa área existe um gerente do setor de novos veículos e um de 

seminovos, um supervisor de vendas, vendedores, motoristas e estagiários, 

contando também com uma oficina que possui consultor técnico, mecânico, 

vendedor de peças e estoquista. 

Na Mit Concept Store, a última filial inaugurada em Santos, encontra-se os 

serviços de venda, oficina e administrativo. Os setores de venda e oficina realizam 

os mesmo serviços das outras filiais, com o diferencial de atendimento de carros de 

outras marcas. Na estrutura administrativa estão a diretoria, o financeiro, a 

tecnologia, os setores de assuntos corporativos e contábeis, além dos outros setores 

como a da Praia Grande. 

O organograma a seguir mostra a representação gráfica da estrutura 

organizacional da Seagaia Mitsubishi. 

Figura 4: Organograma Seagaia 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

4.4  Instalações 

A Seagaia possui duas unidades na Baixada Santista, a Mit Concept Store na 

Rua Xavier Pinheiro número 81, no bairro Vila Mathias, e a filial de Praia Grande na 

Avenida Presidente Kennedy, número 3.046, no bairro Aviação.  

Com 73 colaboradores em todas as unidades, a Seagaia é classificada como 

uma empresa de Pequeno Porte, de acordo com os critérios do Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Os critérios que classificam o tamanho de 
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uma empresa constituem um importante fator de apoio às micro e pequenas 

empresas, permitindo que estabelecimentos dentro dos limites instituídos possam 

usufruir os benefícios e incentivos previstos nas legislações. No Estatuto de 1999, o 

critério adotado para conceituar micro e pequena empresa é a receita bruta anual. 

Além do critério adotado no Estatuto, o SEBRAE utiliza ainda o conceito de número 

de colaboradores nas empresas. 

A loja conceito reúne concessionária completa, venda de veículos, corretora 

de seguros, boutique com produtos licenciados (camisetas, jaquetas, botas, tênis, 

chinelos, bonés, chaveiros etc), autopeças e serviços de oficina, com funilaria, 

pintura, balanceamento, alinhamento e manutenção de veículos e pneus blindados. 

Figura 5: Unidades da Concessionária Seagaia 

Fonte: Acervo de imagens da Seagaia, 2014. 

 

4.5  Produtos e Serviços 

No seu primeiro ano de comercialização e revendas, a Seagaia avançou 10 

posições no ranking da revendedora Mitsubishi e atualmente ocupa a colocação 

entre as vinte melhores concessionárias dentre as 180 lojas da marca no Brasil. 

A Seagaia Mitsubishi tem como principais processos o comércio de veículos 

novos e seminovos, venda de peças, acessórios e serviços agregados a 

manutenção da marca Mitsubishi, além de seminovos de outras marcas. Oferece a 

seus clientes equipamentos modernos e tecnológicos através de peças originais, 

atingindo a qualidade da marca. O custo é apresentado com toda transparência, 

podendo ser visto através de catálogos com o padrão de qualidade certificado 

Mitsubishi, garantindo a segurança e tranquilidade de seus clientes. A linha de 

produtos oferecidos é representada por quinze modelos, separados em cinco linhas 



52 
 

 

diferentes: Pajero, Crossover, L200 Triton, Lancer e Frotista. 

Foi na década de 1980 que surgiu o modelo de maior sucesso de vendas na 

história da Mitsubishi, o veículo utilitário esportivo Pajero, que a partir dos anos 1990 

incluiu a linha de modelos Pajero no tradicional Rally Dakar. Com o sucesso do 

modelo Pajero, a montadora resolveu investir no segmento de veículos utilitários 

esportivos, se tornando uma das melhores e mais respeitadas marcas neste 

segmento. 

Figura 6: Família Pajero 

 

 

Fonte: Mitsubishi, 2015. 

Os modelos Crossover são veículos utilitários esportivos voltados para o 

segmento de luxo, ou seja, podem ser utilizados na rotina diária das cidades, porém, 

com o estilo de um carro esportivo. 

Figura 7: Família Crossover 

Fonte: Mitsubishi, 2015. 
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A linha L200 Triton foi uma das primeiras que desembarcou no Brasil na 

década de 1990. São picapes elevadas do solo, equipadas com largas rodas e 

internamente revestidas de couro. Até então eram veículos de trabalho, mas com o 

passar do tempo foram convertidas em objetos de desejo para clientes em busca de 

diferenciação. Em 1998 foi lançada a primeira L200 na linha de montagem da fábrica 

instalada em Catalão (GO), na cor branca e com a morfologia típica do Brasil: cabine 

dupla, motor a diesel, tração nas 4 rodas. 

 

Figura 8: Família L200 Triton 

Fonte: Mitsubishi, 2015. 

A linha Lancer conta com carros do tipo sedã de porte médio. O modelo foi 

lançado em doze versões diferentes, desde o básico até o mais poderoso, sendo um 

dos veículos de maior sucesso da montadora. 

Figura 9: Família Lancer 

Fonte: Mitsubishi, 2015. 
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A linha frotista é direcionada para compor a frota de empresas. Seus dois 

modelos apresentam força e resistência com baixo custo de manutenção. A L200 

Triton GL é o veículo ideal para entregas, transporte ou trabalho pesado. O Pajero 

foi lançado exclusivamente para frota podendo enfrentar qualquer tipo de trabalho ou 

situação. 

 

Figura 10: Linha Frotista 

Fonte: Mitsubishi, 2015. 

Além de carros, a Seagaia possibilita a seus clientes a compra de um Kit 

Peças após o fim do prazo de garantia. Este kit confere segurança e qualidade das 

peças originais, além da garantia de 12 meses e inspeção gratuita de 21 itens. Os 

kits são separados por modelo de carro e tem diversos tipos, de acordo com a 

necessidade do comprador. Oferece também o MIT Renova, que possibilita a 

aquisição de peças remanufaturadas que obedecem aos padrões de qualidade da 

marca por preços diferenciados, seguindo também os benefícios ambientais (obtidos 

com o reaproveitamento dos materiais) e a mesma garantia das peças novas. 

A empresa trabalha com um serviço diferenciado denominado “O MIT”, que 

significa Revisão Programada, para manter o veículo de seus clientes sempre em 

perfeitas condições, com consultores e mecânicos disponíveis para atendê-los, 

garantindo a segurança, a qualidade das peças originais, profissionais 

especializados e preços mais justos. Há também o novo aplicativo MIT Serviços, 

disponível para celular, que alerta sobre a revisão, preços, peças, manual do veículo 

e indicação da concessionária mais próxima.  

As oficinas da Seagaia oferecem o serviço de funilaria e pintura que conta 

com equipamentos de alta tecnologia, possibilitando consertos a preços competitivos 

a fim de manter a originalidade do carro, além de atendimento por consultores 
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técnicos especializados em serviços de funilaria e pintura.  

A Mitsubishi oferece o programa MIT SIM, que disponibiliza veículos 

seminovos da marca Mitsubishi com 15 meses de garantia. Todos os veículos são 

cuidadosamente testados e revisados dentro de rigorosos padrões de qualidade, 

oferecendo maior durabilidade e a valorização do seminovo, além de vantagens 

concedidas como: 15 meses de garantia com mais de 220 itens cobertos; inspeção 

prévia de 11º itens; certificação de fábrica; assistência 24 horas e cobertura nacional 

nas concessionárias Mitsubishi Motors. 

Por fim, a Mitsubishi também oferta a opção de blindagem de carro. Os níveis 

de blindagem seguem as normas de regulamentação da ABNT e a Mitsubishi 

recomenda blindagens da DuPont, Armura, WTruffi e Tecpro. Por ser uma 

concessionária reconhecida da marca, a Seagaia oferece também estes serviços 

aos seus clientes.  

 

4.6  Distribuição 

A fábrica da Mitsubishi fica em Catalão, de onde saem todos os veículos para 

as revendedoras Mitsubishi do Brasil. Os automóveis são transportados em 

caminhões denominados “caminhão cegonha” (veículo terrestre fabricado para o 

carregamento de automóveis). Ao chegar na concessionária Seagaia, os veículos 

passam pelos seguintes procedimentos: 

 CHECK LIST: Para avaliar se o carro veio da fábrica com algum tipo de 

avaria. 

 DECALQUE: Uma cópia da numeração do chassi que se faz colocando 

uma folha de papel sobre o número, de forma que apareça a gravação que é o 

número de identificação do veículo e em seguida o carro é abastecido. 

  Pre Delivery Inspection (PDI) - Revisão de entrega, verificando nível 

de óleo, luzes, pressão dos pneus, etc. Ou seja, tudo antes do veículo ser entregue.  

Na empresa não há efetivamente uma cadeia de suprimentos, mas apenas 

um departamento de compras centralizado que repõe o estoque semanalmente, a 

partir da análise sistêmica da demanda de peças.  O sistema de gestão de peças faz 

a listagem dos itens necessários, além de contemplar os pedidos pontuais dos 

clientes. Após a análise da gerência responsável, toda demanda é enviada para a 

montadora por meio do site da empresa que, por sua vez, encaminha as peças 
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conforme disponibilidade de seu estoque.  

Existem duas funções de compras na concessionária Seagaia: a primeira diz 

respeito as peças para estocagem e revenda; e a segunda função refere-se a 

insumos e produtos de consumo.  Há um controle de almoxarifado para estas 

funções e mensalmente os itens faltantes são listados e direcionados ao 

departamento de compras. Essa área efetua, no mínimo, três cotações para todos 

os produtos, e os preços cotados são encaminhados para aprovação do gerente 

administrativo. Com a cotação aprovada, o departamento efetua as compras, o 

recebimento e a distribuição das mercadorias. Todos os itens comprados na 

empresa passam por este processo.  

O estoque é gerido através de um sistema de gestão de peças integrado ao 

da empresa. Com base na demanda e frequência de vendas, cruzadas com os 

investimentos, são determinados, semanalmente, os itens a serem comprados. Há 

um controle de materiais que perdem a utilidade, medindo a eficiência das compras, 

e itens em estoque com mais de 45 dias são mapeados e separados nas prateleiras 

para gestão visual. Como a montadora trabalha com sistema “Just-in-time”, não é 

necessária a estocagem de grande quantidade de itens, pois o giro é o fator de 

análise do que possui mais importância.  

Não havendo uma cadeia de suprimentos, os principais clientes do estoque 

de peças são a oficina e o balcão de peças. Cada funcionário que necessita de uma 

peça para aplicação em um veículo deve estar munido de uma ordem de serviço, 

que confirma em qual veículo o item será utilizado e cobrado.  Feito isso, o 

funcionário vai ao balcão de suprimento, que requisitará a peça na ordem de serviço. 

Neste momento, de forma automática, o sistema imprime uma requisição de peças 

que é assinada pelo requisitante. 

Um processo análogo ocorre com o balcão de peças, mas ao invés de uma 

ordem de serviço é utilizado um formulário denominado pré-venda. Somente os 

estoquistas têm acesso ao estoque de peças. Em caso de não utilização da peça, é 

feito o processo de devolução, retirando a mesma da ordem de serviço ou da pré-

venda. Há um controle semanal das ordens de serviço e pré-vendas abertas, sem 

emissão de notas e com peças requisitadas.  

A Seagaia tem o objetivo de criar uma analogia da cadeia de suprimentos ao 

estoque de peças. Atualmente, gira em média 800 itens no estoque, medidos 
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através de demandas mensais, anuais e de ordem de importância e venda (para 

auxiliar na arrumação física do estoque, ou seja, peças com maior frequência de 

vendas ficam mais próximas à área de suprimento). É controlado sistemicamente 

também o giro de cada item, que é separado em: 

1- Giro verdadeiro: que soma todas as vendas e divide pelo estoque, 

independente da compra ter sido feita em emergência. 

2- Giro líquido: que expurga da conta as compras feitas em emergência. 

3- Giro em quantidade: que não leva em conta o valor do item na compra, 

somente a quantidade de entrada e saída.  

 

4.7  Estrutura de comunicação 

 Algumas ações de comunicação mercadológica da Seagaia são realizadas 

pela agência Samba, localizada na cidade de Santos. Especificamente, a agência 

Samba presta serviços de criação e divulgação para a Seagaia. São realizadas 

criações para anúncios e eventos em que a empresa está envolvida. Uma das ações 

é o e-mail marketing semanal para o setor de novos e seminovos, em forma de 

mala-direta, que é um informativo digital utilizado como estratégia de marketing que 

cria fidelização de clientes por meio de notícias, informações e promoções de 

produtos e serviços. Também é publicado semanalmente o anúncio de uma página 

no Jornal Motor, além do anúncio de meia página, todos os sábados, no Jornal A 

Tribuna. São realizados anúncios de linha (classificados) no mesmo jornal para 

veículos seminovos.  

Além das ações pontuais em cronograma, existem ações especiais que são 

realizadas em eventos e datas comemorativas. A esse exemplo é realizada uma arte 

publicitária enviada aos clientes aniversariantes do mês.  

A Seagaia não possui um planejamento de marketing e os carros que serão 

divulgados são decididos em uma reunião semanal dos gerentes. O site da Seagaia 

é feito pela Mitsubishi, de acordo com a identidade da marca. As artes que são 

publicadas no site são realizadas pela agência Samba, além das divulgações e 

jingles que circulam nas rádios locais. 

Para o público interno, não existem projetos e ações sistematizadas. 
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4.8  Comunicação mercadológica 

 

A Seagaia garante satisfação para seus clientes utilizando diversos recursos. 

Para que isso se torne possível, a concessionária conta com um sistema chamado 

Business Development Client (BDC), que tem a função de gerenciar o 

relacionamento com o cliente. Na prática, os colaboradores entram em contato com 

os clientes e/ou consumidores potenciais, no empenho de obter informações sobre 

as expectativas com relação ao produto. Nesse sistema são realizadas algumas 

perguntas aos clientes (uma espécie de questionário) e, ao final, o cliente dá uma 

nota ao atendimento oferecido. Além disso, os clientes são informados quando sua 

revisão está próxima para agendamento dos serviços.  

A oficina seria a área da Seagaia que há maior produção, pois retêm 65% da 

folha de pagamento, 50% do espaço físico e é responsável por atender, em média, 

400 clientes ao mês. Ou seja: mensalmente, a empresa atende 4 a 5 vezes mais 

clientes que a área comercial. Com estes números, a mesma é responsável pela 

absorção de 60% dos custos administrativos da empresa.  

Estes números, aliados a um controle de satisfação rigoroso, aumenta a 

visibilidade e satisfação de clientes, que retornam para a área fim da empresa 

(venda de veículos). Assim, mais clientes atendidos na pós-vendas de forma 

satisfatória, com maior probabilidade de novas vendas. As principais práticas 

adotadas para garantir a qualidade do que é adquirido consistem em fornecedores 

rotineiros e tentar ao máximo mantê-los, conservando os preços estáveis e 

competitivos através de cotações. 

A Seagaia trabalha com o sistema Customer Relationship Management 

(CRM) para o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Trata-se de um 

sistema integrado de gestão com foco no cliente, que reúne vários processos e 

tarefas de uma forma organizada e integrada. Esse sistema é uma estratégia de 

negócio voltada ao entendimento e antecipação das necessidades e potenciais da 

empresa, tendo como principal objetivo fidelizar os clientes.  

Com apoio da agência Samba, a Seagaia criou uma revista com novidades da 

marca e da concessionária, além de apresentações de ofertas de carros seminovos. 

A ação teve início há um ano e a revista se chamava Seagaia News. A partir da 

edição número 16, passou a ser chamada de Jornal Seagaia News e atualmente 
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conta com 19 edições, lançadas mensalmente e divulgadas na entrada de seu site.  

 

4.9  Eventos e Patrocínio 

 

Durante o ano, a Seagaia realiza eventos para os seus clientes, como 

lançamentos de carros e algumas de parceria que acontecem esporadicamente. 

Esses eventos têm como objetivo a divulgação de seus veículos e serviços. A 

empresa não possui um patrocinador fixo para seus eventos. Os parceiros variam de 

acordo com a proposta e a ação realizada pela Seagaia. Algumas empresas que já 

fizeram parceria em eventos foram: Kokimbos, Baden Baden, Miolo, entre outras. 

Anualmente há um evento de fim de ano para os seus colaboradores. Porém, não há 

uma empresa contratada para esta organização e os superiores não se envolvem 

diretamente. Dessa forma, quem estrutura e sistematiza o evento são os próprios 

colaboradores. 

Atualmente a Seagaia patrocina a Academia Cavaca Fight Trainer, 

especializada em artes marciais com foco no Jiu-jítsu. A academia pertence a um 

dos mais renomados lutadores de jiu-jítsu, Rodrigo Henriques Cavaca. Além disso, 

também patrocinou um lutador da academia durante um campeonato, Felipe Andrio. 

Já nos Rallyes da Mitsubishi, a Seagaia patrocina o atleta Seigo Nakamura.  

 

4.10  Diretrizes e cultura organizacionais 

 

Após diversas pesquisas sobre os aspectos da organização, foi possível 

perceber que as diretrizes organizacionais como missão, visão e valores, não estão 

explícitas ou delineadas na comunicação formal da Seagaia. Analisando alguns 

materiais sobre a organização identificamos a missão como “a busca constante pelo 

melhor atendimento, desempenho e satisfação do cliente, através da experiência de 

um relacionamento durável e íntegro com comprometimento”. 

A visão consiste em ser uma das melhores concessionárias da marca, 

partindo como referência e sempre reafirmar o seu compromisso com a Mitsubishi. 

A Seagaia não possui diretrizes organizacionais formalizadas, o que deverá 

ocorrer no Plano de Relações Públicas a ser proposto neste trabalho. Além disso, a 

empresa possui uma gestão tradicional e, por esse motivo, os setores não 
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costumam se misturar diante de um problema ou decisões de outros setores. As 

sugestões, dúvidas e reclamações são feitas para o gerente, responsável também 

pelo andamento do caso e, se necessário, direcionamento para a diretoria. 

Como a Seagaia é uma empresa que possui um variado número de setor e 

serviços, os colaboradores concordam com esse tipo de estratégia para que as 

informações cheguem mais rápidas e, consequentemente, solucionem os 

problemas. 

A empresa possui o costume de realizar uma confraternização no fim do ano 

com todos os seus colaboradores, de todas as unidades. Isso acontece para 

comemorar o resultado do ano que passou e também para que as pessoas de todas 

as unidades possam se conhecer e manter um relacionamento harmonioso durante 

o ano. 

 

4.11  Recursos Humanos 

A Seagaia Mitsubishi não possui uma política de Recursos Humanos 

estruturada formalmente que apresente as normas e princípios que regem a 

organização, bem como os procedimentos para a contratação de pessoas, 

promoção, transferências, aumento de salário e bonificação por meta de vendas. 

As entrevistas são realizadas pelo gerente de cada setor. Em alguns casos, a 

diretoria faz questão de conduzir o processo de contratação. 

Os colaboradores das duas unidades recebem como benefício: plano de 

saúde e odontológico; vale-transporte; vale-alimentação e vale-refeição. Alguns 

desses colaboradores dispõem do veículo da empresa para uso profissional. 

A jornada de trabalho é de 44 horas semanais, com uma hora e meia de 

almoço por dia. Na área administrativa e pós-venda as folgas são fixas e de finais de 

semana. Na parte de vendas, as folgas ocorrem aos domingos e uma vez por 

semana, em uma escala organizada em cada unidade.  

O recrutamento de colaboradores é feito por meio de currículos entregues nas 

sedes ou virtualmente.  

 

4.12  Comunicação visual  

 

O tradicional logotipo da Mitsubishi foi criado em 1914 e é uma combinação 
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dos brasões da fama de Yataro e do clã Tosa, do qual o fundador da empresa era 

servidor. O logotipo, conhecido como “Three Diamonds” (Três Diamantes), começou 

a ser utilizado oficialmente somente em 1917. Formado por um diamante de três 

pontas, simbolizava a resistência e a preciosidade. O símbolo veio do nome da 

marca: “Mitsu” (três em japonês); e “Bishi” (diamante). O logotipo atual da marca foi 

criado em 1985.  

 

 

Figura 11: Criação do logotipo da Mitsubishi 

 

Fonte: Mundo das Marcas, 2012. 

 

 

Figura 12: Logotipo Mitsubishi 

Fonte: Mitsubishi, 1985. 

 

Como visto anteriormente, o significado do nome Seagaia é Terra das Águas, 

ou seja, uma combinação das palavras “mar”, que é traduzida como “sea” em inglês 

e “terra” que em grego se diz “gaia”. 

 

Figura 13: Logotipo Seagaia 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Seagaia, 2009. 
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Por ser uma marca reconhecida mundialmente, a Mitsubishi utilizou diversos 

slogans para a divulgação de seus modelos de carros, serviços e até mesmo sobre 

a marca. 

 

Quadro 3: Slogans usados pela marca ao longo dos anos. 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

  

4.13  Atuação social  

 

A Seagaia desenvolve ações como a redução de descarte com rack 

retornável, conscientização e planejamento para redução do consumo de energia 

elétrica. Além disso, participa da campanha “Mitsubishi do amanhã” com projetos 

que contribuem para a iniciação e formação do jovem na área profissional, a 

exemplo do Menor Aprendiz, que conquista seu primeiro emprego e ainda conhece a 

rotina da organização, podendo crescer e aprimorar habilidades técnicas e 

interpessoais em paralelo com a empresa.  

A empresa também adotou medidas para economizar a água utilizando o 

procedimento de lavagem a seco dos veículos. Como resultado, a Seagaia teve a 

redução de cerca de 80% no consumo de água.  A lavagem é feita com um produto 

biodegradável, não poluente e que possui componentes que podem ser utilizados 

tanto na pintura como no vidro e borrachas, sem danificar nenhuma parte do veículo. 

A Seagaia possui uma cabine de pintura eficiente e ecológica que garante 

um desgaste menor do verniz. Trata-se da cabine de pintura à base de água. O 

serviço possibilita uma secagem mais rápida e não libera material solvente no meio 

ambiente. Esse procedimento permite o aproveitamento de 90% do gás e a pintura 
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tem mais qualidade, bem como a secagem, que também é mais rápida. Além disso, 

só é expelido a água que evapora, ao contrário da pintura comum que exala uma 

quantidade alta de solvente para a atmosfera.  

 

4.14  Faturamento bruto 

A empresa Seagaia possui R$ 88.472.816,00 em faturamento bruto e R$ 

8.359.920,00 em faturamento líquido, que desconta impostos e custos. Desse modo, 

a Agência Lutz pretende realizar ações para a empresa com base na porcentagem 

que o cliente disponibilizará para o Planejamento de Comunicação em Relações 

Públicas. 
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5 OS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS DA SEAGAIA 

 

Na concepção de Fábio França (2004), uma empresa deve obter vantagens 

institucionais e mercadológicas a partir do momento que conhece seus públicos 

prioritários, ou seja, que tem maior influência sobre a organização.  

Esse autor propôs um mapeamento lógico de públicos para que as 

organizações sejam capazes de identificar diversos aspectos, como o tipo de 

relação, o objetivo, o grau de dependência da interação, o nível de participação nos 

negócios da empresa, e quais as expectativas do público em relação à organização 

e da empresa em relação aos públicos, permitindo estabelecer uma melhor 

compreensão de cada público e sua função. Nesta conceituação, França (2004, p. 

102) propõe “[...] não interessa o critério geográfico de públicos interno e externos e 

sim, o quanto e em que grau determinado público contribui para a constituição da 

organização e sua viabilização”. 

É necessário analisar três critérios. O primeiro é o grau de dependência 

jurídica, quais públicos permitem a constituição, existência e viabilização da 

organização, caracterizados como público essencial, podendo ser constitutivo ou 

não constitutivo e neste último pode ser definido como primários e secundários. O 

segundo critério define o maior ou menor grau de participação dos públicos nos 

negócios da empresa, definidos como públicos não-essenciais. Por fim, o terceiro 

critério é referente ao nível de interferência que os públicos podem desempenhar 

sobre a empresa, definidos como rede da concorrência ou rede de comunicação de 

massa (FRANÇA, 2004).  

Os três critérios permitem estabelecer uma conceituação lógica e aplicável a 

todos os tipos de relacionamentos da empresa com seus públicos. Este 

mapeamento é realizado a partir dos aspectos citados, de acordo com França. 

Segue um quadro explicando cada uma das categorias que podem classificar cada 

público. 
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Quadro 4: Demonstrativo dos públicos e meios de relacionamento 
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Fonte: França (2004). 
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Aplicando a teoria de Fábio França na Seagaia, foi possível identificar a 

ordem de prioridade de cada relacionamento, assim como o tipo, o objetivo, a 

conceituação lógica dos públicos e suas expectativas. Concluindo, montamos um 

quadro da análise das relações empresa-público, contando com cada um dos 

aspectos já citados. 

 

Governo  

O governo possui uma relação de política com a Seagaia, uma vez que o 

objetivo é o apoio legal e a diminuição de conflitos. É especificado como essencial 

constitutivo, pois possibilitou a existência da empresa, ou seja, autorizaram que a 

sua criação. O governo tem a expectativa de responsabilidade social, ambiental e 

econômica da empresa. No entanto, a empresa espera que o governo proporcione 

segurança, auxílio e responsabilidade legal. 

 

Sócios-diretores  

Para que uma organização possa ser viabilizada é necessário o esforço de 

pessoas, por exemplo, os sócios-diretores. São eles que permitem que a 

organização exista, dessa forma, a relação é política, social, institucional e 

profissional. O objetivo do relacionamento com esses públicos é a capacidade 

administrativa e produtividade, sendo o nível de dependência da interação total e, 

portanto, são classificados como público essencial constitutivo. A organização 

espera dedicação, comprometimento, fidelidade e ética, e os sócios-diretores 

esperam reconhecimento por parte da organização. 

 

Colaboradores  

Os colaboradores, possuem dependência total de interação e uma relação 

institucional e social, por isso, é classificado como essencial não-constitutivo 

primário. A Seagaia depende deles para a viabilização de seu negócio. O objetivo de 

um bom relacionamento com os colaboradores é o lucro, uma produtividade mais 

rápida e eficaz para que a organização alcance seu sucesso. Os colaboradores 

esperam da Seagaia um trabalho reconhecido, salário ideal, pagamento sem atraso, 

sinceridade, segurança e valorização do ser humano, enquanto a empresa espera 

satisfação, comprometimento, lealdade e consideração.  

Públicos 
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Estagiários 

Os estagiários possuem uma relação institucional com a empresa, pois 

também são colaboradores. Eles têm como objetivo o aprendizado e a iniciação 

profissional no mercado de trabalho. Essa relação é classificada como essencial 

não-constitutiva primária, pois a empresa precisa dos seus serviços para a 

existência da organização. Os estagiários esperam da organização a troca de 

experiência e contato com diversos setores, além da ampliação de conhecimentos 

teóricos e práticos. Já a empresa espera dos estagiários a contribuição para o 

desenvolvimento da organização e a formação de profissionais competentes no 

mercado.  

 

Funcionários da Oficina   

A oficina possui uma relação institucional e de negócio com a empresa, pois é 

uma unidade da mesma. Essa associação acontece com o propósito de manter o 

contato e fidelizar o cliente para que o mesmo continue na marca. Sendo assim, 

essa relação é classificada como essencial não-constitutiva primária, pois a empresa 

depende deles para viabilizar seus negócios, contando com uma relação de maior 

estabilidade. A expectativa da oficina é o bom relacionamento e a troca de 

informações, já a empresa espera dedicação e conservação desses clientes. 

 

Corretora de seguros 

A corretora de seguros possui uma relação de negócios e de parceria com a 

empresa. Essa relação é especificada como não-essencial (rede de consultoria e de 

serviços promocionais), pois é uma empresa externa de prestação de serviços. Ela 

busca um apoio administrativo e comercial, aumentando as oportunidades do 

mercado. A Seagaia espera da corretora um suporte comercial e ampliação da 

carteira de cliente através de indicações e associação de imagem.  

 

Fornecedores 

A relação da Seagaia com seus fornecedores é de negócios, operacional e 

profissional. A finalidade deste relacionamento é a qualidade de matéria-prima, 

produtos e comprometimento na entrega. É classificado como essencial não- 
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constitutivo primário, entretanto, a organização tem um grau de dependência total 

com este público, que é primordial para a empresa e possui uma relação mais 

estável. A expectativa dos fornecedores é um pagamento correto, sem atraso e 

também fidelidade no contrato. A Seagaia espera uma relação ética e de longo 

prazo. 

 

Transportadora 

A transportadora ligada a Mitsubishi que entrega os carros novos até a 

Seagaia possui uma relação institucional, profissional e operacional. O objetivo do 

relacionamento é o comprometimento da transportadora para entregar os produtos 

no dia. Pode ser classificado como não-constitutivo primário por conta do grau de 

interação ser total. A Seagaia espera da transportadora o recebimento correto dos 

produtos, ética na relação e cumprimento do contrato. 

 

Comunidade  

Atualmente, a comunidade vem ganhando uma atenção maior atenção das 

organizações e sua relação com a empresa é social. O grau de dependência é 

parcial, pois a comunidade não tem ligação com as atividades-fim da empresa e, 

portanto, é classificada como público não-essencial setorial comunitário. A intenção 

é de respeito e compromisso social e ambiental. A comunidade espera da Seagaia 

integridade e qualidade de relacionamento, e a empresa espera atender as 

expectativas e buscar a satisfação dos mesmos. 

 

Concorrentes  

A empresa deve identificar uma relação de negócios com seus concorrentes, 

com o objetivo de obter estratégias de diferenciação e inovação. É identificado como 

rede de interferência (rede de concorrentes), pois são públicos externos que podem 

ter fortes influências. A expectativa dos concorrentes é manter sempre o respeito e a 

comunicação. Já a expectativa da Seagaia perante seus concorrentes é a 

transparência e vantagem competitiva. 

 

Consumidores  

Os consumidores têm uma relação de negócio com a organização. O objetivo 
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deste relacionamento é atribuir excelência no atendimento e aumentar o número de 

vendas. O grau de dependência da interação da empresa com este público é total e, 

dessa forma, é classificado como essencial não-constitutivo primário, ou seja, são 

imprescindíveis para a existência da organização. Este público espera da empresa 

um atendimento e produtos de qualidade, preço justo, além de comprometimento. A 

organização, por sua vez, almeja por credibilidade e fidelidade por parte dos 

clientes. 

 

Sindicatos  

Os sindicatos têm como ponto principal a defesa dos interesses profissionais, 

econômicos e sociais de seus associados. Em determinadas situações, como a 

melhoria salarial e condições de trabalho da categoria, são responsáveis pela 

organização de greves e manifestações. Portanto, é classificado como públicos não-

essenciais ou especiais setoriais sindicais, ou seja, participam apenas defendendo 

interesses classistas ligados a fatores como prestação de serviços e intermediação 

social.  

 

Associação de Classe – Associação Nacional dos Fabricantes de 

Veículos Automotores (Anfavea) 

A associação estuda temas da indústria e do mercado de automóveis e 

máquinas agrícolas automotoras, defende as empresas associadas em prol de 

interesses coletivos, além de patrocinar ou apoiar eventos de caráter institucional 

referente à industrias. Nesse sentido, é classificada como públicos não–essenciais 

ou especiais setoriais associativos, ou seja, possuem laços legais que garantem a 

representatividade das associações.  

 

Parceiros em Projetos 

Em alguns de seus eventos, a Seagaia conta com diferentes parceiros. Sua 

relação com eles é social e profissional. O objetivo do relacionamento é para obter 

apoio e diminuir conflitos, além do nível de interação ser parcial e, assim, são 

classificados como públicos não-essenciais de consultoria e promoção. Eles 

esperam da Seagaia confiança, respeito aos acordos, credibilidade e ética na 

relação, ao passo que o público espera reconhecimento, cumprimento de contratos 

e pagamento em dia. 
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Agência Samba 

A relação da Seagaia com a agência Samba é social e profissional, pois 

realizam as ações de divulgação da organização, ou seja, prestam serviços 

qualificados para a empresa. O nível de interação é parcial, por isso pode ser 

classificada como público não-essencial ou especial de consultoria e promoção. A 

agência espera da organização reconhecimento de seus trabalhos e cumprimento 

de acordos, e a Seagaia espera credibilidade e ética no relacionamento. 

 

Meios de Comunicação  

A empresa deve ter uma relação social com a imprensa, uma vez que seu 

objetivo é manter uma reputação positiva e propagandas frequentes. Essa relação é 

avaliada como rede de interferência (rede de comunicação de massa), pois é um 

público externo que interfere na reputação e na identidade da Seagaia. A imprensa 

tem como expectativa o acesso constante a informação, clareza e objetividade. 

Sendo assim, a empresa tem a expectativa de parceria e divulgação de uma boa 

imagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

QUADRO PÚBLICOS A3 
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6 ESTUDO DE CENÁRIOS 

 

No empenho de compreender melhor os cenários de atuação da Seagaia, a 

Agência Lutz apresenta uma análise sistemática das variáveis que vêm influindo no 

desempenho de organizações do segmento automobilístico, externa e internamente. 

 

6.1 Setorial, interno e externo 

 

Segundo a Anfavea (2014), a indústria automobilística brasileira evolui a 

passos largos, desde sua ascensão no país, fato que fica evidente nos processos 

produtivos, na tecnologia aplicada, na inovação e desenvolvimento e nos produtos 

que chegam aos consumidores, conforme apresenta o gráfico abaixo. 

Gráfico 1: Faturamento do mercado de automóveis de 1996 a 2013 

Fonte: ANFAVEA, 2015. 

Percebe-se que, sobretudo a partir de 2002, houve um desempenho 

ascendente no setor de vendas de automóveis, mais que triplicando o faturamento 

líquido entre 2002 e 2011. Porém, a demanda nacional por carros não registra 

crescimento real desde a redução do IPI, em 2012. Para os anos de 2014 e início de 

2015, muitos especialistas projetaram a continuidade da estagnação e até mesmo 

um ligeiro declínio. Por outro lado, o mercado parece ter alcançado proporções 

elevadas e não há espaço para continuar a crescer (KEESE, 2014). 

A venda de automóveis e comerciais leves teve uma queda que passou dos 24% 

na comparação de abril de 2015 com o mesmo mês em 2014. Portanto, comparado aos 

outros setores, não foi uma queda tão drástica. Porém, essa situação já vem provocando 

Estudo de 

Cenários 



74 
 

 

ajustes no setor de veículos em montadoras, fabricantes de autopeças e 

concessionárias (BARROS, 2015). 

 

Gráfico 2: Produção do setor automobilístico 

Fonte: ANFAVEA, 2014. 

Já para Luiz Moan, presidente da ANFAVEA, o cenário da indústria 

automobilística em 2015 pode ser considerado satisfatório por conta da melhoria do 

volume de vendas que ocorreram no fim do ano de 2014 (SILVA, 2014). 

Contudo, o segmento de carros de luxo cresceu 18% em relação a 2013 e 

deve seguir em alta, enquanto para as vendas de todo o setor automotivo no país a 

expectativa é de estagnação. Foram vendidos no país 55.841 modelos de luxo em 

2014, frente a 47.335 em 2013, quando o crescimento tinha sido ainda mais forte em 

relação ao ano anterior, de 39%. 

Diversas empresas que produzem veículos de luxo acreditam que o ano de 

2015 trouxe benefícios para o segmento, como diz Bernd Martens, membro do 

Conselho Administrativo da Audi e responsável por compras, que já atuou na 

Volkswagen no Brasil: “Enxergamos um enorme potencial no mercado brasileiro”, 

disse o executivo em entrevista ao portal de notícias G1, no mês de outubro. 

A JATO Dynamics, que fornece dados para a análise das tendências do 

mercado automotivo, especificações do veículo, preços de carros e muito mais, 

apresentou no ano de 2015 que o Brasil, mesmo com uma queda de 24% nas 

vendas, encontra-se como o sétimo maior mercado automotivo do mundo. 

Segundo a Global Automotive Executive Survey (Pesquisa Global do Setor 

Automobilístico), os executivos das maiores empresas de automóveis acreditam que 

em 2016 o Brasil irá disputar a terceira posição no ranking dos maiores mercados 

automobilísticos do mundo. Esta pesquisa contou com a participação de 200 

Estudo de 

Cenários 



75 
 

 

executivos de várias partes do mundo e mostra também a expectativa de que, até 

2017, o Brasil esteja exportando mais de 1 milhão de veículos ao ano. Charles 

Krieck, sócio-lider das áreas de Industrial Markets e Audit da KPMG no Brasil, 

afirma: “O resultado da pesquisa demonstra claramente a imagem que o mercado 

automobilístico de todo o mundo projeta para Brasil: a de um país com a economia 

sólida e ótimas perspectivas para os negócios. Ao final, o mercado automobilístico 

encontrou um lugar propício no Brasil". A pesquisa foi publicada no site VigAuto. 

De acordo com a matéria do site do Estadão, publicada em outubro de 2015, 

a crise econômica brasileira afetou muitos setores do país este ano, porém o 

consumo de artigos de alto luxo resiste e apresenta crescimento em alguns 

segmentos. A esse exemplo, há o mercado de veículos de luxo, como afirma o 

presidente da Audi do Brasil Jörg Hofmann: “De janeiro a setembro, praticamente já 

vendemos o volume de 2014 inteiro e a expectativa é fechar o ano com crescimento 

de 40% ou 16 mil carros comercializados”. 

No mês de setembro de 2015, as vendas dos shoppings que possuem grifes 

internacionais como Cartier, Chanel, Dior, entre outras, cresceram 25% em relação 

ao mesmo mês de 2014 e o faturamento das grifes aumentaram 33% na mesma 

base de comparação. 

A partir desta análise é possível perceber que apesar da crise econômica 

nacional e global, o mercado de luxo permanece com altos faturamentos. A Seagaia, 

por ser concessionária da Mitsubishi, uma marca renomada de luxo, não é 

diretamente afetada como os mercados automobilísticos de outra natureza.  

 

 

6.2 Análise SWOT 

 

Para a implantação correta e eficiente de um Programa de Relações Públicas 

é necessário conhecer o ambiente em que a organização atua, além da maneira 

como ela se relaciona com outras empresas, extraindo assim recursos para o 

desenvolvimento de seus produtos e serviços oferecidos. 

A Análise SWOT é um dos métodos usados para conhecer o ambiente da 

organização através de uma análise dos cenários interno e externo. O primeiro 

ambiente diz respeito a própria organização, suas forças e fraquezas. Já o segundo 
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ambiente se refere às questões externas, ou seja, questões de força maior, que não 

estão sob controle da empresa, como as oportunidades e ameaças. Todos estes 

elementos representam, juntos, informações que deverão estar alinhadas aos 

objetivos da organização e as atividades a serem realizadas futuramente. 

A partir da análise da concessionária Seagaia, foi possível identificar mais 

fatores internos do que externos, ou seja, mais forças e fraquezas do que 

oportunidades e ameaças do ambiente externo. Contudo, existem mais forças do 

que fraquezas na empresa, que serão trabalhadas e reafirmadas no Programa de 

Relações Públicas, assim como as oportunidades que possibilitam o alto potencial 

de desenvolvimento para a organização-cliente. Entretanto, as ameaças devem ser 

analisadas atentamente, considerando o momento econômico em que o Brasil se 

encontra. 

Com base neste cenário, analisamos separadamente as forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças, conforme apresentado a seguir. 

 

Cenário Interno 

 

Forças 

 

Confiança e Reputação da Marca: A marca Mitsubishi, por ser uma renomada 

organização da indústria automobilística, é associada a produtos e serviços de 

qualidade pelo público de interesse. Já que a Seagaia oferece esta marca em seus 

produtos, a empresa conquista, também, confiança e reputação. 

 

Única franquia da marca na Baixada Santista: A Seagaia é a única 

concessionária autorizada a vender a marca Mitsubishi na Baixada Santista, e ainda 

possui menos concorrência em relação às cidades que contém mais de uma 

concessionária de diferentes donos, com abrangência de todos os clientes da marca 

em uma mesma região. 

 

Atende ao mercado de luxo, com poucos concorrentes locais: Na Baixada 

Santista, região onde a Seagaia se localiza, existem poucos concorrentes no 

segmento de mercado de luxo. Segundo a pesquisa realizada pela Veja Economia 

Estudo de 

Cenários 



77 
 

 

em 2015, o segmento de carros Premium (de luxo) cresceu 18% em relação a 2013 

e deve seguir em alta, enquanto as vendas de todo o setor automobilístico no país 

seguem com a expectativa estagnada. Adicionalmente, a participação dos 

automóveis Premium no mercado brasileiro é inferior a 2%, mas com tendência de 

alta, dada as condições macroeconômicas do país e o crescimento da classe média. 

Sendo assim, expressa pouca concorrência neste segmento. 

 

Carros de Alta tecnologia: A pesquisa e emprego de novas tecnologias estão 

em momento de grande expansão no mundo inteiro e com isso as organizações 

precisam estar, também, em constante mudança e adaptação. A Seagaia procura 

sempre utilizar as novidades em seus novos carros, serviços e acessórios. 

 

Oficinas tecnológicas com assistência técnica: Além da venda de carros, a 

Seagaia Mitsubishi conta com oficinas próprias com as mais novas tecnologias, 

proporcionando aos clientes serviços de alta qualidade e inovação. Há também a 

assistência técnica, que possibilita uma mais segurança aos compradores de seus 

produtos e serviços. 

 

Boa divulgação em jornais, rádios e TV locais: A Seagaia conta na Baixada 

Santista com a adesão de jornais, revistas e cobertura televisiva regional na sua 

divulgação, com o objetivo de atingir seus públicos de interesse. Matérias são 

publicadas no jornal A Tribuna, um dos principais veículos impressos, Jornal da Orla 

e Jornal Motor. Além disso, participa da programação da TVB Motor Litoral e da 

rádio Jovem Pan Santos. 

 

Fácil localização e visibilidade dos produtos: Os endereços das duas 

unidades da Seagaia são de fácil acesso, principalmente a Matriz, situada no bairro 

Macuco, sendo considerada distante pelos clientes. As lojas e oficinas da Seagaia 

possuem grandes letreiros com as cores da marca na fachada, chamando a atenção 

do público e facilitando a localização. Como a parte frontal da fachada é de vidro, é 

possível verificar os produtos do lado exterior.  
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Fraquezas 

 

Falta de investimento na qualificação de colaboradores: A empresa não 

oferece cursos e treinamentos para qualificar os colaboradores, motivo que pode 

causar problemas no atendimento e, consequentemente, reclamações de clientes. 

Esta prática resulta no prolongamento dos prazos para que os colaboradores 

tenham pleno domínio das rotinas e sintam-se confiantes e estabilizados. 

 

Alta rotatividade de mão de obra: Não qualificar os colaboradores acaba 

causando a alta rotatividade de mão de obra. Dessa forma, há grande dificuldade de 

encontrar um funcionário que trabalhe na Seagaia durante muitos anos, originando 

dificuldades na comunicação interna e, consequentemente, na consolidação da 

cultura organizacional, pois é necessário estar sempre procurando pessoas novas e 

de confiança que possam contribuir positivamente com a marca.  

 

Baixo investimento em serviços de comunicação interna: A Seagaia conta 

com uma agência focada em marketing, design e web, encarregada de sua 

propaganda e promoção. Porém, a empresa não conta com outros serviços 

relacionados à comunicação, tida como processo. Em relação à comunicação 

interna, a Seagaia não possui investimentos em técnicas dirigidas e estruturadas 

para os colaboradores.  

 

Falta de investimento de assessoria de imprensa e eventos: A empresa não 

possui assessoria de imprensa e seus eventos são organizados pelos próprios 

colaboradores. Portanto, a organização não realiza investimentos necessários em 

relações públicas, principalmente por ser uma marca reconhecida no país e em todo 

o mundo.  

 

Pouca divulgação de ações de responsabilidade social: Atualmente, com os 

diversos problemas causados no meio ambiente, a responsabilidade social é um 

aspecto muito importante que as organizações devem dar uma maior atenção, bem 

como o relacionamento com a comunidade. Porém, a Seagaia não divulga em seu 

site, nem nas redes sociais as ações que a empresa desenvolve. É possível apenas 
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encontrar algumas notícias sobre o tema em jornais locais. No entanto, nem todos 

os públicos da empresa acabam conhecendo essas ações, podendo causar também 

uma imagem e reputação negativa.  

 

Grande número de chamadas no Reclame Aqui: A partir de pesquisas 

realizadas pela agência, foi possível perceber que a Seagaia tem uma má reputação 

no site Reclame Aqui. Neste canal é possível expressar sua reclamação sobre 

atendimento, compra, venda, produtos e serviços. Segundo as informações do site, 

no período de 1 ano, a Seagaia atendeu todas as chamadas em um tempo médio de 

12 horas e 57,1% tiveram solução e apenas 28,6% das pessoas voltaria a fazer 

negócio com a empresa, causando uma reputação ruim com a nota 2.79 dos 

consumidores. O gráfico geral também contém uma reputação ruim, portanto, é 

possível perceber que a Seagaia não possui uma boa imagem, de acordo com as 

publicações do Reclame Aqui.  

 

Cenário externo 

 

Oportunidades 

  

Baixa oferta de concorrência no mercado de carros esportivos 4x4: No Brasil 

poucas marcas estão presentes no cenário dos carros esportivos 4x4. Entretanto, o 

forte da marca Mitsubishi está justamente neste modelo de carro, acarretando para a 

Seagaia uma grande oportunidade por ter poucos concorrentes neste segmento de 

mercado.  

 

Incentivo para financiamento a longo prazo: Atualmente, o carro é um 

facilitador de vidas, causando um grande interesse social e funcional em comprar 

um veículo para se locomover com maior facilidade. Nesse sentido, os bancos 

oferecem financiamentos para o consumidor pagar o valor de seu carro ao longo dos 

anos. Portanto, as concessionárias se beneficiam com um maior número de 

compradores de diferentes classes sociais.  

 

Consumidores abertos às novas tecnologias: O consumidor brasileiro está 
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cada vez mais interessado em produtos inovadores. Para a Seagaia, esta é uma 

excelente oportunidade de aumentar sua parcela no mercado.  

 

Lançamento de novos modelos: A Seagaia está sempre lançando novos 

modelos de carros ou acessórios automotivos, o que se torna um diferencial para 

seus clientes que podem sempre contar com novidades em seus produtos.  

 

Incentivos em tecnologia: A empresa procura estar sempre à frente no 

mercado no que diz respeito à tecnologia. Dessa forma, está sempre investindo em 

novas tecnologias em seus modelos de carros, acessórios e nos serviços das 

oficinas, pensando na satisfação de seus clientes.  

 

Cenário globalizado da Baixada Santista: Cada vez mais a região da Baixada 

Santista está globalizada, fato que ocorre por conta da crescente modernização e 

expansão do Porto de Santos, que atrai investimentos de todo o mundo, 

ocasionando a vinda de empresários com alto nível de renda e tornando a cidade 

elitizada, com potenciais consumidores para a concessionária. 

 

Ameaças 

 

Retração na área da indústria automobilística no Brasil: Segundo a revista 

Carta Capital (2014), após dez anos de expansão a indústria automobilística 

brasileira vive seu pior cenário. As vendas caíram 8,6% em relação ao ano de 2013 

e a produção declinou 17,4% e esta queda vem acontecendo até o momento. De 

acordo com a Folha de São Paulo (2015), comparando o mês de abril de 2014 e o 

mesmo período em 2015, houve uma queda de 21,7% na produção de veículos, 

obtendo o pior resultado desde 2007. Esta retração no mercado está prejudicando o 

faturamento das concessionárias e fábricas de carros, ocasionando até o 

fechamento de algumas delas. Por ser uma concessionária, a Seagaia deve tomar 

muito cuidado para não ser afetada.  

 

Crise econômica brasileira: O jornal britânico Financial Times (2015) acredita 

que a crise que está acontecendo atualmente no Brasil vai piorar antes de melhorar 
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e que pode ser considerado o pior desempenho desde 1931. A situação fiscal 

brasileira tem piorado com um desequilíbrio nas contas públicas e o aumento da 

inflação. Portanto, os investidores passaram a tirar seu dinheiro do Brasil, 

desacelerando a economia, o que pode prejudicar as organizações brasileiras não 

só do setor automobilístico, mas em geral.  

 

Alta do dólar: Uma das causas da crise econômica é a alta do dólar por conta 

do afastamento de investidores do país e aumento da dívida externa. Essa 

instabilidade traz consequências graves para o mercado, prejudicando a importação. 

Como diversos carros são importados, a alta do dólar prejudica a vinda destes para 

o Brasil, causando um prejuízo para as concessionárias.  

 

Mercado volátil: Sabe-se que a economia de um país pode ser bastante volátil 

e a atual instabilidade econômica brasileira tem afetado negativamente o mercado. 

Entretanto, o governo brasileiro tem autonomia fiscal suficiente para aumentar e 

reduzir impostos em casos emergências como esse. Portanto, isto deve sempre ser 

um aspecto a ser considerado pela Seagaia.  
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Figura 14: Matriz SWOT da Seagaia 

Fonte: Agência Lutz 
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7 PESQUISAS DE OPINIÃO 

 

Com o intuito de realizar um Plano de Relações Públicas efetivo para a 

Seagaia, é necessário ter um conhecimento completo da organização e identificar os 

seus maiores problemas. Dessa forma, deve-se executar uma ampla investigação 

crítica por meio de diferentes tipos de análise. 

Sendo assim, no primeiro momento, a Agência Lutz aplicou junto ao público 

constituído por colaboradores, uma pesquisa quantitativa, metodologia que propicia 

a obtenção de dados que podem ser representados por números e de modo que as 

quantidades e os valores possam ser medidos e interpretados com o uso da análise 

estatística (FIGUEIREDO, 2010). Nesta pesquisa, foram investigados, dentre outros, 

aspectos relativos ao grau de satisfação com os métodos de trabalho, o ambiente 

interno e a comunicação intra e entre grupos de colaboradores e cargos gerenciais. 

Procurou-se assim, avaliar o grau de satisfação dos colaboradores em relação à 

organização.  

Para compreender a opinião dos clientes, aplicou-se uma pesquisa 

qualitativa, voltada para a busca de informações aprofundadas sobre a escolha da 

marca e a representante Seagaia.  A partir da análise do relatório das duas 

pesquisas, esperamos elucidar os caminhos para a recomendação do Plano de 

Relações Públicas ao cliente da Agência Lutz.  

Na época que a pesquisa foi aplicada, existiam três unidades da loja, sendo 

duas em Santos e uma em Praia Grande. Em agosto de 2015, uma das unidades de 

Santos fechou e a outra (Mit Concept Store) foi ampliada. 

Foram utilizados dois tipos diferentes de questionários para a devida coleta de 

dados, sendo um especifico para os colaboradores das três unidades em forma de 

perguntas fechadas e abertas, além de outro para os clientes da Seagaia, 

possibilitando formular questões pontuais para cada grupo e a utilização da 

linguagem apropriada. Os questionários e roteiros estão dispostos nos Apêndice A e 

B. 
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7.1 Projeto de pesquisa quantitativa 

7.1.1 Público  

A presente pesquisa foi realizada com os colaboradores administrativos, 

operacionais e terceirizados da empresa Seagaia, totalizando 23 pessoas. 

7.1.2 Justificativa 

Para poder realizar um plano de comunicação eficaz e elaborar ações de Relações 

Públicas para a empresa, é necessário identificar e solucionar principalmente a 

questão do clima organizacional, sendo indispensável realizar uma pesquisa 

quantitativa para delinear o diagnóstico sobre os relacionamentos internos. 

7.1.3 Problema de pesquisa  

O clima organizacional da Seagaia influencia o entrosamento e a motivação dos 

colaboradores? 

7.1.4 Hipóteses 

- Os colaboradores não estão satisfeitos com o modo como se processa a 

comunicação interna, sobretudo no que diz respeito ao relacionamento com os 

superiores; 

- Os colaboradores não possuem liberdade para fazer reclamações ou sugestões, já 

que suas opiniões não são valorizadas; 

- Os colaboradores estão descontentes com seus benefícios, o que afeta o 

relacionamento com os públicos e na qualidade de serviço prestado; 

 - Os colaboradores terceirizados e os mecânicos são tratados, no que diz respeito à 

comunicação formal e informal, de forma diferente dos administrativos, não possuem 

a mesma liberdade e direitos; 

- Os colaboradores terceirizados e os mecânicos se sentem sem espaço e 

segurança para exprimir opiniões e sugestões; 

- Os colaboradores não recebem treinamento suficiente para se atualizar e crescer 

dentro da organização; 
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- Existe uma alta rotatividade de colaboradores na empresa por conta das más 

condições de trabalho; 

- Os colaboradores estão satisfeitos com a estrutura física e com o horário de 

trabalho. 

7.1.5 Objetivo geral 

Explorar a percepção dos colaboradores sobre o clima organizacional interno, a 

respeito das variáveis que influenciam a motivação no ambiente de trabalho e suas 

ferramentas, infraestrutura e integração social quanto aos relacionamentos que 

tangem o clima organizacional da Seagaia. 

7.1.6 Objetivos específicos 

- Avaliar a interferência do clima organizacional no trabalho e produtividade dos 

colaboradores; 

- Analisar pela visão dos colaboradores, a eficácia da comunicação interna e de 

suas ferramentas; 

- Averiguar a satisfação dos colaboradores no que tange à infraestrutura e 

tratamento oferecidos pela organização; 

- Acompanhar o feedback a respeito de treinamentos para colaboradores dentro da 

empresa. 

7.1.7 Relatório analítico 

Com a finalidade de avaliar o clima organizacional, bem como as 

necessidades comunicacionais deste púbico especificamente, realizamos uma 

pesquisa quantitativa de forma presencial, com o intuito de analisar o 

comportamento e o clima, também, a partir da observação. As perguntas do 

questionário pretendiam avaliar o clima organizacional, a satisfação dos 

colaboradores perante a organização, a comunicação interna e identificar sugestões 

para a melhoria destes fatores para que, assim, a Agência Lutz estruture um plano 

de comunicação com base nesses pontos. 

A amostra utilizada é classificada como probabilística estratificada, totalizando 

30% de um universo que consiste em 73 colaboradores, ou seja, 23 pessoas foram 
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entrevistadas. 

A pesquisa foi realizada em um período de duas semanas, de 4 a 18 de 

Setembro de 2015, nas três unidades da Seagaia, em períodos diferentes do dia. Da 

amostra pesquisada houve equivalência aproximada entre as unidades. Quanto ao 

tempo em que atua na empresa obtivemos o resultado abaixo (Gráfico.3): 

Gráfico 3: Tempo em que atua na empresa 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

Ao analisar o resultado do Gráfico 3, é possível confirmar a hipótese de alta 

rotatividade na Seagaia devido as más condições de trabalho, pelo fato da maioria 

(74%) dos entrevistados terem menos de 2 anos de empresa. 

Para abordar pontos como estrutura, salário, horário de trabalho, clima e 

comunicação interna, entre outros aspectos, elaboramos questões de escala, com 

nota gradual de 1 a 5, sendo 1 “totalmente insatisfeito” e 5 “totalmente satisfeito”.  

Em relação à parte de promoções e possibilidade de progredir na 

organização, empataram as classificações de “totalmente insatisfeito” e “totalmente 

satisfeito”, com 24% cada.  Em segundo lugar as opções “insatisfeito” e “satisfeito” 

ficaram com 19% e, por último 14% dos entrevistados estão satisfeitos. Podemos 

assim perceber que, os colaboradores ficaram divididos em relação a este fator, 

porém, é importante evidenciar que 43% demonstraram insatisfação nesse quesito, 

entre “insatisfeito” e “totalmente insatisfeito”, isso indica que quase a metade dos 

colaboradores acumulam reclamação quanto a esse ponto. 

Quando questionados sobre a satisfação salarial 40% escolhe a opção 3, ou 

seja, se encontram pouco satisfeitos com o salário atual, seguidos de 32% que 
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informaram estar satisfeitos. 

No que tange às bonificações, benefícios, cesta básica e convênios, 

observamos que nesta questão houve comentários negativos que foram 

significativos em relação ao restante dos fatores, pois 45% estão “pouco satisfeitos”, 

em seguida 19% estão totalmente insatisfeitos e apenas 9% dos entrevistados se 

consideram totalmente satisfeitos (Gráfico 4). Contudo, somando as classificações 

medianas com insatisfeito e totalmente insatisfeito, é possível notar que mais da 

metade (77%) não vê de forma positiva os benefícios que recebem, o que pode 

influenciar diretamente no desempenho de funções e relacionamento com a 

empresa. 

Gráfico 4: Benefícios 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

Grande parte dos colaboradores (47%) concedeu nota máxima (nota 5) à 

estrutura física das unidades da Seagaia, empatados com a mesma porcentagem 

(19%) estão as classificações “satisfeito” e “insatisfeito”, apenas a minoria (10%) 

respondeu que está pouco satisfeito nesse quesito. 

O item horário de trabalho foi o único da lista de classificação no qual nenhum 

dos entrevistados escolheu as opções negativas, “totalmente insatisfeito” e 

“insatisfeito”. A maioria significativa (68%) está totalmente satisfeita com o horário de 

trabalho oferecido pela empresa, 27% estão satisfeitos e apenas 5% escolheram a 

nota 3, pouco satisfeito. 

Na questão do clima interno da organização, 45% apontaram que estão 
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“totalmente insatisfeitos” com o ambiente, e apenas 9% estão “totalmente 

satisfeitos”, porém ao somar os números de “totalmente insatisfeito” e “insatisfeito” 

resulta em 72%, ou seja, a grande maioria não está satisfeita com o clima interno 

atual da empresa, confirmando a hipótese da pesquisa (Gráfico 4).  

A partir desse ponto, é possível comprovar através desta pesquisa, o quanto 

isso reflete no relacionamento com os seus superiores (68%, a maioria, está 

totalmente insatisfeita, enquanto apenas 12% estão totalmente satisfeitos). No que 

tange o relacionamento com as outras unidades, 47% estão poucos satisfeitos e 

15% totalmente satisfeitos. Mas, ao mesmo tempo, o relacionamento entre os 

colaboradores é harmonioso, 52% dos entrevistados estão satisfeitos, por outro 

lado, 35% estão totalmente insatisfeitos, evidenciando a hipótese de que os setores 

possuem diferentes formas de tratamento interagindo entre grupos, segregando as 

relações por setor. 

 

Gráfico 5: Clima interno 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

 Já sobre os treinamentos oferecidos pela empresa, as opções 

disponibilizadas empataram. Somando as respostas das opções 1, 2 e 3 totalizam-

se 50%, assim como a 4 e 5. Quando perguntamos se eles estão contentes com o 

trabalho que realizam na empresa, 50% disseram que sim, porém na questão se 

eles se sentem seguros perante ao emprego, a maioria (68%) respondeu que não se 

sentem totalmente seguros em relação a estabilidade na empresa. 

45% 

27% 

19% 

9% 

Clima interno 

1 

2 

3 

4 

5 

Pesquisas de 

Opinião 



89 
 

 

Em relação ao crescimento e desenvolvimento profissional dentro da Seagaia 

39% acreditam que é possível crescer dentro da empresa, contra 26%, que dizem 

que não há essa possibilidade, e 35%, que assinalaram “em partes”. Somando as 

respostas negativas, observamos que apenas a minoria dos colaboradores esperam 

poder se desenvolver profissionalmente, na Seagaia. 

 

Gráfico 6: Crescimento Profissional 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

Ao questionar se os colaboradores gostariam de trabalhar em algum outro 

departamento da empresa, mais da metade (52%) respondeu que gostaria e 48% 

não gostariam (Gráfico 5). A principal reclamação dos entrevistados que mudariam 

de setor é que não se identificam com o trabalho que realizam no departamento 

atual. 
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Gráfico 7: Mudança de Setor 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

 

No que tange à liberdade de expressão que os colaboradores da Seagaia 

possuem dentro da empresa, 48% relataram que quase sempre podem dizer o que 

pensam sobre assuntos e decisões tomadas em grupo, entretanto ao somar com as 

respostas negativas percebe-se que 61%, ou seja, a maioria, não podem sempre 

expressar a sua opinião em reuniões e momentos decisórios (Gráfico 6). 

Ao analisar a questão em foco, podemos confirmar a hipótese de pesquisa 

em relação a liberdade que os colaboradores possuem para fazer reclamações ou 

sugestões, esse fato afeta diretamente a motivação, circunstância que acarreta na 

negatividade dos diversos pontos analisados nesta pesquisa quanto a satisfação dos 

colaboradores perante a Seagaia e seu modo de gestão. 
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Gráfico 8: Liberdade de Opinião 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

 

Para analisar o fator de comunicação interna questionamos se os assuntos 

importantes da empresa são debatidos em equipe, porque é de grande relevância 

que as organizações incluam seus colaboradores em suas decisões, pois é uma 

forma de valorizar a opinião dos mesmos para o crescimento da empresa, e 48% 

disse que raramente estão presentes nas decisões, contra 13% que dizem poder 

sempre discutir sobre qualquer assunto com os superiores. 

Sobre o relacionamento com os superiores, os colaboradores disseram que 

por e-mail as orientações recebidas no trabalho são claras e objetivas (Gráfico 7), 

porém pessoalmente não há compreensão das tarefas diárias. A direção da Seagaia 

se comunica adequadamente com seus colaboradores, portanto, para estes, passar 

informações e tarefas de maneira concreta é uma comunicação adequada. Contudo, 

como visto anteriormente, na fundamentação teórica, a comunicação interna vai 

além de repassar tarefas com clareza, por isso, os colaboradores continuam 

insatisfeitos, é necessário ir além das tarefas diárias, o que será trabalhado no Plano 

de Relações Públicas pela Agência Lutz. 
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Gráfico 9: Comunicação da empresa com os colaboradores 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

 

Como dito anteriormente, as técnicas de comunicação dirigidas são muito 

importantes para uma comunicação efetiva entre emissor e receptor, portanto 

levando em conta os veículos de comunicação questionamos como as normas, 

festividades e outras novidades eram informadas aos colaboradores, está 

abordagem apresentou resultados importantes, apresentados a seguir: 

 

Gráfico 10: Comunicação interna 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 
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O método mais utilizado na Seagaia é o e-mail com resposta da maioria dos 

entrevistados (65%), em segundo lugar as informações são discutidas em reuniões 

ou em conversa com outros colaboradores (35%). Empatados em terceiro lugar está 

a conversa com os superiores e o mural institucional (17%). 

Por último estão os informativos (13%) e a intranet (4%). Ter uma 

porcentagem tão grande de conversa informal com os colaboradores utilizada como 

forma de conseguir informações pode ser considerado perigoso por conta da 

eficácia da transmissão da mensagem, que pode ser distorcida no momento em que 

é repassada para muitas pessoas. É importante ressaltar que, o site da empresa não 

é considerado como instrumento eficaz de comunicação interna, pois nenhum 

funcionário toma conhecimento de normas e outras novidades por este meio. 

 Baseada nas respostas da questão anterior, perguntamos se esses meios 

eram eficazes: 77% responderam que sim, 14% disseram que são pouco eficazes e 

9% acredita que não há eficácia. 

 Ao questionarmos se os colaboradores receberam algum tipo de treinamento 

ao ingressar na empresa, 65% falaram que sim e 35% que não. Porém, em seguida 

afirmaram que, ao longo da carreira, não foram disponibilizados treinamentos de 

atualização e execução do cargo, no que resulta diretamente na imagem da 

empresa e na desvalorização do próprio funcionário, acarretando em dificuldades 

para o mesmo na realização de seu trabalho. Abaixo, apresentamos os resultados:  

 

Gráfico 11: Atualização de treinamento 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 
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Observando o gráfico abaixo, é possível notar que 39% dos colaboradores se 

imaginam trabalhando na Seagaia por mais 3 anos apenas e 17% por menos de um 

ano, somando assim um total de 56% de colaboradores que querem mudar de 

emprego ou por não se sentirem seguros, como será mostrado nas informações a 

seguir. 

Gráfico 12: Futuro na empresa 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

Quando perguntamos se os colaboradores se sentiam seguros em relação a 

estabilidade em seu emprego, 30% assinalou que sim, 30% não e 40% mais ou 

menos. Sendo assim, pode-se perceber que grande parte (70%) não está totalmente 

confiante em seu futuro na empresa, podendo causar desmotivação. 

As duas últimas questões eram abertas possibilitando que os colaboradores 

pudessem dar sugestões para a melhoria de seu trabalho e relacionamento com a 

empresa. A maioria (61%) não respondeu estas questões ou não queriam sugerir 

mudanças. 

Considerando a primeira pergunta se havia alguma recomendação sobre 

como melhorar a relação entre a empresa e os colaboradores e qual seria, dentre as 

respostas surgiram reclamações sobre o tratamento e diálogo com os 

colaboradores, que há uma grande rotatividade de colaboradores a qual prejudica o 

crescimento da empresa e também o fato que a opinião dos colaboradores não é 

valorizada. 

No momento de sugerir mudanças para a melhoria do trabalho na 
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concessionária a maioria afirma que as condições de trabalho e remuneração 

deveriam ser melhores. Responderam também que sentem falta de uma pesquisa 

de clima, pois a da Agência Lutz foi a primeira feita em quase 2 anos de empresa, 

segundo um funcionário. O trabalho em equipe deveria ser mais valorizado dentro 

da organização para melhorar o relacionamento entre os colaboradores dos diversos 

departamentos e das unidades, porém acreditam que com a mudança da unidade da 

Rua Joaquim Távora para a Xavier Pinheiro trará grande melhoria de trabalho. Por 

fim, acreditam que deveriam ter mais incentivos de premiações para se sentirem 

mais próximos da Seagaia, além de maior investimento em treinamento e 

capacitação para ajudar no aumento de produtividade e qualidade. 

A Agência Lutz, deste modo, conclui que por meio desta analise foi possível 

identificar as fragilidades do clima organizacional da Seagaia, e também seus pontos 

positivos, para que dessa forma o Planejamento de Relações Públicas esteja 

alinhado com as necessidades da empresa neste aspecto. As hipóteses de pesquisa 

foram confirmadas por meio de dados, mostrando que há necessidade de fortalecer 

os relacionamentos internos e aumentar a satisfação dos colaboradores perante a 

empresa, causando sensação de pertencimento e afiliação. 

 

7.2 Projeto de pesquisa qualitativa 

 7.2.1 Público 

A presente pesquisa foi realizada com clientes que utilizaram os serviços da Seagaia 

nos últimos dois anos. 

7.2.2 Justificativa 

Para analisar as relações da organização com os seus clientes é necessário coletar 

suas opiniões e insatisfações a fim de estreitar o relacionamento com esse público. 

Dessa forma, é fundamental a aplicação de uma pesquisa qualitativa para recolher 

esses dados e planejar as ações específicas.  

7.2.3 Problema de pesquisa  

Os clientes estão satisfeitos com o atendimento prestado pela Seagaia e com o 

relacionamento institucional estabelecido com esse público?  
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7.2.4 Hipóteses 

- Os clientes não estão satisfeitos com o modo como  os colaboradores os atendem 

no momento da compra; 

- Os clientes reclamam do atraso de entrega e devolução dos veículos na oficina; 

- O setor de pós-venda recebe diversas reclamações quanto à satisfação dos 

clientes; 

- A escolha da concessionária é feita por conta da marca e qualidade dos carros 

Mitsubishi e não pelo atendimento em si. 

7.2.5 Objetivo geral 

Analisar a opinião e as experiências dos clientes quanto aos seus relacionamentos 

com a Seagaia, tanto na ocasião da compra dos veículos quanto no que diz respeito 

aos trâmites pós-venda.    

7.2.6 Objetivos específicos 

- Avaliar como o relacionamento com os clientes interfere na escolha de compra dos 

mesmos; 

- Analisar a visão dos clientes quanto a eficácia do atendimento prestado nas 

unidades; 

- Averiguar a satisfação dos clientes no que tange a prestação de serviços 

oferecidos pela Seagaia; 

7.2.7 Relatório analítico  

Foram entrevistados cinco clientes da Seagaia a fim de compreender a visão 

sobre o trabalho que os colaboradores realizam perante novos e antigos clientes e 

identificar possíveis falhas no relacionamento e na satisfação dos mesmos. As 

entrevistas foram realizadas entre 20 e 30 de Setembro de 2015, com duração 

média de 20 minutos, todos os clientes se mostraram dispostos e a vontade ao 

responder o roteiro delineado com perguntas abertas. O roteiro da pesquisa 

qualitativa está disposto no Apêndice B deste planejamento. 

Primeiramente questionamos aos entrevistados como havia sido a 
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experiência destes na loja, no momento de compra do veículo, como foi o 

atendimento, se os vendedores foram atenciosos e capacitados, e se as 

expectativas foram atendidas. Quase todos afirmou que os vendedores demoraram 

em abordá-los quando estavam observando o showroom, porém reconheceram que 

são capacitados para tirar as dúvidas, pois possuem bom conhecimento técnico em 

relação aos carros, mas são práticos e objetivos, ou seja, os clientes sentiram que 

os vendedores não os atenderam com simpatia e boa vontade. 

Ainda sobre a mesma questão, dois dos clientes pronunciariam que a 

empresa não cumpriu com o prazo prometido pelos vendedores ao que se diz a 

entrega do veículo comprado, além do mais ao reclamar no SAC o gerente e o 

vendedor não respondiam, nem atendiam as ligações de um dos entrevistados, além 

de não dar informações precisas sobre a demora na entrega. Um deles não obteve 

uma resposta após contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da loja. 

Quando levantada a questão do pós-venda, no que diz respeito a revisões, 

serviços e assistência técnica, todos os entrevistados se queixaram da demora de 

atendimento e devolução do veículo na oficina, mesmo quando estes marcaram o 

primeiro horário do dia para a retirada, portanto, não cumprem com o combinado 

feito previamente com o cliente. 

Um dos clientes entrevistados afirmou que o seu carro veio com um problema 

que não tinha antes de ser mandado para a revisão e a maioria diz que o preço dos 

serviços e da revisão é muito elevado comparando com as demais oficinas e 

concessionárias. Além disso, também houve reclamações em relação ao tratamento 

que os atendentes da oficina prestam aos seus clientes. 

Ao sugerir melhorias para a concessionária, recomendaram que os 

colaboradores deveriam tratar melhor os seus clientes, principalmente mulheres, 

com mais respeito, em relação às queixas e demandas apresentadas, e seriedade, 

cumprindo os prazos que são prometidos no contrato. No que diz respeito a relação 

da empresa com o cliente, eles acreditam que deveria ter um contato maior, porque 

o único atual que a concessionária mantém é através do envio de periódicos e-mails 

com propaganda de lançamentos ou dos ralis promovidos pela Mitsubishi, no 

primeiro ano de compra recebem também a revista Mit, mas após esse período o 

envio termina. 

Quando questionamos se os clientes indicariam esta concessionária a 

Pesquisas de 

Opinião 



98 
 

 

alguém, responderam que indicariam por conta da qualidade que o carro possui, 

mas levando em conta o atendimento prestado aos clientes, eles dizem que não 

indicariam e que até pensam a trocar a marca de carro na próxima compra por conta 

destes problemas. 

Entretanto, é possível perceber após a análise das respostas dos clientes que 

a marca Mitsubishi é bem conhecida e renomada no quesito qualidade de produtos, 

o que pode afetar a escolha de compra das pessoas, porém, a Seagaia deve 

melhorar o seu atendimento para captar mais clientes e deixar os já existentes 

satisfeitos com todos os aspectos oferecidos pela concessionária. 

A má qualidade do atendimento nas unidades da Seagaia pode ser um reflexo 

da falta de relacionamento entre colaboradores e superiores, a insatisfação dos 

mesmos com alguns fatores internos, a insegurança destes com a estabilidade do 

emprego. Portanto, a Agência Lutz através de um Plano de ações de Relações 

Púbicas sugerirá estratégias para a mudança e melhora destes tópicos e assim 

mudar o clima interno, que refletirá de maneira positiva no relacionamento com os 

clientes. 
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8 DIAGNÓSTICO  

 

Com base nas informações adquiridas junto ao cliente deste projeto, por meio 

de pesquisas de campo, estudo do mercado do setor automobilístico, visitas e 

entrevistas programadas, e a estas somadas os conhecimentos conquistados nas 

diversas disciplinas que compõem a grade curricular do curso de Relações Públicas, 

foi possível perceber quais são os pontos que a organização-cliente necessita 

melhorar para auxiliar o estágio do seu desenvolvimento atual, ou seja, conquistar 

colaboradores engajados, bem como ampliar e fidelizar seus clientes. 

A Seagaia não possui uma estruturação eficaz em seus processos 

comunicativos assim como não existe formalização dos seus processos 

burocráticos. Desse modo, a identidade da empresa sofre consequências, como a 

ausência de diretrizes organizacionais bem definidas e postas em prática, o que à 

princípio, dificulta a afirmação de sua cultura organizacional.  

Segundo dados levantados, pode-se afirmar que a rotatividade dos 

colaboradores na concessionária é alta, pois além da instabilidade financeira que 

ocorre em virtude do sistema de remuneração vigente, este primeiro sintoma torna-

se mais evidente quando é observado o ambiente de competição na busca de 

melhor retorno financeiro e a ausência de integração entre os elementos de equipes 

e estes, entre si. Ainda neste tocante, nota-se que não há oportunidade de conhecer 

e entrosar os colaboradores de todas as unidades por parte da organização. 

Também não há programas voltados para o incentivo de integração interna e 

quando elas ocorrem, são atitudes espontâneas que partem dos próprios 

colaboradores, tal como festa de confraternização de final de ano.  

A empresa não conta com um profissional de comunicação, mas contrata os 

serviços de divulgação e criação de uma agência de publicidade e propaganda. 

Entre essas criações, não há material específico produzido para o público interno; 

todo o foco é mercadológico e dirigido à manutenção e captura de novos clientes.  

Sobre o relacionamento dos colaboradores com os superiores, foi verificado 

que não ocorre uma comunicação harmoniosa devido a grande cobrança e pressão 

sofrida na rotina de trabalho, refletindo em outros problemas na organização, como a 

insatisfação dos colaboradores quanto a possibilidade de crescimento na empresa. 

Um dos aspectos que colabora com essa insatisfação é o fato da opinião dos 
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mesmos não ser valorizada nas decisões. 

Um dos motivos dos colaboradores não acreditarem no crescimento é a falta 

de treinamento no que diz respeito a atualização de conhecimento sobre a marca e 

as novidades. Além disso, os superiores e gestores não recebem treinamentos de 

liderança e gestão de pessoas para um melhor relacionamento interno. 

Como reflexo desse despreparo, A principal reclamação dos clientes é a 

qualidade prestada no atendimento da concessionária no momento da compra do 

veículo e no setor de pós-venda onde os serviços de revisão e troca de peças 

acontecem com atraso no momento de recebimento e entrega. 

Portanto, a Agência Lutz propõe um Plano de Relações Públicas, a fim de 

intensificar os relacionamentos da organização-cliente junto a seus públicos, 

principalmente os colaboradores e clientes, contendo campanhas e ações 

necessárias que ajudarão a Seagaia nos seus propósitos institucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

9 OBJETIVOS E ESTRATÉGIA 

9.1 Objetivo geral 

 

 Aperfeiçoar os relacionamentos da Seagaia com os seus públicos 

constituídos por colaboradores e clientes, de modo que a promoção de um ambiente 

de trabalho motivador reflita, positivamente, na interação da empresa com os 

consumidores dos seus produtos e serviços.  

 

9.2 Objetivos específicos 

 

 Redimensionar a cultura e o clima organizacionais da concessionária, com 

destaque às diretrizes focadas na valorização das pessoas com as quais a 

empresa interage; 

 

 Aprimorar os fluxos comunicacionais no ambiente de trabalho da Seagaia, 

eliminando conflitos e ruídos nas interações; 

 

 Estreitar o relacionamento com os clientes, promovendo satisfação quanto 

aos serviços que são prestados; 

 

 Conquistar novos clientes, amparando-se na cultura organizacional que 

valoriza os relacionamentos e a excelência na prestação dos serviços. 

 

9.3 Estratégia geral 

 

Para que os objetivos gerais e específicos deste plano de comunicação sejam 

alcançados, a Agência Lutz baseia-se, teoricamente, nos conhecimentos do campo 

da Comunicação Organizacional e das Relações Públicas, o que inclui os 

fundamentos da Comunicação Interna e Relacionamento entre os públicos de 

interesse de uma organização.  Esse plano tem como base as informações 

adquiridas da pesquisa quantitativa sobre o clima organizacional, veículos de 

comunicação interna existente e formas de relacionamento das unidades da 

Seagaia, realizada com os colaboradores de todos os setores, oficina e 
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terceirizados, bem como a pesquisa qualitativa que analisou o grau de satisfação 

dos consumidores da concessionária. 

Sendo assim, a Agência Lutz propõe um plano de comunicação estratégico 

com foco na gestão da comunicação interna, com base no fortalecimento dos 

relacionamentos entre as três unidades, colaboradores e superiores, e integração 

dos setores da empresa, compondo um ambiente agradável e de troca de 

experiência. Além disso, estabelecemos ações para estreitar o contato com os 

clientes, demonstrando respeito e afeto através de gentilezas que vão ampliar a 

satisfação com a empresa. 

As ações deste projeto são separadas em dois programas de Relações 

Públicas, um voltado aos colaboradores, gerência, diretoria e o outro aos clientes. O 

primeiro visa a melhoria da cultura e clima organizacional da Seagaia, por meio de 

ações que pretendem fortalecer o relacionamento interno e contribuir com o 

sentimento de pertencimento e futuro na empresa. Já o segundo programa propõe 

ações projetadas para a fidelização dos clientes já existentes e conquistar novos por 

meio de uma transformação nas mídias sociais. 

As ações estabelecidas pela Agência Lutz em um cronograma de curto e 

médio prazo visam a qualificação dos colaboradores a partir da sustentação dos 

relacionamentos internos e externos, e assim promover uma identidade e cultura 

organizacional condizente com os valores da instituição.  
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10 PLANO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

10.1 PROGRAMA PARA COLABORADORES 

Ao analisar a pesquisa quantitativa aplicada com os colaboradores da 

Seagaia foi possível perceber a fraqueza da cultura e clima organizacionais, além 

dos ruídos comunicacionais existentes. Com o objetivo de solucionar estes 

aspectos, a Agência Lutz propõe para a Seagaia um programa de ações voltado 

para os colaboradores com o intuito de redimensionar a cultura e clima com foco nas 

diretrizes organizacionais e assim aprimorar os fluxos comunicacionais no ambiente 

de trabalho. As Ações apresentadas neste programa serão aplicadas nas duas 

unidades da Seagaia. 

 

10.1.1 Diretrizes organizacionais  

 

Para uma organização manter a sua identidade perante seus públicos de 

interesse é necessário compreender quais são as suas diretrizes organizacionais, 

comumente expressas pela missão, visão e valores. Identificar a diferença que essa 

empresa faz na vida das pessoas, aonde ela quer chegar, é muito importante para 

manter uma cultura que sempre irá transparecer aos seus clientes e colaboradores. 

 

Objetivos 

 Estabelecer estratégias para atender as necessidades de seus clientes. 

 Determinar seu posicionamento estratégico. 

 Consolidar uma cultura organizacional que prime pela excelência nas 

relações humanas e na oferta dos produtos e serviços. 

 

Justificativa 

As diretrizes organizacionais mostram o verdadeiro objetivo de uma 

organização e o caminho que ela quer percorrer. Identificando essas diretrizes, a 

mesma estabelece um vínculo de transparência e honestidade com seus públicos, a 

começar com seus colaboradores. Comparando a teoria com a prática, observamos 

ao decorrer do trabalho e por pesquisas, que há desentendimento e até 

desconhecimento de quais valores regem as relações e a forma como a Seagaia se 

posiciona. 
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Estratégias 

 Elaborar diretrizes organizacionais para a Seagaia, com o envolvimento dos 

sócios-diretores. 

 Indicar valores que passarão a ser efetivamente evidenciados no dia a dia da 

organização.  

 Compartilhar com os públicos de interesse a missão, visão e valores da 

empresa. 

 

Públicos 

 Todos os públicos de relacionamento da Seagaia 

 

Desenvolvimento 

Fase 1 – Criação das Diretrizes Organizacionais 

A Agência Lutz junto com os sócios-diretores e gerentes da Seagaia fará uma 

reunião com um Brainstorm sobre os eixos institucionais que definem a Seagaia e 

assim escrever a missão da empresa, o que ela pretende para o futuro e quais os 

valores que pregam dentro da organização. 

 

Fase 2 - Divulgação 

As diretrizes organizacionais da Seagaia serão divulgadas no site institucional 

da empresa na aba “Concessionária” onde conta a história da organização e, 

portanto, serão colocadas a missão, visão e valores. Para que os colaboradores 

também sejam informados, será colocado as diretrizes organizacionais no mural 

institucional sugerido pela Agência Lutz. 

 

Proposta de formalização das diretrizes organizacionais:  

Missão: Atender com excelência às demandas dos clientes, pelo desenvolvimento e 

oferta de produtos e serviços que contribuam para a melhoria da qualidade de vida 

das.pessoas.  

 

Visão: Ser reconhecida como uma concessionária de excelência na comercialização 

de seus produtos e serviços, sempre orientada para a qualidade e satisfação de 

seus clientes, sócios e demais públicos de relacionamento. 
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Valores:  

- Ética nas relações 

- Comprometimento 

- Satisfação do Cliente 

- Integridade 

- Inovação 

- Sustentabilidade 

- Responsabilidade social 

 

Figura 15: Cartaz de divulgação das diretrizes organizacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

 

Mensuração 

A mensuração está atrelada às avaliações das demais ações, que 

evidenciarão a interligação entre as diretrizes organizacionais propostas e os efeitos 

de cada estratégia junto aos públicos de relacionamento, em especial os 

colaboradores e clientes. 
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Cronograma 

Quadro 6: Cronograma – Diretrizes organizacionais 

Diretrizes Organizacionais 

2016 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento             

Desenvolvimento 
(Escrita das 
Diretrizes e 
Divulgação)             

Avaliação             

 

Fonte: Agência Lutz 

 

Orçamento 

Tabela 1: Orçamento – Diretrizes organizacionais 

Diretrizes Organizacionais 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor unitário Subtotal 

Planejamento 
 

Agência Lutz 3 Horas R$ 200,00 R$ 600,00 

 Total R$ 600,00 

Fonte: Agência Lutz 
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10.1.2 Treinamentos 

10.1.2.1 Treinamento para colaboradores 

Após a análise dos resultados obtidos na pesquisa com os colaboradores 

vislumbramos a necessidade de um treinamento voltado para os mesmos, com a 

finalidade de divulgar novidades e atualizações existentes na área de cada setor da 

Seagaia, através de cursos, workshops e incentivos para palestras e eventos. 

 

Objetivos 

 Manter os colaboradores da empresa capacitados para exercer seu 

cargo. 

 Oferecer incentivos para os colaboradores se sentirem parte da 

empresa, com possibilidade de crescimento pessoal e profissional. 

 Investir na qualidade dos serviços prestados pelos colaboradores, com 

reflexo na satisfação dos mesmos e dos clientes. 

 

Justificativa 

Observamos, por meio das respostas da pesquisa quantitativa, que os 

colaboradores não recebem com frequência treinamento para uma constante 

atualização, apenas quando entram na empresa com o intuito de ensinar e oferecer 

uma breve introdução de como se deve exercer o cargo no qual o mesmo foi 

contratado. 

Conforme abordado anteriormente no histórico do cliente, a marca Mitsubishi 

é renomada mundialmente e a Seagaia por ser a concessionária na Baixada 

Santista da marca, deve manter o padrão de qualidade. Dessa forma, torna-se 

crucial a promoção de treinamentos que capacitem os colaboradores para estarem 

sempre aptos a atender o público de maneira excelente. 

 

Estratégia 

 Manter os colaboradores atualizados através de cursos, workshops, 

eventos e palestras. 

 Estimular e convocar os colaboradores para participar do treinamento. 

 

Públicos 

Plano de 
Relações 

Públicas 



108 
 

 

 Colaboradores administrativos e operacionais. 

Desenvolvimento  

Fase 1 – Escolha de cursos 

Com a finalidade de manter os colaboradores atualizados e capacitados para 

exercer suas funções, a Agência Lutz estará realizando mediações de cursos, 

palestras, eventos e workshops na área de atuação da empresa e irá sugerir os 

cursos que os colaboradores podem ter maior aproveitamento, beneficiando sua 

capacitação profissional e, por consequência, a Seagaia. 

 

Fase 2 – Mediação com as empresas 

Após a escolha dos treinamentos durante o ano, a Agência fará o contato com 

os organizadores do evento onde acontecerão os cursos, palestrantes e coaching 

que vão realizar no espaço escolhido pelo cliente. Além disso, diretores presentes 

na fábrica da Mitsubishi em Catalão, vão ministrar palestras para os que os 

colaboradores aprendam mais sobre a empresa na qual trabalham e se sintam parte 

dela. Cada setor será encaminhado para o treinamento específico de sua área e 

para os cursos mais abrangentes sobre negócios e mercado, todos os 

colaboradores serão convidados. 

 

Fase 3 – Curso da Fábrica da Mitsubishi 

Os mecânicos receberão cursos também dos colaboradores da fábrica para 

aumentar seu conhecimento sobre os carros, como eles são fabricados, e as novas 

técnicas que podem ser utilizadas em sua rotina diária de trabalho, melhorando 

assim o serviço prestado de assistência técnica da Seagaia. 
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Figura 16: Exemplo de convite para cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

 

Mensuração 

Além da avaliação que ocorrerá depois do treinamento para saber sobre a 

satisfação dos colaboradores, após quatro meses da nova rotina de treinamentos, a 

Agência Lutz irá confeccionar um pequeno questionário composto por perguntas 

fechadas e abertas, sobre o conteúdo dos eventos que os colaboradores 

participaram e sua aplicabilidade da rotina de trabalho, se houveram benefícios e por 

fim o que eles acham que ainda poderia melhorar. O questionário deve ser 

respondido pelos participantes e devolvido aos representantes da Agência Lutz após 

o fim de cada treinamento.  

Cronograma 

Quadro 7: Cronograma – Treinamentos 

Treinamentos 

2016 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento 
            

Pesquisa de 
cursos e 

workshops             

Treinamento             

Mensuração 
            

Fonte: Agência Lutz 

Plano de 
Relações 

Públicas 



110 
 

 

Orçamento 

Tabela 2: Orçamento - Treinamentos 

Treinamentos 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor unitário Subtotal 

Planejamento Agência Lutz 2 Horas R$ 200,00 R$ 400,00 

Desenvolvimento 
Transporte e 
Ingresso do 

Curso 
3 Meses R$ 50,00/pessoa R$ 3.650,00 

Acompanhamento 
e Avaliação 

Agência Lutz 3 Horas R$ 200,00 R$ 600,00 

 Total R$ 4.650,00 

Fonte: Agência Lutz 
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10.1.2.2 Coaching de Líderes 

 

A liderança corporativa é uma das ferramentas mais importantes para que as 

organizações alcancem seus objetivos, garantindo o sucesso. Os líderes e gerentes 

são responsáveis por apontar o caminho de cada setor, para que os sujeitos 

colaborem em todas as instâncias do processo de trabalho, fazendo com que se 

sintam pertencentes e parte importante para o funcionamento da instituição. A 

satisfação destes colaboradores gera o clima organizacional positivo e qualidade do 

trabalho. 

 

Objetivos 

 Capacitar os gerentes a respeito da obtenção de resultados positivos no 

envolvimento com a equipe. 

 Aumentar a qualidade de vida no trabalho. 

 Contribuir para o desenvolvimento profissional dos líderes da Seagaia.  

 Estimular uma cultura organizacional com foco nos resultados, feedback e 

desenvolvimento contínuo. 

 Melhorar o clima organizacional. 

Justificativa 

Como foi evidenciado na pesquisa quantitativa apresentada anteriormente, os 

colaboradores que trabalham nas unidades da Seagaia relataram que não 

participam de forma efetiva das definições de metas e métodos de trabalho de seus 

setores, gerando descontentamento por parte deste público, pois não se sentem 

pertencentes, já que suas opiniões não são ouvidas. Nesse sentido, embasados na 

estruturação de uma comunicação interna em que todos os envolvidos possam 

participar dos processos decisórios, se faz necessário à capacitação dos gerentes 

no âmbito da gestão de pessoas e liderança, a fim de motivar e obter resultados 

positivos, tanto para a empresa como para os seus colaboradores. 

Esta ação explorará os valores de ética nas relações, comprometimento e 

integridade, apresentados na proposta de adequação das diretrizes organizacionais. 
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Estratégias 

 Contratação de empresa especializada em treinamento de líderes e 

gerentes. 

 Convite aos gerentes por e-mail e intranet com um mês de 

antecedência. 

 Estruturação do treinamento de maneira que as peculiaridades da 

empresa sejam um ponto relevante do treinamento. 

. 

Públicos 

 Sócios,.diretoria.executiva.e.gerentes. 

 

Desenvolvimento 

Fase 1- Escolha da Empresa 

Visando o melhor direcionamento das atividades à realidade dos gerentes e 

superiores, será critério para a escolha da empresa a flexibilidade do conteúdo 

proposto por ela, sendo de grande importância para a obtenção de resultados 

positivos durante e depois da capacitação. 

 

Fase 2 – Treinamento 

O convite para o público desta ação será enviado por e-mail e intranet, com 

um mês de antecedência, para que estes sejam avisados e possam assim, adequar 

suas agendas para a participação do evento. Na semana anterior a data do 

treinamento haverá um lembrete nos mesmos veículos de comunicação já citados 

para relembrá-los. 

O treinamento será realizado no local determinado pela Seagaia, objetivando 

diluir gastos e transtornos.  

O treinamento será realizado em dois dias de curso com duração de três 

horas com uma pausa de 20 minutos para um coffee break fornecido pela Seagaia 

em cada dia. Nesses dias, os gerentes e superiores, totalizando 10 pessoas, estarão 

dispensados de seus serviços no período em que ocorrerá o treinamento. 

O primeiro dia será reservado para o tema de liderança, e serão abordados 

assuntos como estilos de liderança e apresentação pessoal; o segundo dia será 

focado na temática de clima organização que abordará assuntos de como fazer uma 
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boa gestão do clima interno da empresa e no terceiro dia o tema será gestão de 

pessoas, focando na comunicação interpessoal, realização de dinâmicas de grupos, 

reconhecimento de talentos, feedback e desenvolvimento de metas. Ao final de cada 

dia haverá uma dinâmica para avaliar o aprendizado. 

 

Figura 17: Exemplo de convite para o treinamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

 

Mensuração 

A avaliação do treinamento proposto será realizada pela Agência Lutz após o 

final do curso, com o método da entrevista semi-estruturada, sobre a opinião dos 

gerentes e superiores quanto à qualidade do treinamento oferecido e se foi possível 

aprender diversas e inovadoras formas de como ser um bom líder ajudando assim o 

sucesso da empresa.  

Além de avaliar através de um questionário com perguntas abertas e 

fechadas, após seis meses os colaboradores irão responder perguntas com enfoque 

nas questões tratadas pelo treinamento, a fim de identificar a percepção dos 

colaboradores quanto às mudanças em relação à participação nas tomadas de 

decisões. 
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Cronograma 

 

Quadro 8: Cronograma – Coaching de líderes 

Coaching de Líderes 

2016 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento             

Coaching             

Avaliação             

 

Fonte: Agência Lutz 

Orçamento 

 

Tabela 3: Orçamento – Coaching de líderes 

Coaching de Líderes 

 
Etapas 

 
Descrição 

 
Hora/Mês 

Valor unitário 
 

Subtotal 

 
Elaboração 

Agência Lutz 3 Horas R$ 200,00 R$ 600,00 

 
Aplicação 

Profissional contratado 6 Horas 
R$ 

700,00/hora 
R$ 4.200,00 

 
Mensuração 

Agência Lutz 3 Horas R$ 200,00 R$ 600,00 

 Total R$ 5.400,00 

Fonte: Agência Lutz 
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10.1.3 Reuniões periódicas 

 

Um relacionamento transparente e eficaz entre colaboradores e superiores é 

um aspecto importante para o sucesso interno da empresa, influenciando 

diretamente no relacionamento externo, ou seja, sucesso da mesma e atendimento 

aos clientes. 

Porém, após a realização da pesquisa com os colaboradores, foi detectada a 

falta de aproximação com os seus superiores. A partir disso, criamos uma forma dos 

mesmos se comunicarem periodicamente para a troca de informações, ideias, 

conversas sobre clima organizacional, interação, melhorias no ambiente, entre 

outros aspectos para que as pautas não fiquem apenas focadas no fator de metas a 

serem cumpridas, dando voz aos colaboradores. As reuniões cumprem um papel 

muito importante para obter conhecimento de ambas as partes. 

 

Objetivos 

 Aproximar os colaboradores com os superiores. 

 Reconhecer e solucionar possíveis impasses de relacionamento na 

equipe. 

 Melhorar o clima organizacional. 

 Dar voz aos colaboradores sobre seus pensamentos e ideias de 

melhoria nos processos comunicacionais internos. 

 

Justificativa 

Por meio da pesquisa aplicada, foi possível notar que 68% dos colaboradores 

estão insatisfeitos com o relacionamento com os seus superiores, mostrando a falta 

de comunicação na empresa e em seus setores, o que pode acarretar problemas na 

empresa. Sendo assim, as reuniões vão propor a interação e buscar a melhor 

solução para os problemas que podem acontecer diariamente. 

 

Estratégia 

 Traçar um cronograma de reuniões. 

 Programar reuniões de cada setor. 

 Escolha de um líder para cada setor. 
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Públicos 

 Colaboradores administrativos, operacionais e gestores. 

 

Desenvolvimento 

Fase 1 - Cronograma de Reuniões 

Nesta primeira fase, os superiores juntos irão traçar o cronograma para 

decidir os dias e a periodicidade das reuniões. Atualmente na Seagaia há apenas 

reunião para falar sobre metas e a Agência Lutz pretende com essa ação programar 

mais um tipo de reunião, além da já existente, a cada dois meses onde os 

colaboradores poderão comentar suas insatisfações e dar sugestões de melhorias 

para a organização, com a finalidade de estreitar os laços e troca de informações, 

visando buscar a excelência de atendimento e relacionamento. 

 

Fase 2 - Escolha de Líderes de Setor 

Para a realização das reuniões de forma organizada, cada setor em sua irá 

escolher um dos colaboradores para representá-los na nova reunião, e o mesmo 

levará as reclamações e sugestões sobre os temas citados acima com a finalidade 

de melhorar o clima organizacional e a qualidade de vida no trabalho. 

 

Fase 3 - Feedback 

Após serem apresentadas para os superiores as divergências e ideias, os 

mesmos vão buscar solucionar ou levar até o sócio-diretor da empresa para a 

verificação do problema. Depois da resolução, os superiores levarão na próxima 

reunião a conclusão para os colaboradores. Deste modo, os mesmos poderão se 

sentir parte da empresa, pois vão começar a ter suas opiniões ouvidas pelos 

superiores e assim carretar diversas melhorias no clima da organização. 

 

Mensuração 

Um profissional do setor de Recursos Humanos estará presente nas reuniões 

para elaboração de relatório que será enviado à Agência Lutz, responsável pela 

avaliação e acompanhamento da ação. Será realizada uma pesquisa qualitativa 

trimestral com os líderes, de modo informal, para analisar os relacionamentos em 

cada setor e o nível de satisfação em relação às melhorias por parte da gerência. 
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Cronograma 

Quadro 9: Cronograma – Reuniões periódicas 

Reuniões Periódicas 

2016 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento             

Desenvolvimento             

Avaliação             

 
Fonte: Agência Lutz 

Orçamento 

Tabela 4: Orçamento – Reuniões periódicas 

Reuniões Periódicas 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor unitário Subtotal 

Planejamento Agência Lutz 1 Hora R$ 200,00 R$ 200,00 

Avaliação Agência Lutz 1 Hora/3 Meses R$ 200,00 R$ 600,00 

 Total R$ 800,00 

Fonte: Agência Lutz 
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10.1.4 Parceria com Instituições de Ensino Superior  

Após ser realizada uma análise na Seagaia, notou-se que o colaborador não 

se sente valorizado dentro da empresa. Pensando nisso, A Agência Lutz propõe 

uma parceria com as Instituições de Ensino Superior (IES) da Baixada Santista 

obtendo desconto e bolsas de 30% para seus colaboradores, seja para a graduação, 

pós-graduação, cursos profissionalizantes ou de curta duração.  

 

Objetivos 

 Despertar o interesse do colaborador em investir em sua formação 

profissional. 

 Posicionar a cultura organizacional da Seagaia como uma empresa que 

valoriza os seus colaboradores. 

 Proporcionar um plano de carreira ao colaborador. 

 

Justificativa 

Foi observado através da pesquisa que os colaboradores não pretendem 

trabalhar na empresa por muito tempo, e uma forma de melhorar essa relação é que 

a empresa possa apoiar seus estudos, melhorando na vida profissional. Sendo 

assim, ele pode adquirir mais qualificações para garantir o seu crescimento e o da 

empresa. 

Esta ação reflete o reposicionamento institucional da Seagaia, evidenciando 

dois valores já citados nas diretrizes organizacionais, o comprometimento e a 

responsabilidade social empresarial. 

 

Estratégias 

 Estabelecer parcerias com IES de Santos, São Vicente e Praia Grande 

pensando na mobilidade dos colaboradores que residem nas cidades e 

arredores.  

 Explorar o valor do comprometimento da Seagaia com seus colaboradores, 

pautando-se no princípio da responsabilidade social da empresa. 

 Aproximar a Universidade dos colaboradores e vice-versa 
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Públicos 

 Colaboradores.administrativos,.operacionais.e.gestores. 

 

Desenvolvimento 

Fase 1 – Coleta de dados 

Primeiramente no banco de dados sobre os colaboradores, a Agência Lutz irá 

pesquisar onde a maioria reside para escolher as Instituições de Ensino Superior 

que farão parte do projeto. 

 

Fase 2 – Elaboração do Plano de Parceria 

A Agência Lutz juntamente com os gerentes e diretores da Seagaia irá 

elaborar um contrato com as cláusulas definidas, e assim entrará em contato com as 

Instituições escolhidas para apresentação das propostas para os setores 

competentes nas IES.  

 

Fase 3 – Divulgação do Projeto 

Após a aprovação do projeto, a parceria será divulgada para os colaboradores 

no mural institucional e intranet, além da realização de um pequeno evento para 

falar sobre a união, dúvidas e o desconto de 30% nas mensalidades para todos os 

colaboradores.  

Mensuração 

Depois de realizada a parceria, todo ano terá um balanço de quantos 

colaboradores realizaram algum curso. Em seguida, farão uma análise sobre os 

setores da Seagaia e os cursos mais procurados, visando estreitar a relação da 

empresa/funcionário e buscando o melhor para ambas as partes.  
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Cronograma 

Quadro 10: Cronograma – Parceria com as IES 

Parceria com as IES 

2016 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento 
            

Proposta de 
parceria com 

as IES 

            

Divulgação             

Avaliação             

Fonte: Agência Lutz 

 

Orçamento 

Tabela 5: Orçamento – Parceria com as IES 

Parceria com as IES 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor unitário Subtotal 

Planejamento Agência Lutz 3 Horas R$ 200,00 R$ 600,00 

 Total R$ 600,00 

Fonte: Agência Lutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de 
Relações 

Públicas 



121 
 

 

10.1.5 Mural Institucional 

 

Por meio da pesquisa feita pela Agência Lutz, é possível diagnosticar que a 

empresa apresenta falhas na comunicação interna, pois as informações não chegam 

para todos os setores ou chegam pelo famoso “boca a boca”. Pensando nisso, a 

agência elaborou esta ação que visa auxiliar nesse processo, facilitando a 

comunicação de ambas às partes. 

 

Objetivos 

 Tornar o fluxo comunicativo interno eficaz. 

 Sanar o famoso “boca a boca”. 

 Partilhar informações necessárias para os colaboradores. 

 Tornar a empresa organizada quanto às dinâmicas comunicacionais internas. 

 

Justificativa 

Através da pesquisa realizada com todos os colaboradores da Seagaia, 

notou-se que a principal forma de comunicação é o e-mail, que foi a resposta de 

65% dos entrevistados, ferramenta que não é utilizada pelos colaboradores 

operacionais. 

Contudo, é de extrema importância que todos os públicos da empresa sejam 

envolvidos de forma simples e direta. Portanto, esta ação funcionará como auxiliar 

para propagar de forma devida todos os assuntos que deverão ser repassados para 

todos. 

 

Estratégia 

 Explorar linguagens e um design compatível com o perfil dos colaboradores. 

 Colocar os murais institucionais em locais estratégicos que possam ser 

visualizados por todos os colaboradores. 

 

Públicos 

 Colaboradores administrativos, operacionais e gestores. 

 

 



122 
 

 

Desenvolvimento 

Fase 1 – Criação do mural 

Para atingir todos os colaboradores, a Agência criará o layout e disponibilizará 

o mural em locais estratégicos visíveis, como na sala do Pit Stop e ao lado da 

máquina de ponto de ambas as lojas. O orçamento será feito sob medida em cortiça 

e será atualizado pela Agência Lutz todos os meses. 

 

Fase 2 - Divulgação 

Para a divulgação do mesmo, a agência vai realizar uma reunião em cada 

setor que haverá explicação da função do mural e o que será publicado nele. 

 

Figura 18: Modelo do mural institucional da Seagaia 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

 

Mensuração 

Para verificar se o mural está sendo utilizado adequadamente e se as 

informações disponibilizadas são de interesse do público-alvo será aplicada uma 

pesquisa de clima organizacional, atrelada a outras ações propostas neste plano, 

composta por perguntas fechadas que irão abordar temas como fluxo de 

informações e relacionamento. 

Cronograma 
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Quadro 11: Cronograma – Mural institucional  

Mural Institucional 

2016 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento 
            

Desenvolvimento             

Avaliação             

Fonte: Agência Lutz 

 

Orçamento 

Tabela 6: Orçamento – Mural institucional  

Mural Institucional 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor unitário Subtotal 

Planejamento e 
Avaliação 

Agência Lutz 1 Hora R$ 200,00 R$ 200,00 

Desenvolvimento Compra do Mural  R$ 40,00 R$ 160,00 

 Total R$ 360,00 

 Fonte: Agência Lutz 
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10.1.6 Jornal Mural - Fique por dentro do nosso mundo  

 

Como apresentado acima, o Jornal Mural será um veículo disponibilizado no 

Mural, composto por quatro editorias com temas fixos, desde informações 

necessárias até entretenimento. 

 

Objetivos 

 Facilitar o fluxo comunicativo em todos os setores. 

 Ressaltar as informações e curiosidades mais importantes da Seagaia e da 

marca Mitsubishi. 

Justificativa 

Após a verificação de que a comunicação da empresa com seus 

colaboradores é precária, a Agência Lutz cria o Jornal Mural com o intuito de 

distribuir as informações, novidades e curiosidades da empresa de uma forma mais 

clara e objetiva, conseguindo abranger todos os setores. 

 

Estratégias 

 Promover informações e curiosidades a todos os colaboradores da empresa. 

 Elaborar um design moderno e atrativo. 

 Linguajar simples e objetivo. 

Públicos 

 Colaboradores administrativos, operacionais e gestores. 

 

Desenvolvimento 

Fase 1 - Criação do Jornal Mural - Fique por dentro do nosso mundo. 

O veículo será produzido a partir de quatro editorias que contemplem 

informações e curiosidades relacionadas aos colaboradores da Seagaia e da marca 

Mitsubishi. A linguagem será simples e objetiva, com a finalidade de fácil 

entendimento e visualização por todos os setores. 

A elaboração e implantação do veículo acontecerão a partir do mês de janeiro 

do ano de 2016. Desse modo a Agência Lutz, elaborará os quatro editorias, com as 

respectivas denominações e assuntos: 
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Os informativos serão elaborados no formato A4, conforme as figuras abaixo, 

as imagens estão dispostas também nos Anexos deste projeto: 

Figura 19: Editorias – Fique por dentro do nosso mundo 
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Fonte: Agência Lutz, 2015. 

 

Fase 2 - Atualização do Jornal Mural 

A Agência Lutz entregará o veículo completo e atualizado a cada mês, com os 

layouts produzidos pela mesma e matérias pré-determinadas.  

 

Mensuração 

Para estudar o impacto da ação na empresa, todas as informações veiculadas 

no mural serão exibidas em um relatório mensal elaborado pela Agência Lutz. 

 

Cronograma 

Quadro 12: Cronograma - Jornal mural  

Fique por dentro do nosso mundo 

2016 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento e 
Criação 

            

Implantação             

Atualização             

Avaliação             

Fonte: Agência Lutz 
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Orçamento 

Tabela 7: Orçamento – Jornal mural 

Jornal - Fique por dentro do nosso mundo 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor unitário Subtotal 

Planejamento 
Criação do 

layouts 
4 Horas R$ 200,00 R$ 800,00 

 
Mensuração 

Relatórios 
Mensais 

12 Meses R$ 200,00 R$ 2.400,00 

 Total R$ 3.200,00 

Fonte: Agência Lutz 
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10.1.7 Intranet  

 

A fim de padronizar e unificar a comunicação entre colaboradores, a Agência 

Lutz propõe está ação como forma de viabilizar o acesso às informações da 

organização e utilizar uma rede privada na quais somente membros da mesma 

podem acessá-la.  

 

Objetivos  

 Padronizar, viabilizar e facilitar o acesso às informações da empresa de forma 

unificada. 

 Promover interação entre os setores e entre as duas unidades. 

 

Justificativa 

De acordo com os resultados apontados pela pesquisa quantitativa com os 

colaboradores, foi possível perceber ruídos de comunicação. Principalmente pelo 

fato de grande parte das informações serem espalhadas através do “boca a boca”. 

Sendo assim, a ferramenta visa unificar as informações, aproximando e promovendo 

interação entre os setores.  

 

Estratégias 

 Reunião com gerentes de cada setor a fim de instruir os colaboradores a 

utilizar a ferramenta. 

 Disponibilização da ferramenta intranet em setores que possuem computador 

e na Sala Pit Stop. 

 Incorporação das informações já disponíveis no sistema sobre dados de 

clientes. 

 

Públicos  

 Colaboradores administrativos, operacionais e gestores. 

 

Desenvolvimento  

Fase 1 – Criação da Intranet  

A Agência Lutz será a responsável por desenvolver a ferramenta intranet e 
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seu layout será semelhante às páginas da internet, podendo ser acessada através 

de um navegador. Para o acesso da página será necessário que os colaboradores 

coloquem um login e senha pessoal. O usuário também poderá contribuir com a 

intranet, podendo fazer upload de arquivos e participar de fóruns referente a 

assuntos de trabalho ou pertinentes.  

 

Fase 2 – Funções da Intranet  

Para acessar a intranet, cada colaborador receberá de seus superiores um 

login e senha. Na página inicial estará os principais ícones como: A empresa, Nossa 

Equipe, Consulta de Holerite, Dados do Cliente, Chat para colaboradores, Notícias, 

Informações e Calendário. Portanto, através dessa ferramenta os colaboradores 

poderão estar mais antenados em relação ao que acontece na organização.  

 

Fase 3 – Divulgação da Intranet 

Com o intuito de divulgar a implantação da Intranet, a Agência Lutz irá 

elaborar quatro banners informativos disponibilizando dois em cada sede, portanto 

os mesmos estarão expostos no mural institucional da organização, localizados 

respectivamente na sala Pit Stop e ao lado da máquina em que os colaboradores 

batem ponto diariamente.  

Serão realizadas duas reuniões com os colaboradores, uma em cada sede, 

mediada por um gerente administrativo e ocorrerão em março de 2016. Assim 

sendo, um representante da Agência Lutz estará presente para auxiliar o gestor na 

apresentação da nova ferramenta, entregar um manual a cada colaborador e 

esclarecer possíveis dúvidas que venham surgir.  
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Figura 20: Layout intranet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

 

Mensuração  

A mensuração desta ferramenta será feita pelo gerente da área 

Administrativa, o mesmo irá levantar dados como o número de acessos à intranet, 

conteúdos mais acessados e dificuldades no uso da ferramenta. Os dados do 

levantamento serão enviados à Agência Lutz para que sejam avaliados e feitos 

ajustes quando necessário.  
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Cronograma 

Quadro 13: Cronograma – Intranet 

Intranet 

2016 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento 
Criação do 

layout, escolha 
de conteúdo e 
empresa para 

desenvolvimento.             

Desenvolvimento             

Avaliação             

Fonte: Agência Lutz 

 

Orçamento 

Tabela 8: Orçamento - Intranet 

Intranet 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor unitário Subtotal 

Planejamento Agência Lutz 3 Horas R$ 200,00 R$ 600,00 

Desenvolvimento 
Empresa 

contratada 
 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

 Total R$ 9.600,00 

Fonte: Agência Lutz 
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10.1.8 Sala Pit Stop 

 

Um clima interno positivo, onde os colaboradores trabalham em equipe e 

convivem de forma harmoniosa contribui com o bem-estar e contentamento dos 

mesmos auxiliando como uma ferramenta de grande importância para o êxito da 

organização ao alcançar seus objetivos. Além disso, favorece diretamente a cultura 

organizacional da empresa. 

Percebemos após analisar os resultados da pesquisa quantitativa, que alguns 

colaboradores não se sentem integrados na Seagaia com seus superiores e também 

com alguns colegas de trabalho. Com o propósito de melhorar estes fatores, 

enxergamos a necessidade da criação de um espaço onde todos os colaboradores e 

gestores serão capazes de se reunir, conversar e confraternizar para diminuir a 

pressão das metas de vendas e criar um espírito de coletividade.  

 

Objetivos 

 Aumentar a qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

 Entrosar colaboradores e gestores. 

 Melhorar o clima interno, a partir de possibilidades de entrosamento e 

interação. 

 

Justificativa 

Visando a melhoria do relacionamento dos colaboradores de todos os setores 

e seus superiores e a estruturação de um clima organizacional favorável, 

enxergamos como primordial para essa melhoria a integração dos colaboradores 

com intenção de motivar estes e colaborar com resultados positivos. O nome 

escolhido para a sala é Pit Stop que significa uma parada “obrigatória” nas corridas 

automobilísticas, para abastecimento, troca de pneus e outros serviços em relação 

ao carro.  

 

Estratégia 

 Recomendação de montagem de uma sala com sofás, mesas, puffs, 

livros e revistas com temas variados.  

 Divulgação da sala Pit Stop no jornal mural e intranet. 

Plano de 
Relações 

Públicas 



133 
 

 

 Estruturação da sala Pit Stop, primando pelo conforto e possibilidade 

de interação. 

 

Públicos 

 Colaboradores administrativos, operacionais e gestores. 

 

Desenvolvimento 

Fase 1 – Montagem da sala Pit Stop 

Propondo um maior conforto para os colaboradores e gestores, uma das 

salas existentes em cada unidade da Seagaia se tornará a sala Pit Stop, onde serão 

colocados sofás, mesas e puffs tornando o ambiente descontraído para que estes 

possam se sentir a vontade ao confraternizar e integrar com outros colegas. Além 

disso, será disposto filtro de água e máquina de café, já que no momento os 

colaboradores devem entrar na recepção, para utilizar estes serviços. Por fim, um 

computador ficará à disposição para uso destes no horário de almoço e fim do dia, 

para que possam verificar informações na web e consultar a intranet. 

 

Fase 2 – Divulgação da Sala Pit Stop 

Com a finalidade de informar os colaboradores e gestores da existência da 

nova sala para eles, serão feitos informativos que estarão localizados nos Murais 

Institucionais das duas unidades da Seagaia, na página inicial da Intranet e também 

haverá divulgação nas reuniões periódicas. 
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Figura 21: Cartaz de divulgação da sala Pit Stop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

 

Fase 3 – Inauguração da Sala Pit Stop 

No momento que a sala estiver pronta para receber os colaboradores e 

gestores, haverá um café da manhã para inaugurar e dar início ao seu uso dentro da 

empresa, iniciando assim, o processo de integração entre os mesmos. 

 

Figura 22: Placa de localização sala Pit Stop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 
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Mensuração 

A avaliação da aplicabilidade e resultado desta ação será feita com questões 

fechadas sobre a experiência de uso da sala e melhorias no relacionamento interno 

na pesquisa de clima organizacional, que ocorrerá trimestralmente para que a 

Agência Lutz consiga administrar o clima interno da Seagaia, além disso, o gerente 

administrativo irá indicar se a sala está sendo utilizada, com que frequência e o que 

os colaboradores comentam sobre a sala. 

 

Cronograma 

Quadro 14: Cronograma – Sala Pit Stop 

Sala Pit Stop 

2016 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento 
            

Desenvolvimento             

Inauguração             

Avaliação             

Fonte: Agência Lutz 

Orçamento 

Tabela 9: Orçamento – Sala Pit Stop 

Sala Pit Stop 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor unitário Subtotal 

Planejamento Agência Lutz 1 Hora R$ 200,00 R$ 200,00 

Desenvolvimento 
Móveis, 

Acessórios e 
Decoração 

 R$ 3.460,00 R$ 6.920,00 

Avaliação Agência Luz 1 Hora/3 Meses R$ 200,00 R$ 600,00 

 Total R$ 7.720,00 

Fonte: Agência Lutz 
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10.1.9 Aniversariantes do mês  

Atualmente não há nenhuma ação que visa reconhecer os públicos nas datas 

de aniversários. A intenção é valorizar os colaboradores aniversariantes com uma 

festa no final de cada mês com todos os colaboradores. Logo, gera-se um clima 

descontraído e saudável que ajuda em todos os pontos de interação e motivação.  

Objetivos 

 Valorizar os colaboradores, visando à interação entre os mesmos. 

 Promover qualidade de vida no trabalho. 

 Consolidar a cultura organizacional positiva e um clima amistoso. 

 

Justificativas 

Com a pressão do tempo, prazos e atendimentos, a ação teria como 

finalidade além de valorizar e integrar os colaboradores, combater ao estresse e as 

pressões que aumentam a cada dia que se refletem diretamente nos problemas de 

saúde e psicológicos. 

Pensando em aproximar os colaboradores da empresa, que em pesquisa 

70% responderam que não são seguros em relação à estabilidade da empresa, é 

criada uma ação que foca no entrosamento, nos relacionamentos interpessoais e no 

espírito de coletividade que se encaixa no reposicionamento institucional proposto 

pela Agencia Lutz, materializado pelos dizeres na proposta de diretrizes 

organizacionais. 

 

Estratégia 

 Toda última sexta-feira do mês, elaborar uma confraternização para os 

aniversariantes, na sala Pit Stop. 

 

Públicos 

 Colaboradores administrativos, operacionais e gestores. 

 

Desenvolvimento 

Fase 1 - Planejamento da confraternização 

A Agência Lutz vai localizar no banco de dados o aniversário de cada 
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colaborador e organizar em uma agenda. As festas de confraternização ocorrerão 

nas duas unidades da Seagaia. 

Inicialmente será elaborado pela Agência Lutz, um planejamento no qual 

contenha uma pesquisa de mercado na região, a pesquisa será passada para os 

estagiários que irão orçar o preço de salgados variados, bolo, pratos, copos, 

refrigerantes, guardanapo. Considerando o orçamento liberado pela empresa, a 

qualidade da mesma e a organização das datas dos aniversariantes de cada mês. 

 

Fase 2 - Divulgação da lista 

Todo começo do mês, será necessário divulgado no Jornal Mural uma lista 

dos aniversariantes. 

 

Fase 3 - Dia da confraternização 

A confraternização ocorrerá na sala Pit Stop, onde os estagiários irão 

organizar. O horário indicado para o início da festa seria na sexta-feira ao final da 

tarde, para não prejudicar também o desempenho da empresa e aproveitando o 

clima de fim de semana. 

 

Mensuração 

Para mensurar a diferença que essa ação tenha gerado no clima 

organizacional da Seagaia, uma pesquisa de satisfação e motivação dos 

colaboradores que será aplicada depois de um semestre de efetivação da ação. 

Cronograma 

Quadro 15: Cronograma – Aniversariantes do mês 

Aniversariantes do mês 

2016 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento             

Desenvolvimento             

Avaliação             

Fonte: Agência Lutz 
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Orçamento 

Tabela 10: Orçamento – Aniversariantes do mês 

Aniversariantes do mês 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor unitário Subtotal 

Planejamento Agência Lutz 2 Horas R$ 200,00 R$ 400,00 

Desenvolvimento Buffet 12 Meses R$ 818,60 R$ 9.823,20 

 Total R$ 10.223,00 

Fonte: Agência Lutz 
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10.1.10 Comemoração - Datas especiais 

A partir da pesquisa realizada, nota-se que os colaboradores não se sentem 

parte da empresa, e pensando nisso, elaboramos essa ação para agradarmos os 

mesmos de forma simples e eficaz, por meio de ações ligadas a datas 

comemorativas. 

 

Objetivos 

 Integrar a família, colaboradores e a empresa. 

 Assegurar que os colaboradores estejam satisfeitos, felizes e motivados. 

 Consolidar uma cultura e clima organizacionais positivos. 

 

Justificativa 

Com o ambiente de estresse e pressão em que os colaboradores vivenciam 

na empresa diariamente, a grande maioria não se sente confiante e parte da 

empresa, podendo causar desmotivação. Em pesquisa foi analisado que 70% dos 

colaboradores se sentem instáveis em seu emprego. 

Para fazer com que o ambiente em que convivem e vivenciam seja mais 

harmonioso, a Agência Lutz propõe que a organização realize pequenas ações em 

algumas datas especiais, fazendo com que o colaborador se sinta especial e 

consiga se desvincular do clima de correria de prazos e metas. 

 

Estratégia 

 Elaborar um calendário com todas as datas que devem ser lembradas e a 

partir delas realizar ação e os brindes. 

 Ressaltar, em cada ação, que a Seagaia se preocupa e valorizam seus 

colaboradores e seus familiares.  

 

Públicos 

 Colaboradores administrativos, operacionais e gestores. 

 Família dos colaboradores. 

Desenvolvimento 

Fase 1 – Escolha das datas comemorativas 
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A Agência Lutz junto com os superiores da Seagaia apontará algumas datas a 

serem comemoradas pela empresa. Na reunião será feito um balanço com os dados 

pessoais cadastrados dos colaboradores e a verba para cada data vai ser estipulada 

para escolha dos brindes. Os cartazes comemorativos serão dispostos no Mural 

Institucional da Seagaia, de acordo com a data e mês a ser celebrado, o design das 

figuras realizado pela Agência Lutz está disponível nos Anexos deste projeto. 

 

Fase 2 - Brindes 

Através da pesquisa de mercado e orçamento dos brindes de pelo menos três 

locais, a escolha será feita a partir do valor justo e de qualidade. A Agência Lutz 

disponibilizará um modelo de cartão com uma mensagem para ser entregue com o 

brinde. 

 

Fase 3 – Calendário de Datas 

No dia 08 de março é comemorado o Dia da mulher, e a nossa intenção é 

valorizar todas as mulheres da empresa, com uma mensagem que valorize as 

mulheres e uma flor. 

Já no dia 10 de maio, Dia das mães, a finalidade é a mesma, mas como 

brinde, será distribuído um vale massagem.  

Em 23 de abril, é celebrado o Dia mundial do livro, e gostaríamos de 

incentivar a leitura, educação e a cultura. Para a divulgação da mesma, serão 

disponibilizados cartazes no Mural. Nessa semana, todos os colaboradores que 

puderem, levarão pelo menos um livro ou revista para doar para a estante da sala 

Pit Stop.  

No Dia dos pais, em 09 de agosto receberão um vinho. 

Já no dia 12 de outubro, Dia das crianças, envolveremos a família do 

funcionário junto à empresa, promovendo a interação dos pais com os filhos. Será 

realizado um pequeno evento, no qual os colaboradores poderão levar seus filhos 

para conhecer a Seagaia e o trabalho que seus pais exercem. E como lembrança, 

um carrinho personalizado da marca Mitsubishi. 

No dia 25 de novembro é comemorado o Dia do Doador de Sangue e para 

promover, apoiar e incentivar a importância da doação, a empresa irá divulgar 

mensagens de conscientização através de cartazes nos murais, intranet e redes 
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sociais. 

No final do ano já ocorre uma confraternização da empresa, mas atualmente 

é organizada pelos colaboradores. A partir de 2016, a mesma vai ser organizada 

pela Agência Lutz. 

 

Data Comemoração Brinde 

08 de março Dia da mulher Mensagem e uma flor. 

10 de maio Dia das mães Vale massagem 

23 de abril Dia mundial do livro - 

09 de agosto Dia dos pais Vinho 

12 de outubro Dia das crianças Carrinho personalizado 

25 de novembro 
Dia do Doador de 

sangue 
- 

08 de dezembro Dia da família 04 pares de ingressos do CineRoxy 

17 de dezembro 
Confraternização fim 

de ano 
Power Bank (carregador portátil) 
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Figura 23: Cartazes de divulgação das datas especiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 
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Mensuração 

Após o primeiro ano de comemorações, a mensuração ocorrerá por meio da 

pesquisa de clima organizacional proposta pela agência. Vai ser verificado se o 

ambiente da empresa está mais agradável e saudável para a convivência entre os 

colaboradores. Após a realização, deve-se executar o relatório que deve ser 

comparado com o do ano anterior. 

Cronograma 

Quadro 16: Cronograma – Datas especiais  

Datas Especiais 

2016 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento             

Desenvolvimento             

Avaliação             

Fonte: Agência Lutz 

 

Orçamento 

Tabela 11: Orçamento – Datas especiais  

Datas Especiais 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor unitário Subtotal 

Planejamento Agência Lutz 1 Hora/7 Meses R$ 200,00 R$ 1.400,00 

Desenvolvimento Brindes   R$ 6.672,00 

Confraternização Festa de Fim de 
ano 

  R$ 1.500,00 

 Total R$ 9.572,00 

 Fonte: Agência Lutz 
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10.1.11 Parada Social 

Visando a Responsabilidade Social da empresa e o envolvimento de seus 

colaboradores, a Agência Lutz pretende por meio desta ação, ajudar alguma 

Organização Não Governamental da Baixada Santista com visitas mensais e 

doações, dependendo do que for proposto da época. Dessa forma, fazer com que a 

equipe esteja empenhada na causa. 

 

Objetivos 

 Explorar a responsabilidade social como valor inerente à cultura 

organizacional da Seagaia. 

 Promover a integração e motivação entre os colaboradores de todos os 

setores, promovendo o sentido de pertencimento e coletividade. 

 Possibilitar amplo leque de experiências que forneçam, entre os 

colaboradores, histórias a serem compartilhadas, melhorando o clima 

organizacional. 

 Aliar à marca Seagaia o reconhecimento como empresa socialmente 

responsável. 

 

 

Justificativas  

Com o intuito de oferecer um benefício do clima organizações e no espírito de 

coletividade, a Agência Lutz promove a humanização e entrosamento no ambiente 

de trabalho. A criação dessa ação reflete o reposicionamento institucional da 

Seagaia, evidenciando dois valores que passaram a constituir as diretrizes 

organizacionais, que são o comprometimento e a responsabilidade social 

empresarial. 

Portanto, os consumidores conscientes preferem marcas e produtos 

envolvidos em algum tipo de ação social, pois acreditam que assim, a empresa será 

melhor contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, 

reconhecendo a importância dessas ações. 

Sendo assim, por ter se apresentado cada vez mais essencial nas 

organizações, por resultar em impactos nos objetivos e estratégias das mesmas, 

sendo uma forma de além de se destacar de seus concorrentes, deduzir do imposto 
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de renda, motivar a integração entre os colaboradores. 

 

Estratégia 

 Escolher uma ONG da Baixada Santista, sendo que a definição pela 

instituição beneficiada contará com as sugestões e envolvimento dos 

colaboradores. 

 Estabelecer, formalmente, termo de parceria com a entidade beneficiada e 

com os colaboradores. 

 Implantar a ação em período estratégico, isto é, somente após o 

desenvolvimento de outras estratégias básicas à mudança do clima 

organizacional e necessárias ao estímulo dos colaboradores.    

 Deduzir do imposto de renda parte do valor investido no apoio prestado. 

 

Públicos 

 Colaboradores administrativos, operacionais e gestores. 

 ONG’s da Baixada Santista. 

 

Desenvolvimento 

Fase 1 - Mobilizar os colaboradores 

De início será necessário mobilizar os colaboradores a essa nova ideia de 

causa social, através de uma palestra de algum representante da Agência Lutz, que 

mostre a importância dessa ação e qual o impacto que a mesma fará na empresa 

onde trabalham e até em si mesmo. 

 

Fase 2 – Organizações Não Governamentais (ONG) 

Para promover a atenção, motivação e a integração da maioria, a Agência 

Lutz pedirá aos mesmos uma lista com nomes de ONG’s que eles conheçam ou que 

sejam de seus respectivos bairros, cidades e etc. Mas, do mesmo modo, para não 

deixa-los desamparados, a Agência Lutz, indicará algumas organizações que 

necessitam de apoio financeiro, social e até de reconhecimento da mesma perante a 

população. 
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Fase 3 – Processo Seletivo 

A escolha da Organização do ano será realizada através de um debate e em 

seguida de uma votação por todos os colaboradores da Seagaia (Santos e Praia 

Grande). Após a escolha da ONG, uma das representes da Agência Lutz entrará em 

contato com esta Organização para a realização de um contrato e fechamento de 

parceria juridicamente, a fim de deixar claro para ambas as partes como se dará a 

atuação. 

 

Fase 4 – Dia da ação 

Todo mês, em um dia e período estipulado pela empresa e pela ONG, dois 

colaboradores de cada sede e de diferentes setores, irão na organização escolhida 

fazer um trabalho voluntário, segundo suas habilidades, interesses e também de 

acordo com as necessidades da entidade. O transporte dos colaboradores até a 

entidade será disponibilizado pela Seagaia, um carro da empresa com capacidade 

para cinco pessoas. Além disso, a empresa contribuirá com um vale lanche para 

estes colaboradores utilizarem no período de trabalho voluntário. 

Mensuração 

A cada final de semestre, avaliaremos junto aos gerentes de cada setor da 

Seagaia, qual o feedback dos colaboradores e a mudança ocorrida no clima 

organizacional. E junto à organização beneficiada, analisaremos os serviços 

prestados e os colaboradores engajados no projeto através de uma pesquisa de 

clima organizacional junto a todos os colaboradores da empresa, após um semestre 

de implementação desta ação e após um ano. 
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Cronograma 

Quadro 17: Cronograma – Ação social  

Ação Social 

2016 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento 
            

Apresentação da 
Proposta 

            

Mobilização dos 
Colaboradores 

            

Contato com a 
Entidade 

Beneficiada 

            

Assinatura de 
termos de 
parceria 

            

Desenvolvimento 
            

Avaliação 
            

Fonte: Agência Lutz 

 

Orçamento 

Tabela 12: Orçamento – Ação social 

Ação Social 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor unitário Subtotal 

Planejamento Agência Lutz 6 Horas/2 Meses 200 2.400,00 

Desenvolvimento 
Transporte e 
Alimentação 

 30/pessoa 1.440,00 

 Total R$ 3.840,00 

Fonte: Agência Lutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de 
Relações 

Públicas 



148 
 

 

10.2 PROOGRAMA PARA CLIENTES 

O programa de ações voltado para clientes tem como objetivo estreitar o 

relacionamento promovendo a satisfação quanto aos serviços prestados, além de 

conquistar novos clientes aparando-se a cultura organizacional reforçada no 

programa para colaboradores que valoriza os relacionamentos e excelência em 

prestação de serviços.  

Como visto na pesquisa qualitativa realizada com os clientes, a Agência Lutz 

concluiu que a maior parte de reclamações é sobre a qualidade de atendimento e 

falta de compromisso. Portanto, por meio deste programa de ações a agência visa 

melhorar estes fatores problematizados. 

 

10.2.1 Gestão de mídias digitais  

A comunicação sempre se fez necessária, com isso adequar-se as 

atualizações do mundo moderno tornou-se imprescindível. Sendo assim, com os 

avanços tecnológicos, estar presente nas mídias digitais é de extrema importância 

para estreitar laços com públicos de interesse, principalmente por ocuparem um 

grande espaço de visualização, onde seus usuários tem fácil acesso através de 

celulares smartphones.  

Portanto, com o intuito de facilitar a comunicação e promover a aproximação 

da Seagaia com seus clientes, a Agência Lutz tem como finalidade preservar a 

identidade visual, layout e padronização na linguagem.  Além de gerenciar as mídias 

digitais na qual a organização está inserida, dentre elas o facebook, instagram e 

youtube.  

 

Objetivos  

 Aproximar a Seagaia de seus clientes. 

 Atualizar as publicações da organização nas mídias, estimulando o interesse 

dos seus clientes e potenciais clientes. 

 Promover mais interação e identificação dos clientes com a organização. 
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Justificativa  

Após a realização da pesquisa, foi comprovada que a comunicação da 

Seagaia está muito fraca, faltando aproximação da empresa com os clientes com 

seu foco atual apenas a divulgação. 

A proposta da Agência Lutz é aproximar a organização de seus públicos de 

interesse, para isso a agência busca por intermédio das mídias digitais uma 

comunicação fácil e prática na qual seus usuários possam acompanhar em 

qualquer.hora.e.lugar.  

 

Estratégias  

 Padronizar a linguagem em todas as mídias na qual está inserida.  

 Atualizar postagens periodicamente em seus perfis.  

 

Públicos  

  Clientes e potenciais clientes. 

 

Desenvolvimento 

Atualização das Mídias  

A Agência Lutz ficará responsável por planejar a produção do conteúdo e 

atualizá-los nas mídias semanalmente. Para que os perfis não se tornem 

monótonos, apenas postagens de lançamentos, promoção e vendas, também serão 

publicados vídeos com informações básicas e técnicas de funcionamento e 

mecânica dos carros.   
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Figura 24: Exemplo de postagem para a página do Facebook 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

Mensuração 

Para mensurar a eficácia e o alcance das mídias, a Agência Lutz ficará 

encarregada de analisar o desempenho dos perfis e, dessa forma, elaborar um 

relatório trimestral que será enviado aos gerentes administrativos, no qual constarão 

dados em relação ao número de acessos, ‘’curtidas’’, ‘’seguidores’’, 

‘’compartilhamentos’’ e comentários de seus públicos de interesse. Aproveitaremos 

essas ferramentas como formas de avaliação e mensuração. 
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Cronograma 

Quadro 18: Cronograma – Gestão de mídias digitais 

Gestão de Mídias Digitais 

2016 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento 
            

Desenvolvimento             

Avaliação             

Fonte: Agência Lutz 

 

Orçamento 

Tabela 13: Orçamento – Gestão de mídias digitais 

Ação Social 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor unitário Subtotal 

Planejamento e 
Desenvolvimento 

Agência Lutz 3 Hora/12 Meses R$ 200,00 7.200,00 

 Total R$ 7.200,00 

Fonte: Agência Lutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de 
Relações 

Públicas 



152 
 

 

10.2.2 Aplicativo para Clientes 

Com a finalidade de aproximar ainda mais os clientes da organização-cliente 

a Agência Lutz propõe a criação e implantação de um aplicativo intitulado Mundo 

Seagaia. Ao efetuar o download do aplicativo em seus smartphones, os clientes 

poderão ter acesso a notícias da empresa, verificar agenda de eventos, promoções 

atuais e lançamentos, reservar a data e horário para revisão de seu carro, enviar 

mensagens e também ligar diretamente para a unidade de sua escolha, entre outras 

facilidades. 

 

Objetivos 

 Aproximar a Seagaia aos seus clientes. 

 Proporcionar maior identificação dos clientes com a organização. 

 Promover facilidade de atendimento e informações. 

 

Justificativa 

Através de análises prévias presentes neste projeto, por meio de pesquisas e 

observações, concluímos que os clientes da Seagaia são pessoas pertencentes a 

classes econômicas com alta renda e que consomem carros presentes no mercado 

de luxo, como o da Mitsubishi. Avaliando a condição de vida destes clientes, é fácil 

visualizar que eles utilizam de aparelhos tecnológicos de alta qualidade, assim como 

smartphones. Portanto, a rotina atual agitada busca por uma maior praticidade e 

agilidade nos relacionamentos, assim, acreditamos que a criação de um aplicativo 

será bem aceita por este público. 

 

Estratégia 

 Tornar o contato do cliente com a organização mais rápido e prático. 

 Desenvolver aplicativo com simples manuseio quanto a suas opções de 

serviço. 

 

Públicos 

 Clientes. 
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Desenvolvimento 

Fase 1 – Criação do Aplicativo Mundo Seagaia 

A Agência Lutz irá desenvolver o conteúdo do aplicativo, assim como suas 

funções devem ser estruturadas. O design será realizado pela Agência Lutz, que 

enviará para a empresa que desenvolverá o aplicativo e então o setor de Recursos 

Humanos vai receber o aplicativo quando pronto. A divulgação vai ocorrer nas 

mídias sociais da Seagaia, além de e-mails que serão enviados aos clientes para 

informar o novo sistema de atendimento. 

 

Fase 2 – Funções do Aplicativo 

Para obter o aplicativo gratuito, o cliente deverá entrar na Play Store, no caso 

de celulares android, ou na App Store, em celulares com sistema operacional IOS e 

procurar por Mundo Seagaia. 

Para a utilização dos serviços existentes no aplicativo o cliente terá como 

login para entrar a placa do veículo e a senha será escolhida pelo próprio cliente, ao 

trocar de carro o login mudará automaticamente para a nova placa. Pois assim, no 

aplicativo terá uma opção “Histórico do Veículo” onde os novos compradores 

poderão saber quando houveram revisões, defeitos que o carro já apresentou, 

passagens pela oficina, trocas de óleo, entre outras informações que irão contribuir 

para a segurança do comprador.  

Na tela inicial do aplicativo estarão as principais notícias da empresa e 

poderão escolher opções no menu do que querem visualizar como: Agenda de 

Eventos, Promoções, Reserva de Revisão, Acompanhar Serviço, Manual do Carro, 

Comentários, Mensagens e Telefone. 

Através do aplicativo os clientes vão poder acompanhar o que acontece na 

empresa, saber em quais eventos a Seagaia estará presente, as promoções dos 

veículos em todas as unidades, acessar o manual de seu carro com fotos, reservar a 

data da sua revisão ou qualquer outro serviço possibilitando também o 

acompanhamento do mesmo, receberão uma notificação sempre que o serviço de 

seu veículo estiver finalizado, fazer comentários, enviar mensagens e telefonar 

diretamente do aplicativo.  

A Agência Lutz ficará responsável por atualizar, administrar e responder as 

mensagens recebidas. 
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Figura 25: Design App Mundo Seagaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

Mensuração 

Através dos acessos mensais a Agência Lutz poderá avaliar a eficiência do 

aplicativo para a Seagaia, realizando relatórios trimestrais. 

 

Cronograma 

Quadro 19: Cronograma – Aplicativo para clientes  

Aplicativo para clientes 

2016 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento             

Criação             

Divulgação             

Lançamento             

Avaliação             

Fonte: Agência Lutz 
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Orçamento 

Tabela 14: Orçamento – Aplicativo para clientes 

Aplicativo para clientes 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor unitário Subtotal 

Planejamento Agência Lutz 1 Hora R$ 200,00 R$ 200,00 

Criação do layout Agência Lutz 1 Hora R$ 200,00 R$ 200,00 

Desenvolvimento do 
aplicativo 

Empresa 
contratada 

 R$ 9.843,75 R$ 9.843,75 

Divulgação Agência Lutz 1 Hora R$ 200,00 R$ 200,00 

Manutenção Agência Lutz 1 Hora R$ 200,00 R$ 200,00 

 Total R$ 10.643,72 

Fonte: Agência Lutz 
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10.2.3 Ação Pós-Venda  

A satisfação de um cliente após adquirir um produto ou usufruir de uma 

prestação de serviço é imprescindível, para isso a organização necessita 

desempenhar o máximo de excelência ao disponibilizar esses dois tipos de serviço, 

a venda e a manutenção.   

 

Objetivos  

 Fidelizar clientes através de uma relação sólida. 

 Assegurar um bom atendimento após o fechamento da compra. 

 Manter o cliente satisfeito, transmitindo confiança e credibilidade. 

 

Justificativa  

O intuito do pós-venda é oferecer assistência de qualidade em todas as 

etapas do negócio, ou seja, mesmo após a confirmação da transação. Assim sendo, 

o cliente se sente satisfeito e possivelmente irá procurar a organização futuramente 

para usufruir de seus produtos e serviços. É necessário aplicar esta ação, pois na 

pesquisa qualitativa realizada com os clientes foi identificada a insatisfação deles 

quanto alguns aspectos de venda e pós-venda, além do fato da ação materializar a 

visão e os valores do reposicionamento institucional da Seagaia, quanto a ser 

reconhecida pela excelência nos serviços e relações éticas. 

Estratégias 

 Contatar o cliente após a compra para solicitar informações a respeito de sua 

satisfação. 

 Propor soluções eficientes para atender qualquer tipo de problema que venha 

a ocorrer. 

 Verificar falhas no atendimento ou serviço, a fim de solucionar o problema.  

 

Públicos  

 Clientes. 

 

Desenvolvimento 

Fase 1 – Primeiro contato  
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No pós-venda o colaborador deverá entrar em contato com o cliente um dia 

após a compra para parabenizá-lo pela aquisição, ressaltando que o mesmo é um 

cliente especial, além de buscar informações a respeito de sua satisfação em 

relação ao atendimento e ao produto, a fim de reparar pontos que podem ser 

melhorados.  

Assim sendo, no primeiro ano após a compra de um veículo, o colaborador 

entrará em contato com o cliente a cada quatro meses para saber como está o 

funcionamento do carro, ou se o mesmo necessita de alguma assistência na parte 

mecânica.  

 

Fase 2 – Estar disponível para o cliente  

Quando um cliente efetua uma compra ou solicita uma prestação de serviço, 

podem surgir dúvidas com relação ao funcionamento. Portanto o colaborador estará 

disponível para atender o mesmo em questão, transmitindo confiança e 

credibilidade.  

Fase 3 – Reparações  

Quando, eventualmente, ocorrer atraso na entrega, revisão de veículos, ou 

qualquer outro problema que fuja às normas da Seagaia quanto a excelência na 

prestação de serviços, para o cliente não ser prejudicado a Seagaia buscará a 

melhor maneira de beneficiá-lo, com uma lavagem completa com cera grátis. 

Fase 4 – Canal de Comunicação – SAC  

A Seagaia possui um SAC, podendo ser acessado através de seu site e 

futuramente pelo aplicativo proposto pela Agência Lutz, por meio deste o cliente 

possui total liberdade para fazer uma análise do nível de satisfação, ou insatisfação 

em relação aos produtos, ao atendimento e recebimento. Contribuindo assim para 

que sejam reparadas eventuais falhas, ou até mesmo na criação de estratégias para 

o aumento de vendas. 
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Mensuração  

A mensuração desta ação ocorrerá durante o momento em que o colaborador 

entra em contado com o cliente e o mesmo conta como foi sua experiência e por 

pesquisas que serão realizadas dentro do aplicativo. A Agência Lutz desenvolverá 

um relatório a cada quatro meses, analisando os processos de atendimento, 

reclamações, soluções de problema registrados nos canais do pós-venda. 

Cronograma 

Quadro 20: Cronograma – Pós-Venda 

Pós-Venda 

2016 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento             

Desenvolvimento             

Avaliação             

Fonte: Agência Lutz 

Orçamento 

Tabela 15: Orçamento – Pós-Venda 

Pós-Venda 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor unitário Subtotal 

Planejamento Agência Lutz 1 Hora R$ 200,00 R$ 200,00 

Mensuração Agência Lutz 1 Hora R$ 200,00 R$ 200,00 

 Total R$ 400,00 

Fonte: Agência Lutz 
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10.2.4 Aniversário - Clientes 

Esta ação visa de forma simples valorizar e agradar os clientes da Seagaia, 

mostrando um reconhecimento e obtendo uma sensação de importância e 

pertencimento na empresa. 

Objetivos 

 Valorizar os clientes da Seagaia. 

 Criar parcerias com todos os públicos de interesse. 

 

Justificativa 

Na pesquisa que ocorreu com os clientes, foi possível notar a insatisfação dos 

clientes em alguns aspectos de pós-venda, o que dificulta a vinculação amistosa dos 

clientes à empresa. 

O cliente precisa ser bem respeitado e valorizado em qualquer lugar. Mas por 

ser uma marca de luxo, acreditamos que esses clientes necessitam de uma atenção 

ainda maior, principalmente a população classe A de Santos. São pequenas 

atitudes, ou um simples reconhecimento que mudam tudo. Se um cliente for mal 

atendido ou simplesmente só lembrado na hora da compra do veículo, sem pelo 

menos um agrado, é provável que o mesmo não volte a comprar ou indicar a marca. 

Por isso, queremos e precisamos investir nos clientes. 

 

Estratégia 

 Evidenciar que a Seagaia está sempre à disposição dos clientes e tem o 

prazer de comemorar mais um ano de relacionamento.  

 

Públicos 

 Clientes. 

 

Desenvolvimento  

A fim de agradar e fidelizar os clientes da Seagaia, a Agência Lutz fará o 

layout de cartões de aniversário para serem enviados por e-mail, para os clientes 

aniversariantes do mês cadastrados no sistema e por correio para os que possuem 

apenas endereço cadastrado. Além de parabenizá-los com o cartão, a Seagaia irá 

oferecer um cupom com 30% de desconto em serviços da oficina para serem 
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utilizados no mês do aniversário. 

 

Figura 26: Modelo de cartão de aniversário para clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

 

Mensuração 

Para avaliar se está ação esta sendo efetiva para os clientes, será realizada 

de quatro em quatro meses uma pesquisa quantitativa no aplicativo com questões 

abertas e fechadas abordando a satisfação dos clientes em relação à concessionária 

e o sentimento após o recebimento dos cartões de aniversário com o cupom de 

desconto. 

 

Cronograma 

Quadro 21: Cronograma – Aniversário clientes 

Cartão de Aniversário 

2016 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento 
            

Desenvolvimento             

Avaliação             

Fonte: Agência Lutz 
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Orçamento 

Tabela 16: Orçamento – Aniversário clientes 

Cartão de Aniversário 

Etapas Descrição Hora/Mês Valor unitário Subtotal 

Planejamento Agência Lutz 2 Horas R$ 200,00 R$ 400,00 

Desenvolvimento Envio dos 
Cartões 

12 Meses R$ 1,00 R$ 600,00 

 Total R$ 1.000,00 

 Fonte: Agência Lutz 
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11 PLANO DE INVESTIMENTO 

Abaixo segue o Plano de Investimento elaborado pela Agência Lutz. A 

primeira tabela é equivalente aos valores do Planejamento que a Agência irá realizar 

em cada ação proposta e a segunda se refere a uma estimativa de gastos extras 

para o desenvolvimento das ações que necessitam além da Agência. 

Tabela 17: Plano de investimento do planejamento de ações 

PLANO DE INVESTIMENTO - PLANEJAMENTO AGÊNCIA LUTZ 
Ações Hora/Mês Valor Unitário Subtotal 

Diretrizes Organizacionais 3 Horas R$ 200,00 R$ 600,00 

Treinamento para colaboradores 5 Horas R$ 200,00 R$ 1.000,00 

Coaching de Líderes 6 Horas R$ 200,00 R$ 1.200,00 

Reuniões Periódicas 2 Horas/3 Meses R$ 200,00 R$ 1.200,00 

Parceria com Instituições de Ensino Superior 3 Horas R$ 200,00 R$ 600,00 

Mural Institucional 1 Hora R$ 200,00 R$ 200,00 

Jornal Mural 4 Horas/12 Meses R$ 200,00 R$ 9.600,00 

Intranet 3 Horas R$ 200,00 R$ 600,00 

Sala Pit Stop 2 Horas/3 Meses R$ 200,00 R$ 1.200,00 

Aniversariantes do Mês 2 Horas R$ 200,00 R$ 400,00 

Comemoração - Datas Especiais 2 Horas/7 Meses R$ 200,00 R$ 2.800,00 

Parada Social 6 Horas/2 Meses R$ 200,00 R$ 2.400,00 

Gestão de Mídias Digitais 3 Horas/12 Meses R$ 200,00 R$ 7.200,00 

Aplicativo para Clientes 4 Horas R$ 200,00 R$ 800,00 

Ação Pós-Venda 2 Horas R$ 200,00 R$ 400,00 

Aniversário Clientes 2 Horas R$ 200,00 R$ 400,00 

TOTAL R$ 30.600,00 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

Abaixo, na tabela 18, segue a soma dos gastos extras que foram 

especificados em cada ação. 
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Tabela 18: Plano de investimento de gastos para desenvolvimento 

PLANO DE INVESTIMENTO - GASTOS EXTRAS 

Ações Valor Unitário Subtotal 

Treinamento para colaboradores R$ 50,00 / pessoa R$ 3.650,00 

Coaching de Líderes R$ 700,00 / hora R$ 4.200,00 

Mural Institucional R$ 40,00 R$ 160,00 

Intranet R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

Sala Pit Stop R$ 3.460,00 R$ 6.920,00 

Aniversariantes do Mês R$ 818,60 R$ 9.823,20 

Ação Social R$ 30,00/pessoa R$ 1.440,00 

Comemoração - Datas Especiais R$ 8.172,00 R$ 8.172,00 

Aplicativo para Clientes R$ 9.843,75 R$ 9.843,75 

Aniversário Clientes R$ 1,00 R$ 600,00 

TOTAL R$ 53.808,95 

Fonte: Agência Lutz, 2015. 

A estimativa total somando o planejamento e desenvolvimento das ações é de 

cerca de 85 mil  reais. Este valor equivale a 1,02% do Faturamento Bruto Anual da 

Seagaia. 
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a realização desse Trabalho de Conclusão de Curso foi possível o 

enriquecimento do conhecer sobre a história da indústria automobilística e o avanço 

que esta teve no Brasil, além de proporcionar uma oportunidade para a revisão 

teórica voltada aos estudos da comunicação organizacional. 

Também compreendemos com maior clareza, aspectos intrínsecos à 

organização-cliente, a partir de uma ampla pesquisa institucional, disposta no 

formato de briefing e a esta se complementa o estudo dos públicos estratégicos. 

Aliada a todas as informações, dá-se também presente no projeto experimental, um 

estudo de mercado, no formato de análise de cenários e suas respectivas peças. 

Todo o conteúdo disposto teve por base as informações cedidas pela empresa e 

dados secundários disponíveis em outros meios e que, ao serem complementadas 

pelas pesquisas aplicadas com os colaboradores, gestores, superiores e clientes 

foram essenciais para a elaboração do Plano de Relações Públicas. 

As informações coletadas permitiram a identificação dos pontos fortes e 

fracos que juntos formam o diagnóstico que auxiliaram a Agência Lutz para 

promover as ações direcionadas aos seus respectivos públicos. 

O foco deste trabalho é na cultura organizacional, que tem como principal 

finalidade orientar os membros de uma organização como forma de diretriz para 

direcionar o comportamento das pessoas e suas atividades. De maneira geral, é 

vista como uma série de normas e atitudes comuns aos indivíduos para orienta-los 

como devem interagir com os demais públicos. Cada empresa deve possuir sua 

cultura organizacional, suas particularidades e diversidades que as diferenciam das 

outras. 

Após a apresentação do diagnóstico foi possível observar os pontos fracos 

como a falta de cultura organizacional que reflete diretamente em outros problemas 

comunicativos da empresa, como o relacionamento interno, com os colaboradores e 

externo, com os clientes.  

Para que esta cultura seja implementada na rotina dos colaboradores, os 

seus superiores são os responsáveis de incentivar e demonstrar as diretrizes que 

devem ser seguidas. Dessa forma, auxilia no sentimento de pertencimento e 

segurança no trabalho com maior incentivo dos líderes, melhorando o clima 

organizacional que transparece no atendimento ao cliente. 
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Assim, ao final, a Agência Lutz espera contribuir para o avanço e estabilidade 

da Seagaia ao propor duas campanhas de comunicação. A primeira voltada ao 

ambiente interno, para fortalecer os fluxos comunicativos, e a segunda voltada ao 

ambiente externo, para fortalecer a marca e apoiar o marketing da autorizada. 

Ambas contam com ações estratégicas e específicas que foram apresentadas neste 

estudo acadêmico. 

Portanto, o Plano de Relações Públicas proposto pela agência poderá 

cooperar para o desenvolvimento e crescimento da Seagaia no mercado 

automobilístico em relação aos canais de comunicação e sua imagem perante aos 

públicos, além de alcançar o nível de qualidade da marca que representa e se tornar 

referência da Mitsubishi. 
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APÊNDICE A - Questionário de Pesquisa para Colaboradores 

 

(   ) Joaquim Távora     (   )  Xavier Pinheiro   (   ) Praia Grande 

FUNCIONÁRIO (   )        GERENTE (   )          TERCEIRIZADO (   ) 

 

1. A que departamento você pertence? E qual o seu cargo? 

_________________________________________________ 

 

2. Há quanto tempo você está trabalhando para a empresa? 
 (   ) Menos de um ano   (   ) 1-2 anos     (   ) 3-5 anos    (   ) 6-10 anos 

 

3. Numa escala de 1 a 5, na qual "um" significa totalmente insatisfeito e "cinco" 

significa totalmente satisfeito, qual o seu nível de satisfação com relação aos 

seguintes itens?  

(   ) Promoções 

(   ) Salário       

(   ) Bonificações/Benefícios/Cesta Básica/Convênios   

(   ) Estrutura Física  

(   ) Horário de trabalho 

(   ) Clima interno 

(   ) Relacionamento com outros colaboradores  

(   ) Relacionamento com os superiores 

(   ) Treinamento 

(   ) Possibilidade de progredir         

(   ) Trabalho que realizo    

(   ) Estabilidade no emprego   

(   ) Relacionamento com outras unidades da Seagaia na Baixada Santista 

 

4. A empresa oferece oportunidades para o seu desenvolvimento e crescimento 

profissional? 

(   ) Sim     (    ) Não   (    ) Em partes 
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5. Você gostaria de trabalhar em outro departamento da empresa?  

(   ) Sim      (   ) Não 

 

6. O funcionário tem abertura para dizer o que pensa? 

(   ) Sempre (   ) Quase sempre (   ) Raramente  

(   ) Nunca (   ) Não tenho opinião 

 

7. Os assuntos importantes são debatidos em equipe? 

(  ) Sempre (  ) Quase sempre (  ) Raramente  

(  ) Nunca (  ) Não tenho opinião 

 

8. As orientações que você recebe sobre o seu trabalho são claras e objetivas? 

(   ) Sempre   (   ) Quase sempre   (   ) Raramente    

(   ) Nunca   (   ) Não tenho opinião 

  

9. Como a direção da empresa se comunica com seus funcionários? 

(   ) Adequadamente (   ) Razoavelmente (   ) Inadequadamente 

 

10. Como você toma conhecimento das novas normas, festividades e outras 

novidades para os funcionários? 

(    ) Mural    (    ) Site    (    ) Intranet   (   ) E-mail   

(    ) Informativos  (    ) Reuniões (   ) Conversa com superiores 

 (   ) Conversa com outros funcionários 

 

11. Como você considera esses meios assinalados na questão anterior: 

(   ) Eficazes   (   ) Pouco eficazes   (   ) Sem eficácia 

 

12. Você passou por algum tipo de integração e treinamento quando começou a 
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trabalhar na Seagaia? (   ) Sim   (   ) Não 

13. Você recebe treinamentos para a execução e atualização de seu cargo? 

(    ) Sim (    ) Não (    ) Às vezes, mas não são suficientes 

 

14. Por quanto tempo você se vê trabalhando na Seagaia? 

(   ) por menos de 1 ano 

(   ) por até 3 anos 

(   ) por até 5 anos 

(   ) por mais de 5 anos 

(   ) para sempre 

 

15. Você se sente seguro em relação à estabilidade de seu emprego? 

(    ) Sim (    ) Não (    ) Mais ou menos 

 

16. Você tem alguma recomendação sobre como melhorar a relação entre a 

empresa e os funcionários? Se sim, qual? 

______________________________________________________________ 

  

17. Você gostaria de sugerir alguma mudança para a melhoria do seu trabalho na 

concessionária?________________________________________________ 

 

 

        Obrigada,    

                                                             

Data:___/____/___                                                                                              
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APÊNDICE B - Roteiro (Pesquisa de Satisfação – Clientes SEAGAIA)  

- Como foi a sua experiência na loja, ao comprar o carro? 

- Comente sobre o atendimento recebido (Vendedores foram atenciosos? 

Capacitados? Atendeu às suas expectativas?) 

- Fale um pouco como foi o pós-venda  

- Durante o tempo que você possui o carro da Seagaia houve algum problema? A 

empresa te orientou de maneira correta a resolvê-lo? (ou resolveu com 

rapidez/cumpriram os prazos prometidos?) 

- O que poderia ter sido melhor? (Sugestões para melhoria de atendimento/pós-

venda/estrutura física/serviços/entre outros) 

- Você indicaria essa concessionária? 
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