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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo propor um projeto de comunicação 

interna para a plataforma Supply Chain Américas da Renault do Brasil, composta 

pelos respectivos países, a saber: - Argentina, Brasil, Chile e Colômbia. Justifica-se 

porque a plataforma é sediada no Brasil, e atende de forma insuficiente a todos os 

países envolvidos. Em função disso, faz-se necessário reestruturar o modelo até 

então utilizado, buscar formatar a equipe de comunicação, para que seja eficiente e 

eficaz para atender ao público interno envolvido, assim como evitar os chamados 

“ruídos de comunicação”, e que poderá tornar a ferramenta atraente, atualizada e 

interativa e, consequentemente, fortalecer laços entre as unidades por meio de 

intercâmbio de experiências e informações. 

 

 

Palavra chave: Comunicação interna, Supply Chain Américas da Renault 



 

 

 

ABSTRACT 

This paper aims to propose a project internal communication platform for 

Supply Chain Americas Renault of Brazil, composed by the respective countries, 

namely: - Argentina, Brazil, Chile and Colombia. Justified because the platform is 

based in Brazil, and meets insufficiently to all countries involved. As a result, it is 

necessary to restructure the model used until then, seek format the communications 

team, to be efficient and effective to meet the workforce involved, as well as avoiding 

the so-called "communication noise", and may make the tool attractive, updated and 

interactive and thus strengthen ties between the units through the exchange of 

experiences and information. 

 

Keyword: Internal Communication, Supply Chain Americas at Renault 
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1 INTRODUÇÃO 

Em Comunicação Empresarial, Paul Argentin (2006), explica que na Grécia 

antiga a comunicação era chamada de retórica e considerada uma arte. Já 

Aristóteles, discípulo de Platão, associou a prática da retórica a uma arte, muito bem 

vista por todos. Também definiu a composição da comunicação – ou da enunciação 

– composto por três itens: orador, assunto e ouvinte. Pode-se dizer que é a raiz da 

comunicação moderna. 

Citando Annette Shelby, Argentin afirma que é fundamental ter uma 

comunicação que corresponda às expectativas estratégicas da empresa, ressalta a 

necessidade dos três itens relacionados por Aristóteles, havendo interrelação entre 

eles. Enfatiza ainda que a comunicação é um processo contínuo e circular. 

Para definir uma boa estratégia de comunicação, deve-se determinar seus 

objetivos, ou seja, o que será comunicado, de que forma, qual a linguagem mais 

eficaz, o formato da mensagem, em qual modalidade - se escrita ou falada. O mais 

importante, segundo Argentin, nessa definição de objetivos é ser assertivo e direto, 

para que o público alvo possa responder às expectativas. Para isso, a estratégia 

deve ser bem definida.  

Outra parte a ser considerada é com relação aos recursos que estarão 

disponíveis, tais como: dinheiro, recursos humanos e tempo. O item dinheiro pode 

ser determinante na definição da estratégia. As organizações podem deixar de 

atingir o público por não analisar corretamente suas necessidades, optando por uma 

comunicação menos eficiente e mais barata. A escolha de recursos humanos é fator 

essencial, pois se a organização economizar nesse quesito, não será incorreto dizer 

que a área de comunicação possuirá poucos funcionários habilitados a lidar com 

muitas informações, e, ao mesmo tempo, poderão ser inexperientes e 

desqualificados para o trabalho. O último fator é o tempo, ou seja, o timming da 

comunicação, que é o mais crítico. Segundo Argentin, assim como o dinheiro e os 

recursos humanos, esse elemento pode determinar a falência da estratégia da 

comunicação empresarial. O ideal é que os recursos sejam distribuídos 

corretamente, evitando, dessa forma, infortúnios futuros, por exemplo, despender 

tempo e recursos para corrigir uma comunicação que não foi eficaz ou, em alguns 

casos, desmaterializar boatos. 
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Assim como uma boa estratégia de comunicação para o público externo, é 

preciso ter uma boa relação com o público interno. Argentin diz que a comunicação 

interna do século XXI é responsável por criar uma cultura corporativa e tem o 

potencial de motivar a mudança organizacional em um ambiente em constante 

mudança. Ele define uma comunicação interna eficaz da seguinte forma:  

 “uma comunicação interna eficaz gera diálogo na empresa, alimentando um 
senso de participação que pode fazer até as maiores empresas parecerem 
menores no coração e na mente dos funcionários” (ARGENTIN, 2006, p. 48) 

Assim como o respeito ao funcionário e saber ouvi-lo e interagir com ele, é 

fundamental para se ter um programa eficiente de comunicação interna. 

Ele prossegue sua concepção dizendo que a comunicação deve ser feita em 

todos os níveis da organização. Nesse sentido, podem ser utilizadas várias 

ferramentas de comunicação, como as reuniões de desdobramento de resultados e 

progresso da empresa, com o intuito de transmitir o comunicado ao maior número de 

pessoas ao mesmo tempo, evitando assim boatos indesejados. Mas não se deve 

esquecer da comunicação com grupos menores, isso é fundamental para entender 

os desafios pelos quais essas pessoas convivem, proporcionando-lhes uma 

comunicação mais eficaz; um outro canal que pode ser explorado é a intranet, 

disponível atualmente nas organizações, pois a mensagem chega rapidamente, 

abrangendo todos os funcionários, porém, nesse caso, a empresa não pode se 

eximir da comunicação impressa, alcançando, desta forma, os funcionários que não 

têm acesso à comunicação on-line. É de suma importância enfatizar que as 

publicações das organizações devem ser atrativas, a fim de levar o público interno à 

leitura, já que essa modalidade de comunicação está competindo com as 

publicações das mídias nacionais e locais pela atenção dos colaboradores. 

Argentin ainda salienta que é vital fazer o colaborador se sentir parte da 

empresa, ele deve ser informado sempre dos acontecimentos relativos ao negócio 

da empresa; é importante que ele seja reconhecido por algum trabalho 

desenvolvido, isso incentiva os demais colegas a prestigiá-lo, fortalecendo a união 

da equipe de trabalho. A comunicação visual eficiente fornecerá elementos que 

proporcionem eficiência nesse quesito. 
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Este trabalho tem como objetivos geral desenvolver uma comunicação 

atrativa, dinâmica e de fácil leitura de temas corporativos, que sejam de interesse 

geral da Renault e de temas específicos para cada um dos países – Argentina, 

Brasil, Chile e Colômbia. 

E como objetivos específicos: 

 Definir um gestor de comunicação de mídia e conteúdo para cada um dos 

quatros países; 

 Definir temas de importância local e global; 

 Criar canais de interação com o público interno; 

 Definir o processo de comunicação, ou seja, por meio de formato eletrônico 

ou impresso. 
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2 JUSTIFICATIVA 

A Direção Geral Renault do Brasil, representa conforme a figura 1, possui 

Direção de Comunicação Renault do Brasil, cuja está segmentada em Comunicação 

Interna e Comunicação com a Imprensa. Neste trabalho, o objeto de estudo será a 

área de Comunicação Interna, com ênfase em Comunicação Focais, analisando o 

processo Supply Chain Américas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Organograma da estrutura da Direção Geral Renault do Brasil. 

 

Para uma melhor compreensão do processo de Comunicação Interna da 

Renault do Brasil e para conhecer as ferramentas utilizadas faz-se necessário 

detalhar cada subárea: 

 Comunicação on line: é responsável pelas publicações relacionadas à 

intranet e comunicados enviados aos colaboradores;  

 Comunicação impressa: é responsável por todas as publicações que são 

feitas no jornal mural, nas revistas distribuídas aos colaboradores e as 

publicações enviadas à residência deles; 
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 Comunicação eventos: tem a responsabilidade de promover os eventos 

internos, tais como: o lançamento de um novo veículo, de produtos, como, 

por exemplo, um motor, ou eventos para promover o reconhecimento dos 

colaboradores, ou, ainda, relacionado ao meio ambiente, à qualidade, a 

visitas de familiares, como também organizar a festa de final de ano e 

incentivar a participação dos colaboradores no salão do automóvel e 

Fórmula 1; 

 Comunicação Focais: são as "antenas" em cada área da organização, 

responsáveis por realizar a comunicação de cada departamento e direção 

a qual respondem, com pautas especificamente relacionadas a cada área, 

para alimentar a comunicação on line e comunicação impressa.  

O papel da comunicação interna é fazer a comunicação top-down, e a dos 

focais é levar a informação para a comunicação interna, ou seja, de forma botton-up. 

Segundo Torquato, essa terminologia pode ser reconfigurada, quando se trata 

de empresas que estão interligadas, mas não ocupam o mesmo espaço físico.  

O sistema de comunicação é sustentado por três fluxos que se movem em 
duas direções: para cima e para baixo (direção vertical) e lateralmente 
(direção horizontal). Como muitas empresas possuem unidades fabris 
geograficamente dispersas, isto é, que não se concentram sob o mesmo 
teto, o termo "para baixo" compreende também o significado "para fora"; 
dentro do mesmo raciocínio, o termo "para cima" significa também "para 
dentro". (TORQUATO, 1986, p. 63) 

Diante do exposto, podemos considerar que a comunicação da Renault do 

Brasil deva ser feita de forma "para fora" e "para dentro", já que a Direção de Supply 

Chain Américas (ou cadeia de suprimentos) é uma comunicação voltada aos 

colaboradores, composta por quatro países - Argentina, Brasil, Chile e Colômbia. A 

comunicação desenvolvida é uma publicação on line, com periodicidade mensal e 

que, em sua maioria, aborda apenas temas relacionados ao Brasil. 

Então, faz-se necessário repensar a comunicação interna de forma 

abrangente, ou seja, com foco na comunicação integrada, englobando todos os 

públicos. Nesse caso, o público interno que está concentrado nos quatro países, que 

literalmente precisam falar a mesma língua em relação ao conteúdo, mas 

respeitando suas especificidades, desejos e necessidades. 

. 
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Complementando, Torquato cita que essa comunicação bilateral se for 

aplicado o diagrama de Harold Lasswell (quem diz o quê, em que canal, para quem, 

com que efeito) é fácil concluir que nas empresas as comunicações também 

constituem uma forma de comunicação social e humana, que envolve os seguintes 

elementos: 

 um comunicador (diretor, gerente, supervisor) 

 transmite (diz, expede, ordena) 

 mensagens (ordens, normas, instruções) a um 

 destinatário (funcionários), a fim de influenciar seu comportamento, 

conforme comprovará sua 

 resposta (atendimento às normas, melhoria nos serviços, aumento de 

produtividade) 

Portanto, é indispensável analisar de que forma a comunicação é feita. Se 

existe fluxo de informações e respostas, compreensão da mensagem e qual o clima 

organizacional gerado. Tais fatores são essenciais para uma comunicação eficaz e, 

também servem como termômetro para detectar ruídos e possíveis melhoras e, por 

conseguinte, ter um clima salutar onde as informações transitam em ambos os 

sentidos, do superior ao subordinado e vice-versa  em ciclo contínuo. 

Essa afirmação sobre as informações bilaterais, que gera aspectos positivos 

na relação social e no ambiente de trabalho, são reforçadas por Leyton que explana: 

"É também um meio de tornar as pessoas mais conscientes do seu 
ambiente de trabalho, de promover relações boas e duradouras. A 
obediência é então considerada com um sentido novo. As pessoas 
obedecerão porque querem fazê-lo e não porque têm de o fazer." (LEYTON, 
1970, p. 26) 

E atualizando esse conceito fundamentado na consideração de Maia, na qual 

“a comunicação demanda várias agentes, como emissor, receptor, mensagem, canal 

e feedback” esse é o cenário para que a comunicação aconteça, apesar da 

explanação ser de fácil entendimento, no meio do processo existem eventuais 

problemas que podem causar erros de interpretação e comunicação, e ela 

complementa:  

“os ruídos gerados pela interpretação e compreensão com base nas 
referencias únicas do ser – comprometem todo o processo!” (MAIA, 2010, p. 
26) 
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E para compreender essas distorções de comunicação (os ruídos) Blikstein 

(2004, p. 24), exemplifica essa simbologia em um tripé que é definido assim: 

 Ruído Físico: dificuldade visual, má grafia de palavras, cansaço, falta de 

iluminação; 

 Ruído Psicológico: palavras ou frases complicadas ou ambíguas e 

diferenças de nível social; 

 Ruído Cultural: agressividade, aspereza e antipatia.  

E ainda citando Blikstein: 

"é preciso saber em que ponto comunicação pode ser vulnerável a ruídos. 
E, para evitar essa vulnerabilidade, nada melhor do que conhecermos a 
estrutura da comunicação, o seu mecanismo interno e o funcionamento das 
peças que compõem tais mecanismos." (BLIKSTEIN, 2004, p. 24) 

E esses problemas gerados pelos ruídos de comunicação, muitas vezes estão 

ligados à forma como a mensagem é transmitida. Por isso vale salientar que dentro 

de uma organização existem dois tipos de comunicação: 

 a comunicação pessoal que agrupa os comportamentos comunicativos dos 

indivíduos: palavras, conversas, atos, reclamações, etc. 

 a comunicação estrutural que congrega as formas de comunicação ligadas 

às exigências formais da empresa e, são os instrumentos oficiais, como por 

exemplo: normas, regulamentos, publicações, portarias, sugestões, 

reclamações, etc. 

Portanto, a comunicação é feita de símbolos e, é indispensável tomar cuidado 

com o formato da comunicação a ser utilizada para não expressar tendência a um 

determinado assunto ou área. A ênfase em todos os temas deve ser de igual teor e 

valor para todos os colaboradores.  

É de suma importância compreender e entender a forma e o como comunicar, 

para atingir os steakholders, ou seja, as partes interessadas que devem estar de 

acordo com as práticas de governança corporativa executadas pela empresa. Nesse 

contexto, o objeto de estudo caracteriza-se pelo público interno, o qual é bastante 

complexo e diverso, devido ao fator espaço geográfico. 
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Segundo Marchiori (2008): 

A diversidade da cultura existe em sociedades e mundos diferentes, e 
dentro desse mesmo contexto surge a cultura que cada individuo possui, 
inerente à sua personalidade. Nas organizações não é diferente. Cada 
organização é uma em seu próprio contexto, assim como os indivíduos que 
trabalham nessa organização carregam seus traços próprios. Se olharmos 
para uma única perspectiva, poderemos visualizar determinados aspectos 
claramente, mas é provável que não consigamos, ao mesmo tempo, 
enxergar outros aspectos também importantes, sob pena de obter 
conclusões unilaterais da realidade. (MARCHIORI, 2008, p. 126) 

A comunicação interna deve respeitar e analisar a diversidade na qual está 

inserida, adotando bases estratégicas de acordo com a realidade de cada 

organização, segundo as atitudes e comportamento que a caracterizam, sejam elas 

culturais, políticas, sindicais, entre outros aspectos. 

Segundo Oliveira e de Paula (2009): 

A comunicação interna deve desenvolver-se de acordo com a realidade de 
cada organização, segundo os sentimentos, os comportamentos e as 
atitudes que a caracterizam, assumindo um caráter flexível, adotando bases 
estratégicas (OLIVEIRA e DE PAULA Ibid. p. 20-21) 

Para enfatizar esse raciocínio e definir uma estratégia que seja adequada ao 

contexto existente da divisão de países, e que, ao mesmo tempo gere aproximação 

dos objetivos e resultados, a Analisa de Medeiros Brum cita que o endomarketing é 

uma ferramenta fundamental para tal aproximação. 

 “Tudo o que é feito no sentido de uma maior aproximação 
empresa/empregado, do programa mais sofisticado à ação mais simples, 
está inserido no contexto do endomarketing”. (BRUM, 2010, p. 35) 

Para Bekin (2004), um programa eficiente de endomarketing precisa se 

ajustar à realidade da empresa. É fundamental identificar as prioridades desse 

programa, verificando os pontos vulneráveis da empresa, os quais devem ser 

corrigidos. Desse modo, ao diagnosticar os pontos específicos, o endomarketing 

deve agir em medida ou extensão.  
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Além de pensar na comunicação interna como instrumento de comunicação, é 

necessário fazer tal ferramenta trabalhar em função do público interno, que é o 

principal público da organização, ou seja, é o porta voz da empresa, são os agentes 

no ambiente social. Portanto, a comunicação interna tem a função de comunicar, 

além de estimular a participação, possibilitar acesso à informação, interatividade e 

inclusão nas atividades, fazendo com que o colaborador se sinta parte do processo 

e da empresa. 

Partindo desse conceito, e, após analisar os dados de pesquisas realizadas, 

foi possível detectar que a comunicação que é feita na Direção de Supply Chain 

Américas não tem sido feita de forma efetiva. Em virtude disso, o presente trabalho 

tem por finalidade diagnosticar onde estão os pontos falhos e sugerir planos de ação 

de comunicação interna para sanar tais problemas. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Por meio de pesquisa qualitativa realizada com 250 pessoas, número definido 

a partir da tabela de efetivos, que abrange o público-alvo envolvido, a pesquisa visa 

à análise da deficiência existente na comunicação interna no processo denominado - 

Direção de Supply Chain Américas. 

Os dados primários serão extraídos mediante a realização de entrevistas 

estruturadas com o público alvo, com base num roteiro previamente estabelecido, 

que de acordo com Churchill (2003), são aqueles “coletados especificamente para 

uma determinada investigação”. 

 Serão utilizados dados secundários, a partir de fontes bibliográficas como: 

livros, revistas especializadas, artigos acadêmicos, dissertações e teses, além de 

informações publicadas em jornais, entre outros meios de comunicação, esses 

documentos servirão como fundamentação teórica para o problema em questão, que 

de acordo com Churchill (2003), são aqueles “reunidos para algum outro propósito 

que não o estudo imediato em mãos”. 

Os questionários na pesquisa quantitativa, que de acordo com Oliveira (2002), 

permite que seja analisada a complexidade de uma determinada hipótese ou 

problema, diagnosticar a interação de certas variáveis, além de ajudar a 

compreender os problemas e classificar processos dinâmicos. 
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4 RESULTADOS 

Após a análise detalhada do processo de avaliação da Pesquisa de 

Satisfação do processo de comunicação na Direção de Supply Chain Américas, 

realizada com o grupo de 250 colaboradores da Renault, no período de fevereiro a 

março de 2013, foi detectada a insatisfação em vários aspectos, norteando o 

desenvolvimento dos planos de ação sugeridos. 

Verificou-se também que existe uma falha de comunicação entre as 

plataformas da América Latina, principalmente, devido à língua padrão utilizada, pois 

não corresponde à língua materna de cada país, assim como os assuntos 

abordados muitas vezes são pertinentes a um determinado país e, também a falta 

de temas específicos e de interesse das unidades. 

Devido a tais fatores, fez-se necessário estruturar uma equipe de 

comunicação visando à supressão da deficiência existente. 

as matérias que saem sobre o Brasil são satisfatórias, porém sinto falta de 
saber o que anda acontecendo na Colômbia, por exemplo. (P.C.W.S) 

seria muito interessante que a comunicação fosse feita na língua de cada 
pais. A leitura seria mais atrativa. (P.A.C) 

Esse é um dos aspectos para melhorar a comunicação existente. Como a 

plataforma hoje é desenvolvida na unidade central - Brasil, a sugestão é criar 

equipes de gestão nos quatro países, todas subordinadas à central, assim seria 

possível trabalhar uma comunicação global e dirigida. E dessa forma atingir, 

procurando atingir todos os públicos de forma satisfatória. 

não sei como é feito o trabalho da comunicação com os outros países, mas 
seria bem interessante ter uma pessoa por lá que ajudasse nas matérias, 
assim como temos em projetos etc... Talvez tivéssemos mais artigos sobre 
eles também. (C.T.S.) 

Diagnosticou-se que existe uma deficiência no formato utilizado, seria 

pertinente segmentá-lo em formato eletrônico e impresso, assim é possível fazer 

uma comunicação que abranja todos os colaboradores da organização.  
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Também, foi possível diagnosticar o problema por meio da análise dos 

questionários aplicados. Com isso, identificar que o diferencial e ponto positivo do 

serviço prestado é o formato utilizado, que possui a característica de informativo 

dirigido ao grupo América Latina, com identidade visual agradável e de fácil 

reconhecimento e abrangência, envolvendo os quatro países que utilizam a 

plataforma Supply Chain Américas. 

Entretanto, o que é utilizado não caracteriza realmente uma Região Américas, 

pois apesar de existir uma identidade visual para a marca Renault, não há uma 

identidade visual para a Direção de Supply Chain Américas. O que pode ser 

sugerido é criar uma identidade global da Direção “Supply Chain Américas”, porém 

faz-se necessário uma identidade para cada pais.  

Diagnosticou-se também pontos relevantes pertinentes ao aspecto negativo, 

no qual a gestão de temas e o idioma padrão utilizado são os assuntos mais citados. 

Eles representando 52% do público interno, que está totalmente insatisfeito devido à 

língua padrão utilizado ser o português. E vale salientar que o informativo é dirigido 

aos países de língua espanhola, que representam 38% do público, e 62% são de 

língua portuguesa. 

E também a falta de uma comunicação dirigida abordando temas específicos 

de cada país, ou de áreas dentro da organização, assim como temas de interesse 

geral da Renault, isso acarreta o desinteresse do colaborador em ler o informativo. 

Além do fato de alguns colaboradores não possuírem acesso on-line, em função 

disso, são informados indiretamente via superiores, ou seja, pelo famoso "boca a 

boca" gerando ruído de comunicação e, muitas vezes, desinformação. 

Uma sugestão estratégica seria remodelar o informativo Supply Chain, dando-

lhe uma característica específica, abordando temas dirigidos a cada e os temas 

globais. Criando unidades de gestão em cada país, e todas respondendo e 

interagindo com a unidade Central – Brasil. Envolver os colaboradores, ouvindo suas 

sugestões e críticas, desenvolver o informativo no formado eletrônico e impresso. 
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4.1 OBJETIVO DA PESQUISA 

Pesquisar a deficiência existente na comunicação interna no processo 

Direção de Supply Chain Américas da Renault. 

No período de fevereiro a março de 2013, realizou-se a pesquisa qualitativa. 

Um grupo de 250 colaboradores receberam via e-mail um questionário aberto, 

contendo seis perguntas, elaboradas a partir de reclamações recebidas via e-mail 

pela direção de comunicação da plataforma Supply Chain América, sediada no 

Brasil. As questões estão descritas a seguir: 

1. A qual pais você se reporta? 

□ Argentina □ Brasil □ Chile  □ Colômbia  

 

2. Qual é sua faixa etária 

□ 18 - 24 □ 25-30 □ 31-35  □ 36-40  □ Acima de 40  

 

3. Sexo 

□ Feminino □ Masculino 

 

4. Escolaridade 

□ Ensino Fundamental □ Ensino Médio 

□ Ensino Superior  □ Especialização (Pós Graduação, MBA) 

□ Mestrado   □ Doutorado 

□ Outro(s):_________________________________________________ 

 

5. Você está satisfeito com a comunicação que é realizada entre os países? 

□ Totalmente satisfeito □ Satisfeito 

□ Insatisfeito    □ Totalmente Insatisfeito 

 
6. Registre alguma consideração, crítica ou sugestão para melhoria da 

plataforma Supply Chain América. 

___________________________________________________________ 
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O objetivo foi pesquisar a expectativa dos colaboradores em relação à 

Plataforma Supply Chain Américas, levando os colaboradores a elencar mudanças, 

oportunizando a manifestação de críticas e sugestões. E, após a qualificação das 

pesquisas respondidas, foi possível diagnosticar os principais problemas em relação 

à satisfação ou não dos colaboradores, como também a sugestão de possíveis 

soluções para o desenvolvimento da ferramenta de comunicação interna. 
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4.2 RESULTADO – ANÁLISE DOS DADOS 

4.2.1 Avaliação da Pesquisa de Satisfação  

 

TABELA 1: Avaliação da Pesquisa de Satisfação  

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Colaboradores Responderam Não responderam 

250 221 29 

Fonte: Os autores (2013) 

 

GRÁFICO 1: Avaliação da Pesquisa de Satisfação  

 

A representação gráfica demonstra participação de 85% dos colaboradores 

envolvidos na pesquisa de satisfação, apenas 15% não responderam. O resultado 

pode ser interpretado como uma resposta positiva, pois mostra o interesse dos 

colaboradores no processo de análise, reestruturação e melhoria da plataforma 

Supply Chain Américas.  
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4.2.2 Avaliação da questão 1: A qual pais você se reporta? 

TABELA 2: Avaliação da questão 1: A qual pais você se reporta? 

A QUAL PAIS VOCÊ SE REPORTA 

Argentina Brasil Chile Colômbia Total 

54 137 11 19 221 

Fonte: Os autores (2013) 

 

GRÁFICO 2: Avaliação da questão 1: A qual pais você se reporta? 

24%

62%

5%
9%

A qual pais você se reporta

Argentina

Brasil

Chile

Colômbia

 

 

Analisando o gráfico dos países que fazem parte da plataforma Supply Chain 

Américas é possível segmentar em dois grupos:  

 país com idioma padrão – língua portuguesa – que corresponde a 62%, 

sendo o Brasil. 

 os países de idioma padrão – língua espanhola – que corresponde a 38% 

abrangendo Argentina, Chile e Colômbia. 

Dados importantes os quais estão relacionados com a análise das questões 5 

e 6, que tratam da satisfação ou não com a comunicação entre os países e o registro 

de críticas e sugestões. 
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4.2.3 Faixa etária 

TABELA 3: Avaliação da questão 2: Faixa etária 

FAIXA ETÁRIA 

18 - 24 25-30 31-35 36-40 Acima de 40 Total 

22 28 100 55 16 221 

Fonte: Os autores (2013) 

 

GRÁFICO 3: Avaliação da questão 2: Faixa etária 

 

Diagnosticou-se que a faixa etária de maior concentração encontra-se entre 

os 31-35 anos, relacionando ao tempo de serviço dessa faixa etária, percebe-se que 

são colaboradores com pelos menos 5 anos de atuação na organização, que 

ocupam cargos de analistas plenos e supervisores. A faixa que corresponde entre 

36-40 anos estão os colaboradores que possuem cargos gerencias e com tempo de 

empresa superior a cinco anos.  

O grupo de menor concentração, com 7%, corresponde às idades acima de 

40 anos, na qual encontram-se os diretores e gerentes executivos. O grupo de 18-24 

anos estão os cargos de estagiário/trainee, representando 10%. E a faixa que 

corresponde 13% estão os colaboradores nos cargos de juniores entre 25-30 anos e 

tempo de empresa inferior a um ano. 
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4.2.4 Sexo 

TABELA 4: Avaliação da questão 3: Sexo 

SEXO 

Feminino Masculino Total 

99 123 221 

Fonte: Os autores (2013) 

 

GRÁFICO 4: Avaliação da questão 3: Sexo 

 

É possivel verificar que existe quase um empate técnico, com uma diferença 

de 6%, entre o sexo masculino para o feminino, mostrando que o ambiente 

pesquisado possui uma hegemonia, o que é salutar e produtivo em todas os níveis 

de uma organização. A diferença não é insignificante se comparada às áreas 

industriais, que chegam a ser de 80% a mais de pessoas do sexo masculino em 

comparação ao sexo feminino. 
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4.2.5  Escolaridade 

TABELA 5: Avaliação da questão 4: Escolaridade 

ESCOLARIDADE 

Ensino Fundamental 0 

Ensino Médio 0 

Ensino Superior 83 

Especialização (Pós Graduação, MBA) 120 

Mestrado 12 

Doutorado 6 

Outro(s) 0 

Total 221 

Fonte: Os autores (2013) 

 

GRÁFICO 5: Avaliação da questão 4: Escolaridade 

 

Em relação à escolaridade, é possível diagnosticar que a concentração 

encontra-se em dois grandes grupos, sendo 38% os que possuem Ensino Superior, 

e 54% os que possuem Especialização. 
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Ou seja, é um grupo que considera ter grande bagagem cultural, social e 

educacional, e que são capazes de tomar decisões, compartilhar experiências e 

informações, sendo formadores de opinião, devido à vivência acadêmia e também 

pela procura de especialização, a qual serve para complementar o conhecimento e o 

preparo profissional, tornando o currículo mais atrativo. 

As demais fatias, de 3% e 5%, correspondem respectivamente aos que 

possuem Mestrado e Doutorado, cursos os quais demandam tempo e muita 

dedicação ao campo da pesquisa. 
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4.2.6 Satisfação ou não com a comunicação entre os países 

A avaliação seguiu a norma-padrão de pesquisa da Renault, a qual utiliza 

somente quatro alternativas que estão descritas na tabela e gráfico a seguir: 

 

TABELA 6: Avaliação da questão 5: Você está satisfeito com a comunicação 

que é feita entre os países? 

VOCÊ ESTÁ SATISFEITO COM A COMUNICAÇÃO QUE É FEITA ENTRE OS PAÍSES 

Totalmente 
satisfeito 

Satisfeito Insatisfeito 
Totalmente 
Insatisfeito 

Total 

35 47 115 24 221 

Fonte: Os autores (2013) 

 

GRÁFICO 6: Avaliação da questão 5: Você está satisfeito com a comunicação 

que é feita entre os países? 

 

 

Analisando os dados, é possível diagnosticar que 16% das pessoas 

pesquisadas escolheram a opção Totalmente satisfeito, e 21% Satisfeitos, ou seja, 

para 37% a ferramenta Supply Chain América cumpre a função desejada de 

comunicação entre os quatro países. 

Tenho muito contato com a Argentina, e às vezes fico sabendo de alguma 
coisa por lá através da comunicação, acho isso bem interessante. (E.L.C.) 
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O maior grupo que representa 52% encontra-se Insatisfeito e 11% Totalmente 

Insatisfeito. 

O conteúdo talvez ficasse mais rico se fossem publicados no idioma de 
cada pais. (H.A.G.) 

Sinto dificuldade de entender alguns termos técnicos, pois o idioma 
brasileiro não corresponde ao meu que estou na Colômbia. (J.A.S) 

Não acredito que o flash esteja atingindo todos os públicos, as vezes penso 
que tem que gente que não para pra ler. (D.S.) 

Não sei como é feito o trabalho da comunicação com os outros países, mas 
seria bem interessante ter uma pessoa por lá que ajudasse nas matérias, 
assim como temos em projetos etc... Talvez tivéssemos mais artigos sobre 
eles também. (I.M.M) 

Esses relatos na pesquisas mostram a necessidade de uma reestruturação 

em relação ao uso do idioma padrão de cada país, aos temas abordados, à 

segmentação do informativo por áreas, assuntos de interesse geral e os específicos 

de cada país, consequentemente, atendendo a todos os públicos envolvidos. 

4.2.7 Reclamação e sugestão 

Percebeu-se citações referentes à funcionalidade da plataforma Supply Chain 

Américas, e às sugestões sobre a melhora na comunicação são: 

 Uso do idioma padrão de cada país; 

 Segmentação dos assuntos por áreas específicas; 

 Equipes de comunicação em cada país; 

 Disponibilização de resumos dos assuntos aos diretores e gerentes; 

 Manter a periodicidade mensal e também um formato impresso; 

 Relatórios e indicadores/resultados da Supply Chain Américas e 

comparação com outras Supplies; 

 Apresentação de dados do mercado, tais como vendas, novos entrantes 

(Marcas e veículos), fortes ameaças (marcas, veículos, fornecedores), 

oportunidades, entre outros aspectos; 

 Uma central de relacionamento para os colaboradores enviarem matérias, 

críticas e sugestões.  
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5 AÇÕES 

De acordo com o diagnóstico, a plataforma Supply Chain Américas necessita 

de ações de comunicação, portanto as sugestões de propostas a serem 

apresentadas pretendem trabalhar com o público interno de cada país, como 

também com a comunicação integrada dos quatro países envolvidos.  

5.1 DIGITAL 

O sistema digital é disponibilizado pelo modo Flash, ou seja, a criação de 

animações vetoriais interativas, que funcionam nos navegadores web, o quais 

suportam essa linguagem. Além de ser uma ferramenta de fácil disponibilização, 

atualização e resposta. E, no caso da Renault do Brasil, ele é elaborado por meio de 

um conjunto de informações, entre elas relatórios, gráficos e textos informativos, 

para uma comunicação eficaz, atingindo todos os públicos de forma abrangente, 

além de relacionar assuntos pertinentes a cada área envolvida, o modo Flash foi 

segmentado em: 

 Flash Dirigido: o público alvo são todos os colaboradores da direção, 

gestores e steakholders, ou seja, é um informativo completo, traz artigos de 

todos os países, definido em seu idioma padrão. Com informações a 

respeito dos acontecimentos do mês, best pratices, colaboradores em 

destaque e reconhecidos por suas ideias de melhorias, dicas de viagem, 

culinária, aniversariantes, entre outras contribuições. Separado por temas e 

terá uma periodicidade mensal; 

 Flash News: informativo com as notícias relativas à Renault, como cursos, 

palestras, SIPAT, eleições da CIPA, vacinação, além de tudo que estiver 

ligado à imagem da marca, como aquisições, investimentos. Com 

periodicidade semanal, porém nesse caso, pode existir a necessidade de 

um Flash extra, como, por exemplo, comunicar sobre participação dos 

lucros, algum evento importante, como a reinauguração de fábrica, ou seja, 

assunto que necessite de divulgação rápida e precisa. 

 Flash Resultados: mostra todos os indicadores da direção – apenas 

resumo, é disponibilizado em forma de tópicos de noticias, tendo como 

público alvo os gestores (diretores, gerentes e supervisores). Periodicidade 

mensal; 
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 Flash Projeto: mostra quais projetos serão implementados, e a etapa em 

que estão, tendo como público alvo os gestores (diretores, gerentes e 

supervisores). 

5.2 IMPRESSO 

O modelo impresso sugerido a ser adotado, é o modo Flash Dirigido, que 

ficará disponível no Jornal Mural, situado no Quadro da UET (Unidade Elementar de 

Trabalho) aos colaboradores que não possuem acesso direto a um terminal de 

computador.  

Também será disponibilizado uma caixa de sugestões, com formulário para 

sugestões e críticas, para aqueles que optarem em não se identificar e também em 

não enviar pela forma eletrônica. 

5.3 INTEGRAÇÃO 

A Gestão Central, em conjunto com as sub-equipes da América Latina, irá 

promover bimestralmente feedbacks com avaliações dos resultados obtidos pelas 

equipes, dando ênfase aos desempenhos alcançados, assim como buscar melhorias 

nos índices não satisfatórios e também a troca de experiências, já que cada país 

possui uma particularidade, devido à questão cultural, política e socioeconômica. 

Tais fatores são relevantes para a formatação de dados a fim de garantir uma 

linguagem adequada. Com isso, promove-se uma integração interna entre as 

equipes subordinadas e coordenadas pela Central Brasil, mantendo uma linha 

editorial uniforme, seguindo os padrões de qualidade Renault de Comunicação. 

Além de todos esses informativos, sugerimos que seja realizada uma reunião 

mensal com todos os colaboradores de cada país, com seu respectivo diretor ou 

gerente. Na ocasião desta reunião, a participação de áreas correlatas tornará o 

momento mais agradável e de maior participação, incentivando o reconhecimento de 

forma pública dos colaboradores que se destacaram no mês, deixando com que os 

homenageados explanem aos demais o que realizaram e como conseguiram chegar 

ao resultado esperado. Também oportunizando espaço para momento de perguntas 

e respostas dirigidas, fazendo com que os colaboradores se sintam parte realmente 

da organização.  
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CONCLUSÃO 

Após analisar detalhadamente o processo de avaliação da pesquisa proposta, 

foi possível detectar o grau de insatisfação dos colaboradores, e conhecer o perfil do 

público envolvido, que compunha esse universo, desde sua formação acadêmica, 

idade, sexo, como também seus desejos e necessidades. 

E, com isso, concluí-se a grande importância da comunicação organizacional 

dentro de uma empresa, desde sua aplicação, desenvolvimento e manutenção. E 

que uma comunicação interna precisa ser dirigida a todo os níveis, possuir via dupla 

e de forma cíclica. 

O principal problema detectado foi em relação à língua padrão utilizada, já 

que a plataforma Supply Chain Américas é um informativo dirigido a quatro países, 

mas, no entanto, não acompanha a língua materna de cada um deles, gerando em 

função disso a desmotivação do colaborador em ler ou acessar o informativo, 

acarretando também o ruído de comunicação, gerado, principalmente, pelos 

assuntos serem muitas vezes direcionados ao público brasileiro. 

Com isso, faz-se necessário reestruturar a comunicação aplicada, utilizar a 

ferramenta de endomarketing para criar estratégias de comunicação, fidelizar o 

público, torná-lo ativo e participativo.  

Neste tipo de estratégia que fortalece o vínculo empresa/colaborador, é 

necessário entender que o público interno também é o consumidor da marca, um 

formador de opinião e, principalmente, se ele está satisfeito com a empresa, 

consequentemente, vai transmitir essa satisfação aos demais, seja no âmbito 

profissional, familiar ou social.  

Esse ativo é que conta muito, constitui um valor imensurável, e é muito mais 

fácil trabalhar a manutenção de uma imagem sadia do que reconstruir a imagem de 

uma marca com problemas. E nos momentos de crise que esse público vai fortalecer 

a marca, pois se eles detêm informações pertinentes de como um todo funciona, são 

capazes de defender, como também atrair o foco a outros valores agregados, 

quando eles se sentem parte da organização. Esses valores estão relacionados aos 

benefícios recebidos, a qualidade de trabalho, a programas motivacionais, de 

sustentabilidade, voluntariado, entre outros. 
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E, no caso da plataforma Supply Chain América da Renault do Brasil, a opção 

para atender os públicos é continuar o informativo on-line, devido ao fatores 

abrangência, manutenção e acessibilidade. Aos colaboradores que não possuem 

acesso remoto, a opção é disponibilizar um jornal mural ou pela divulgação através 

do superior hierárquico.  

Portanto, a comunicação interna bem estruturada, planejada e organizada 

tem muito a agregar, ela faz-se eficaz e eficiência de forma direta e transparente. 

Além de informar, também torna o público participativo e, consequentemente, reflete 

no desempenho e clima organizacional e na formação e manutenção dos valores da 

empresa. E, às vezes, medidas de custo baixo tem um retorno alto quando se trata 

de valores como marca e comunicação organizacional, tornando-se referência em 

qualidade de serviço. 
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