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Introdução: A empresa analisada foi a Company

Grão e sua a trajetória da CG teve início em

1851, quando Léopold, filho de um agricultor,

ingressando na comercialização de grãos da

França para a Suíça. No Brasil, a empresa

consolidou sua presença em 1942 com a

aquisição do Comércio e Indústrias Brasileiras

(Coimbra).

Objetivo da pesquisa: Por mais que toda

empresa seja única em suas características e em

seu perfil de atuação, no mercado existem

problemas que são comuns praticamente todas

elas. Resultados extraordinários só são possíveis

se há uma clareza do estado atual, estado

desejado e prazo para alcançar os resultados

esperados. Todo negócio de sucesso fundamenta-

se em um plano de ação traçado a partir de

motivações, além de detalhamento de como e

quando pretendem chegar aos seus resultados

almejados.

Visto que na suas filiais há sempre um

responsável na área de segurança do trabalho

para poder fiscalizar todo o processo do trabalho

de seus funcionário, desde a integração do

funcionário até o treinamento, sempre há o que

propor de melhor para organização.

Um dos pontos fracos estudados, nesta pesquisa,

é a falta de comunicação assertiva entre os

colaboradores da empresa e os seus superiores

(líder, encarregado de departamento,

coordenador), causando uma má comunicação

das atividades propostas para os funcionários.

No alinhamento do que? é indispensável que

haja sinergia e integração entre os departamentos.

Assim, todos somam esforços em direção a um

mesmo objetivo. É preciso manter o alinhamento

entre todos os profissionais que fazem parte da

corporação, compartilhando as estratégias, metas

e objetivos almejados.

Existem diversas formas para difundir a

comunicação no ambiente organizacional, por

exemplo: reuniões mensais, endomarketing e, até

mesmo, um blog interno, que disponibilize todas

as informações e acontecimentos relevantes, no

que diz respeito à empresa, aos colaboradores. Os

profissionais almejam ascensão em suas

carreiras, portanto, ter clareza a respeito das

possibilidades de crescimento é um fator

determinante para manter a

motivação, engajamento e entrega plena dos

colaboradores, já que eles são os grandes

responsáveis por ajudar a empresa a manter-se

competitiva e atuante em seu mercado.

A falta de reconhecimento: Que desagrada os

funcionários da corporação acaba gerando a

baixa qualidade dos serviços executados, bem

como as quebras dos materiais e a má utilização

dos EPIS, quebras excessivas das maquinas

provocando acidentes de trabalho, gerando um

alto índice de atestados médicos resultando em

um péssimo serviço. Por outro lado, uma das

estratégias mais eficazes para estimular a alta

produtividade dos colaboradores, bem como

diminuição substancial do turnover, é a

utilização de uma política de reconhecimento

de desempenho.

Todo profissional almeja ascensão, portanto, ter

clareza a respeito das possibilidades de

crescimento é um fator determinante para

manter a motivação, engajamento e entrega

plena dos colaboradores, já que eles são os

grandes responsáveis por ajudar a empresa a

manter-se competitiva e atuante em seu

mercado.
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