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CATEGORIA:  ADESÃO DOS COLABORADORES 

 

A Expresso Guanabara S/A mostra neste trabalho sua a gestão de pessoas ao longo de seus 20 anos, tendo como 
diretrizes básicas o planejamento; a captação e a movimentação de pessoas; o acompanhamento sócio-funcional; a 
administração de cargos, carreiras e remuneração; os benefícios; a saúde; a segurança; a qualidade de vida no 
trabalho;  a inclusão social e a retenção do nosso maior patrimônio que é o capital humano. 

A empresa entende que o ambiente organizacional equilibrado é importante para estabelecer a conciliação entre as 
aspirações da organização com os dos colaboradores, favorecendo o surgimento de fatores motivacionais que influem 
no nível de produtividade dos profissionais que atuam na empresa, favorecendo a esta atenderem seus objetivos 

As ações voltadas para os colaboradores estão dividias em 03 projetos , conforme elencados abaixo: 

• Projeto 1 – Qualificação Permanente  

• Projeto 2 – Saúde e Bem Estar ao Alcance de Todos 

• Projeto 3 – Lazer e integração no ambiente corporativo 
 

 

 
 

BOA PRÁTICA: PROJETO 1 – QUALIFICAÇÃO PERMANENTE 

 

A empresa busca o aperfeiçoamento da produtividade dos membros de suas equipes. Com isso entende que, 
capacitar é também treinar e visa encaminhar o profissional a um processo de educação, reciclagem e mudança de 
comportamento. Por meio da capacitação profissional, o trabalhador adquire melhores condições de ação, de 
conhecimento sobre as necessidades da empresa, do setor e, muitas vezes, estar preparado para capacitar outras 
pessoas. 
 

Nome da Ação: Incentivo Educacional 

Este projeto teve início em 2003 e permanece de forma consolidada na empresa, tendo como objetivo: trazer a 
qualificação permanente aos colaboradores da empresa, concedendo ajuda de custo para graduação, pós-graduação, 
cursos técnicos e de atualização em cursos relacionados com as atividades da Empresa.  

Os Resultados Obtidos são: boa qualificação do funcionário, trazendo com isso melhoria nas atividades da empresa, 
redução da rotatividade de funcionários e a atração e retenção de funcionários qualificados. 

 

 

 

 

 

 

 



Nome da Ação: Sala de Estudos 

A empresa disponibiliza aos seus funcionários, Sala de Estudos equipada com Biblioteca e computadores, para dar 
tranqüilidade na hora do estudo, incentivando a busca pelo conhecimento. 

 
 

Nome da Ação: Aprendizagem e Estágios 

Este projeto teve início em 2005 e permanece de forma consolidada na empresa, tendo como objetivo: proporcionar 
um espaço de aprendizagem, possibilitando a primeira experiência profissional a jovens aprendizes e a universitários 
treinando-os para serem futuros funcionários. 

 

Nome da Ação: Treinamentos Anuais 

Este projeto teve início em 2006 e permanece de forma consolidada na empresa, tendo como objetivo: possibilitar 
reflexões sobre os diversos assuntos, técnicos e comportamentais, da rotina organizacional, e uma melhor 
qualificação do funcionário.    

As atividades desenvolvidas são: palestras com informações teóricas e dinâmicas, facilitadas pelo RH da Empresa ou 
por profissionais parceiros. 

Resultados Obtidos: qualificação dos funcionários, desenvolvimento de talentos dentro da empresa. 

 

   

Temas dos Treinamentos Ministrados: 

Motorista: Curso de Atualização/ Formação para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros, com 
os módulos: Legislação de Trânsito; Direção Defensiva; Noções de Primeiros Socorros, Respeito ao Meio Ambiente e 
Convívio Social ; Relacionamento Interpessoal. Em atendimento a Resolução do CONTRAN. 

 

Manutenção e Administração: Relacionamento interpessoal, Conduta Profissional. 
Comercial: Qualidade no atendimento. 
Gerencial: Desenvolvimento de Liderança 



Nome da Ação: Treinamento Introdutório 

Este projeto teve início em 1992 e permanece de forma consolidada na empresa, tendo como objetivo: facilitar a 
integração do novo funcionário; apresentar a empresa e repassar as principais informações a cerca de normas, regras, 
direitos e deveres; esclarecer sobre salário e benefícios; repassar informações sobre higiene, saúde e segurança do 
trabalho.   

Público Alvo: funcionários novatos. 

Participam deste treinamento os setores: RH/ Setor Pessoal/ Setor Médico/ Segurança do Trabalho e Gestão da 
Qualidade. 

  

Nome da Ação: Seleções Internas 

Este projeto teve início em 2006 e permanece de forma consolidada na empresa, tendo como objetivo: buscar 
talentos dentro da empresa, a fim de aproveitar o funcionário em cargos superiores, priorizando-os antes de partir 
para seleções externas proporcionar o crescimento profissional do funcionário dentro da Empresa.  

As atividades desenvolvidas são: divulgação das vagas através de flanelográfos, e-mail, Intranet, etc, recrutamento e 
seleção dos funcionários interessados. 

 

BOA PRÁTICA:  PROJETO 2 – SAÚDE E BEM ESTAR AO ALCANCE DE TODOS 

A empresa investe em prevenção a fim de melhorar a saúde de seus funcionários oferecendo aos seus colaboradores 
opções que vão desde palestras sobre o tema, academia de ginástica, elaboração de um cardápio balanceado feito por 
nutricionistas e oferecido no refeitório da empresa, planos de saúde e setor médico e outros benefícios.  

Nome da Ação: Setor Médico 

O Setor Médico - SEESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho), é composto 
por: 14 profissionais, sendo 01 Engenheiro de Segurança, 01 Médico do Trabalho, 01 Técnico em Enfermagem do 
Trabalho, 05 Técnicos em Seg. do Trabalho. 

Segurança no Trabalho: Utilização de EPI’s, levantamento de PPRA/PCMSO, CAT.  

Sala de Ativação: É um espaço reservado para ativação dos motoristas em trânsito, com iluminação e cores 
apropriadas, além de bicicletas e esteiras ergonômicas. 

    



 

Prevenção e combate a incêndio: Com relação a este evento são realizados os acompanhamentos de todas as 
unidades extintoras fixas e portáteis, treinamento de combate a incêndio a todos os colaboradores, reconhecimento 
dos locais dos hidrantes, definição das classes de incêndio e os tipos de agentes extintores para cada classe de 
incêndio, constituição e manutenção da Brigada de Incêndio e treinamento especifico com os todos que fazem parte 
da brigada. 

 

Outras atividades relacionadas a saúde do funcionário: Dormitório para Motoristas / Campanha de Vacinação / 
Campanha de Doação de Sangue / Unidade Móvel Odontológica (parcerias) / Palestras relacionadas com a Saúde: 
tuberculose, diabetes, câncer de próstata, primeiros socorros, hipertensão, diabetes, artrose, sobrepeso, drogas e 
alcoolismo /  Caminhada e exercícios físicos com motoristas todas as quintas, ao final, para todos são servidos de 
frutas e água / Seguro de vida / Convênios com Farmácias / CIPA. 

Alimentação Saudável dos Funcionários –  Café da manhã, Almoço, Jantar, Cafezinho, Ceia, Ticktes Alimentação; 
Cestas Básicas; Cestas Natalinas. Opção de cardápio light e acompanhamento com nutricional. 

 

  

 

 

Nome da Ação: Atividade Laboral 

Este projeto teve início em 2007 e permanece de forma consolidada na empresa, tendo como objetivo: proporcionar a 
atividade laboral como prevenção para as doenças ocupacionais. 

As atividades desenvolvidas são: atividade laboral no setor, possibilitando uma maior participação dos funcionários, 
massoterapia para os funcionários do setor de SAC.  

Os Resultados Obtidos: melhoria na postura do funcionário durante o horário de trabalho. 

 

 

  



   

 

Nome da Ação: Academia na Empresa 

Este projeto teve início em 2009 e permanece de forma consolidada na empresa, tendo como objetivo: possibilitar um 
espaço para a prática da atividade física, estimulando hábitos saudáveis por parte dos funcionários. 

Público Alvo: funcionários com necessidades da prática de educação física para a melhoria de algum aspecto da saúde 
(problemas de joelho, taxas elevadas) .  

Atividades Desenvolvidas: avaliação do funcionário pelo médico da Empresa, elaboração da série da atividade física 
pelo(a) educador(a), acompanhamento das atividades. 

 

       

    

 

Nome da Ação: Acompanhamento Médico e Psicológico aos Motoristas e Cobradores Após Situações de Acidentes e 
Assaltos 

Este projeto teve início em 1992 e permanece de forma consolidada na empresa, tendo como objetivo: verificar a 
saúde física e mental do funcionário após uma situação de trauma para que este  só retorne ao trabalho em condições 
positivas. 

Público Alvo: motoristas e cobradores vítimas de situações de acidentes ou assaltos durante o trabalho. 



Atividades Desenvolvidas: retirada do profissional da escala, encaminhamento aos setores médico e de RH, avaliação 
clínica com o médico e avaliação psicológica com as psicólogas, análise das informações e tomada de ação, sendo 
possíveis: o retorno a escala de trabalho, dias de atestados, alguma medicação e acompanhamento.  

 

Nome da Ação: Acompanhamento de Colaboradores em Grupo de Risco (obesos, hipertensos e diabéticos) 

Este projeto teve início em 2007 e permanece de forma consolidada na empresa, tendo como objetivo: acompanhar 
os funcionários em grupo de risco (obesos, hipertensos e diabético) através de consultas médicas e palestras. 

Os Resultados Obtidos: funcionários mais saudáveis e prevenção de problemas como  diabetes, pressão alta e 
obesidade. 

 

                                                                                              

 

Nome da Ação: Corredores de Rua da Guaanbara 

Este projeto teve início em 2012, tendo como objetivo apoiar a participação de colaboradores da empresa 
devidamente condicionados e acompanhados pelo setor médico e educadores físicos em corridas de rua integrante do 
calendário desta atividades na cidade de Fortaleza. 

 

     

 

Nome da Ação: Planos de Saúde e Odontológicos Subsidiados pela Empresa 

Este projeto teve início em 2009 e permanece de forma consolidada na empresa, tendo como objetivo: possibilitar 
uma ajuda de custo nos planos de saúde e odontológico, priorizando a saúde do funcionário. Seguindo alguns 
critérios, o subsidio do plano de saúde é também extensivo aos familiares.   

Os Resultados Obtidos: funcionários mais saudáveis e bem assistidos em situações de problemas de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 



BOA PRÁTICA: PROJETO 3 – LAZER E INTEGRAÇÃO NO AMBIENTE CORPORATIVO 

O objetivo deste trabalho é propor uma integração dos funcionários, a promoção de melhoria do bem-estar, bom 
relacionamento, buscando a descontração efetiva e prazerosa. 

Nome da Ação: Cine Guanabara 

Este projeto teve início em 2007 e permanece de forma consolidada na empresa, tendo como objetivo: proporcionar 
uma atividade extra para o horário do almoço, com a apresentação de filmes e documentários no auditório da 
Empresa.  

Resultados Obtidos: descontração e lazer em horários de intervalo, desenvolvimento de hábito de cultura 
cinematográfica.              

         

 

Nome da Ação: Datas Comemorativas (dia das mães (maio), dia do motorista (julho), dia dos pais (agosto), natal 
(dezembro)) 

Este projeto teve início em 1992 e permanece de forma consolidada na empresa, tendo como objetivo: comemorar 
algumas datas festivas do ano, como dia das mães, dia dos pais, dia dos motoristas e natal, com os funcionários. 

As Atividades Desenvolvidas: festas de confraternização em Buffet, almoços especiais e temáticos no refeitório, com 
decoração e música ao vivo, sorteio e brindes. 

Resultados Obtidos: descontração, lazer, criação de liga e afeto com a empresa. 

 

Em 2012 a grande evento foi em torno da comemoração dos 20 anos da empresa, com direito a recepção dos 
funcionários, almoço especial e bolo de aniversário. 

 

   

 

 

 



 

Nome da Ação: Premio Melhores Empresas para Trabalhar 

A empresa participou nos anos de 2010 e 2011 do Prêmio GPTW – Melhores Empresas para Trabalhar no estado do 
Ceará, com o objetivo: ser reconhecida pelas ações voltadas ao funcionário, tendo sido agraciada nas duas edições do 
prêmio. 

Atividades Desenvolvidas: pesquisa feita com cada funcionário através de questionário elaborado pela empresa 
responsável: Great Place to Work, de forma sigilosa, fornecendo a cada funcionário acesso a um programa on line com 
usuário e senha para acesso. 

Avaliação da Experiência: É enviado a empresa, um relatório com as principais respostas para que a empresa avalie e 
melhore seus processos. 

Resultados Obtidos: A certeza de estar fazendo certo, buscando cada vez atender as necessidades de nossos 
colaboradores. 

 

     

 

Nome da Ação: Pesquisa de Clima 

Este projeto teve início em 2006 e permanece de forma consolidada na empresa, sendo realizada a cada 2 anos, tendo 
como objetivo: mensurar o nível de satisfação dos funcionários com relação aos aspectos do ambiente organizacional 
e a maneira como as pessoas interagem uma com as outras, obtendo  informações necessárias para a identificação de 
oportunidades de melhoria e a elaboração de um plano de ação. 

Atividades Desenvolvidas: elaboração, validação, aplicação do questionário, tabulação dos resultados. 

Resultados Obtidos: acompanhamento do índice de satisfação dos funcionários 

 

 

Nome da Ação: Transporte de Funcionários 

Este projeto teve início em 2007 e permanece de forma consolidada na empresa, tendo como objetivo: fazer 
gratuitamente o trajeto nos principais pontos da cidade para levar e deixar o funcionário até o local de trabalho. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atenção ao clima organizacional e as necessidades do colaborador é uma política importante no âmbito da gestão 
de pessoas, por contribuir efetivamente no nível de satisfação dos colaboradores, resultando na influência 
motivacional, como também no seu desempenho. 

O clima organizacional permite o reconhecimento de que trabalho é um fator existencial significativo, em decorrência 
de proporcionar ao ser humano a condição de sentir-se produtivo, além do estabelecimento de relações que 
impactam diretamente na sua qualidade de vida.   

Nesse sentido, tem-se observado que as atividades promovidas pela empresa junto aos seus colaboradores, tem sido 
positivas em aspectos como remuneração, benefícios, estrutura organizacional, comunicação, treinamento,  saúde, 
lazer, dentre outros.  

 

 

 

 

A direção. 

 

 


