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CONTEXTUALIZAÇÃO
A Guanabara adota o princípio de que valorizar os funcionários é uma      

das melhores maneiras de alcançar a excelência. Por isso, a empresa investe  
muito em seus recursos humanos desde 1992, quando teve início a história 
da empresa. A filosofia da Guanabara é manter um relacionamento de res-
peito com os colaboradores, desde o momento de sua contratação até o     
seu desligamento. Sempre procurando manter uma relação de proximidade   
com os colaboradores, com transparência, desenvolvendo espírito de equipe 
e reconhecendo o valor de cada profissional. 

A política de recursos humanos da Guanabara se baseia no planejamento; 
no recrutamento e seleções internas; no acompanhamento sócio-funcional; 
na administração de cargos, carreiras e remuneração; na gestão de benefícios, 
saúde e segurança; na promoção da qualidade de vida no trabalho; na inclu-
são social e a retenção do nosso maior patrimônio que é o capital humano.

A empresa entende que o ambiente organizacional equilibrado é impor-
tante 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 consecução dos seus objetivos. 

As ações voltadas para os colaboradores estão divididas em três 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 preocupação com a formação e o treinamento dos funcionários faz parte 
do planejamento estratégico da Guanabara e a qualificação do quadro de 
pessoal tem se constituído em fator fundamental para a política de valori-
zação dos colaboradores. Com funcionários qualificados, a empresa ganha 
produtividade e motiva o engajamento de seus colaboradores, atingindo 
com mais eficiência o seu objetivo de prestar um serviço de excelência         
aos seus clientes. 

Nome da Ação: Incentivo Educacional Universitário
A Guanabara apóia a ascensão educacional de seus colaboradores, 

subsidiando cursos de graduação e pós-graduação para os funcionários 
interessados em aperfeiçoar a sua formação. A iniciativa existe desde 2003     
e permanece de forma consolidada na empresa. Todos os colaborares que 
recebem o incentivo são acompanhados pelo RH e é exigido deles um       
bom rendimento escolar para que o benefício seja mantido. 

Ao proporcionar a melhoria da qualificação dos funcionários, a empresa 
constatou em consequência uma melhoria na eficiência e no desempenho 
das atividades desenvolvidas por esses colaboradores. A iniciativa também 
refletiu diretamente na imagem da empresa no mercado, como uma 
organização capaz de atrair, capacitar e reter talentos. 



Nome da Ação: Sala de Estudos
A empresa disponibiliza aos seus colaboradores da sede, em Fortaleza, 

uma Sala de Estudos equipada com biblioteca e computadores para propor-
cionar um ambiente adequado aos estudos de quem deseja, nos intervalos 
do trabalho, aperfeiçoar conhecimentos ou simplesmente fazer uma leitura 
mais reservadamente. 

Nome da Ação: Jovens Aprendizes
Em janeiro de 2005, a Guanabara começou a desenvolver um programa  

de profissionalização de jovens de 14 a 24 anos, matriculados em escolas de 
aprendizagem conveniadas com a empresa e reconhecidas pelo Ministério 
do Trabalho. A ideia era proporcionar uma oportunidade para esses jovens 
executarem na prática as teorias aprendidas em sala de aula, além de ofere-
cer uma primeira experiência profissional. O programa passou a ser realiza-
do antes mesmo da regulamentação da Lei de Aprendizagem, em dezem-
bro de 2005. 

Isso porque a Guanabara buscava ir além e não somente cumprir uma 
exigência legal. A Guanabara queria formar futuros funcionários de acordo 
com as especificidades da empresa. Tanto que a grande maioria dos 
aprendizes acaba sendo efetivada.  

No início, o programa de Jovens Aprendizes atendia apenas quatro jovens. 
Hoje são cerca de 40 em diversas áreas, desde a manutenção, passando pela 
tesouraria, até o setor de vendas. Todos eles são acompanhados pelo RH e a 
jornada de trabalho não ultrapassa seis horas, em casos em que o aprendiz 
ainda não completou o ensino fundamental. 

Os jovens são matriculados em escola regular e em escola de 
aprendizagem profissional, sendo que a parte prática dessa aprendizagem 
se dá na empresa. Todos os aprendizes da Guanabara são cobrados pelo 
bom desempenho na escola o retorno tem sido muito positivo, a constatar 
pelos depoimentos dos jovens. Além disso, a Guanabara também 
desenvolve processo semelhante com jovens universitários oferecendo 
oportunidades de estágios que obedecem à Lei de Estágio.  

Nome da Ação: Treinamentos Anuais
Desde 2006 a Guanabara desenvolve um programa de treinamentos 

anual e conta com facilitadores internos e consultores contratados especi-
almente para demandas específicas. O objetivo dos treinamentos anuais é 
estimular a reflexão sobre diversos assuntos da rotina organizacional, desde 
temas mais técnicos, como qualidade no atendimento, até assuntos com-
portamentais, como relacionamento interpessoal e higiene pessoal. Esses 
treinamentos são realizados através de palestras e dinâmicas. 

As capacitações são permanentes e voltadas para todos os funcionários, 
incluindo os da matriz e das filiais, dos setores administrativo, de manuten-
ção e de vendas. Atualmente, 98% dos funcionários da empresa são capa-
citados por ano. Vale destacar que a empresa contrata intérpretes para os 
treinamentos nos quais os funcionários com deficiência auditiva participam. 
Como resultados, cita-se a qualificação dos funcionários e o desenvolvimen-
to 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 de Integração
Essa ação teve início em 1992 e permanece de forma consolidada na 

empresa, tendo como objetivo facilitar a integração do novo funcionário, 
apresentando-lhe a empresa e repassando as principais informações sobre 
as normas, regras, os direitos e deveres dos colaboradores, além de esclare-
cer sobre salário e benefícios e repassar informações sobre higiene, saúde    
e segurança do trabalho.  

A ação é voltada para funcionários recém-contratados e envolve a           
participação de diversos setores da empresa, quais sejam: RH, Setor   
Pessoal, Setor Médico, Segurança do Trabalho e Gestão da Qualidade.

Nome da Ação: Seleções Internas
Desde 2004 a Guanabara realiza um trabalho de seleção interna, 

facilitando a ascensão profissional dentro da empresa. A empresa  busca 
dentro do próprio quadro de funcionários profissionais com o perfil exigido 
para as vagas abertas, fazendo recrutamento e seleção externa somente 
quando não é possível suprir a demanda internamente.  

Com esse trabalho, funcionário que iniciou as atividades como auxiliar de 
serviços gerais (ASG), por exemplo, ganhou a oportunidade de, após capa-
citação específica, exercer as funções de mecânico, pintor ou borracheiro. 
Houve ainda auxiliares administrativos que galgaram cargos de gerências. 

Percebe-se que isso trouxe satisfação aos funcionários e aumentou o 
número daqueles que procuram o RH em busca de informações para uma 
melhor qualificação e oportunidades. 

As vagas disponíveis são divulgadas através de murais, e-mail e intranet. 

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

A Guanabara segue o princípio de que a saúde e o bem estar de seus 
colaboradores são fundamentais. Por isso, desenvolve uma série de ações 
cujo objetivo principal é proporcionar melhor qualidade de vida aos 
colaboradores prevenindo eventuais enfermidades antes que elas se 
manifestem plenamente. As atividades 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, setor 
médico e outros benefícios. 

Nome da Ação: Setor Médico
Uma equipe de profissionais capacitados exerce as atividades do         

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
(SEESMT) – Setor Médico. A equipe é formada por 14 profissionais, sendo 
um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, um técnico em 
enfermagem do trabalho e cinco técnicos em segurança do trabalho. 

As atividades de segurança no trabalho incluem a utilização de Equipa-
mentos de Proteção Individuais (EPI), levantamento de PPRA/PCMSO e CAT. 

Compõe o setor médico a sala de ativação, um espaço reservado para 
estimular fisicamente os motoristas em trânsito, com iluminação e cores 
apropriadas, além de bicicletas e esteiras ergonômicas. O objetivo é que           
os motoristas se exercitem e fiquem mais preparados para as viagens, 
contribuindo também para a segurança das viagens.

A equipe de segurança do trabalho também atua na prevenção e no 
combate a incêndio. Nesse sentido, são realizados os acompanhamentos   
de todas as unidades extintoras fixas e portáteis, treinamento de combate   
a incêndio com 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 específico com todos que fazem parte da brigada.

Outros benefícios em relação à saúde dos colaboradores são: dormitório 
para motoristas; campanha de vacinação; campanha de doação de sangue; 
unidade móvel odontológica (parcerias); palestras sobre temas médicos 
como tuberculose, diabetes, câncer de próstata, primeiros socorros, hiper-
tensão, artrose, sobrepeso, drogas e alcoolismo; caminhada e exercícios 
físicos com motoristas todas as quintas-feiras com o oferecimento de frutas e 
água, ao final das atividades; seguro de vida; convênios com farmácias; e CIPA.

A Guanabara também oferece uma alimentação saudável aos funcionários, 
servindo café da manhã, almoço, jantar, cafezinho, ceia, tickets alimentação; 
cestas básicas; e cestas natalinas. A empresa dispõe da opção de cardápio 
light e acompanhamento com nutricional.

Nome da Ação: Atividade Laboral
Como forma de prevenir doenças ocupacionais, a Guanabara investe desde 

2007 na atividade laboral na empresa. A iniciativa inclui atividade laboral nos 
setores, possibilitando uma maior participação dos funcionários, e massote-
rapia para os colaboradores do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).       
Os resultados obtidos incluem a melhoria na postura do funcionário durante 
o exercício profissional no horário de trabalho.

Nome da Ação: Academia na Empresa
Ao inaugurar a sua nova e atual sede, em 2007, a Guanabara já planejava  

um espaço para a realização de atividades físicas em prol da satisfação dos 
colaboradores. Por isso, em 2010 abriu uma área especialmente projetada 
para os funcionários: a academia de ginástica. O espaço dispõe de uma 
estrutura completa para que motoristas e demais colaboradores possam        
se exercitar e manter a saúde em dia, melhorando a sua qualidade de vida e 
estimulando hábitos saudáveis. Todos que utilizam a sala recebem orienta-
ções e acompanhamento de profissionais de Educação Física capacitados 
para a função. Antes mesmo de iniciarem os exercícios, o médico da empresa              
fazem uma avaliação integral do funcionário e em seguida o educador físico 
elabora um plano de atividades físicas de acordo com as necessidades de 
cada colaborador.     

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 funcio-
nário após uma situação de trauma para que este só retorne ao trabalho          
em condições positivas. É realizado com motoristas e cobradores vítimas         
de acidentes ou assaltos durante o trabalho.

Para isso, a empresa retira o profissional vitimado da escala e os encami-  
nha aos setores médico e de RH para uma avaliação clínica com o médico e 
psicológica com as psicólogas da empresa. As avaliações são analisadas em 
conjunto e a partir daí opta-se por pela melhor solução para o colaborador, 
sendo possível o retorno à escala de trabalho ou o afastamento temporário 
com o atestado médico, além da prescrição de alguma medicação ou 
acompanhamento psicológico. 

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

Uma das ações consolidadas na empresa em favor da saúde dos recursos 
humanos da empresa e que vem sendo executadas desde 2007 é o 
acompanhamento de colaboradores em grupo de risco, como obesos, 



hipertensos ou diabéticos.  O objetivo é manter as enfermidades sob con-
trole, minimizando ou até mesmo reduzindo, quando possível, os sintomas 
dessas doenças. Para isso são realizados exames físicos e clínicos periodica-
mente, além de palestras para esclarecer e informar sobre hábitos de risco    
e que devem ser evitados. 

Nome da Ação: Corredores de Rua da Guanabara
A ação 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 integrantes do 
calendário de corridas abertas ao público não profissional na cidade de 
Fortaleza, como maratonas, entre outros.

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 subsídio do plano de saúde é também extensivo aos 
familiares. Com essa iniciativa, a Guanabara obtém funcionários mais 
saudáveis e bem assistidos em situações de problemas de saúde.

BOA PRÁTICA: PROJETO 3 –                             
LAZER E INTEGRAÇÃO NO                   
AMBIENTE CORPORATIVO
O objetivo desse projeto é proporcionar uma integração dos funcionários, 
estimulando uma melhoria do bem-estar e do bom relacionamento, 
buscando a descontração efetiva e prazerosa.

Nome da Ação: Cine Guanabara
Desde 2007 até os dias atuais, a Guanabara disponibiliza aos colaborado-

res um momento de descontração com o Cine Guanabara. O objetivo é pro-
porcionar uma atividade extra para o horário do almoço, com a apresenta-
ção de filmes e documentários no auditório da empresa. Como resultado   
da ação, percebe-se a descontração e o lazer em horários de intervalo e o 
desenvolvimento do hábito de cultura cinematográfica.     

        

Nome da Ação: Datas Comemorativas – Dia das Mães 
(maio), Dia do Motorista (julho), Dia dos Pais (agosto), 
Natal (dezembro)

Com o objetivo de homenagear os colaboradores em datas especiais, a 
Guanabara desenvolve essa ação desde o início das operações da empresa 
em 1992. As principais datas festivas comemoradas são o Dia das Mães,           
o Dia dos Pais, o Dia dos Motoristas e o Natal. São realizadas festas de con-
fraternização em bufês, almoços especiais e temáticos no refeitório, com 
decoração e música ao vivo, sorteio e brindes. Como resultado obtém-se 
descontração, lazer, criação de vínculo e afeto com a empresa. 

Nome da Ação: Prêmio 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 de 
ser reconhecida pelas ações voltadas ao funcionário, tendo sido agraciada 
nas duas edições do prêmio. Para alcançar essa conquista, foi realizada 



pesquisa com cada funcionário através de questionário elaborado pela 
GPTW, de forma sigilosa, fornecendo a cada funcionário acesso a um 
programa online com usuário e senha para acesso. Em seguida, foi enviado 
para a empresa um relatório com as principais respostas para que a empresa 
avalie e melhore seus processos. A premiação traz como resultado a certeza 
de estar fazendo certo, buscando cada vez mais atender às necessidades 
dos colaboradores.

Nome da Ação: Pesquisa de Clima
Este projeto teve início em 2006 e permanece de forma consolidada na 

empresa, sendo realizada a cada dois 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 umas com as outras, 
obtendo informações necessárias para a identificação de oportunidades de 
melhoria e a elaboração de um plano de ação.

Para viabilizar a pesquisa de clima, são desenvolvidas várias atividades, 
como a elaboração, a validação, a aplicação do questionário e a tabulação 
dos resultados. O resultado disso é que a Guanabara pode, dessa forma, 
acompanhar sistematicamente os índice de satisfação dos funcionários. 

Nome da Ação: Transporte de Funcionários
A Guanabara realiza desde 2007 o transporte gratuito de funcionários, 

percorrendo os principais pontos da cidade de Fortaleza, onde fica a sede  
da empresa, para levar e deixar o funcionário até o local de trabalho.

Nome da Ação: No caminho da Informação
O programa tem por objetivo principal a promoção de palestras mensais 

sobre temas sugeridos pelos próprios colaboradores. Palestras estas que 
versam sobre temas tais como "Orçamento familiar", acontecem no inter-
valo do almoço, horário adequado à participação dos colaboradores, pro-
piciando a todos aquisição de novos conhecimentos, bem como esclare-
cimento de dúvidas acerca de diversos assuntos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A atenção ao clima organizacional e às necessidades do colaborador faz 

parte da conduta empresarial da Guanabara desde o início da história da 
empresa. A Guanabara entende que ao dar relevância a uma gestão eficien-
te dos recursos humanos contribui efetivamente para ampliar o nível de 
satisfação dos colaboradores, gerando motivação e melhorando o desem-
penho de seus colaboradores e em conseqüência o da empresa.

O clima organizacional permite o reconhecimento de que trabalho é um 
fator existencial significativo, em decorrência de proporcionar ao ser huma-
no a condição de sentir-se produtivo, além do estabelecimento de relações 
que impactam diretamente na sua qualidade de vida.  

Nesse sentido, observa-se que as atividades promo-                                                       
vidas pela empresa junto aos seus colaboradores têm                                                
sido positivas em aspectos como remuneração, bene-                                              
fícios, estrutura organizacional, comunicação, treina-                                              
mento, saúde, lazer, dentre outros. 

A Direção.
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