Nome da Instituição: CEL – Literatus
Segmento: IEB - Instituições de Ensino Básico ou Técnico
Categoria: Coordenação de Desenvolvimento Organizacional – Gestão de
Pessoas e Competências.
Título da Prática: “Café com o RH”

1. PRÁTICA EFICAZ DE GESTÃO DE COMPETÊNCIAS
1.1. Histórico da Prática Eficaz:
A evolução humana e o forte crescimento das Organizações no âmbito
Mercadológico trouxe a necessidade de contínuos investimentos. Podemos
observar que as Empresas vêm trabalhando com o objetivo de tornar-se cada
vez mais atrativas, perante seus clientes no que diz respeito a tecnologia,
infraestrutura, buscando melhorar a operacionalização de seus processos no
que diz respeito a criação de produtos e na prestação de serviços.

Porém, ter uma boa estratégia de negócios e planejar não é suficiente,
faz-se necessário ter uma boa comunicação entre a equipe para que juntos
possam trabalhar o propósito organizacional diariamente, sendo este um
grande desafio para as organizações em pleno século XXI.
Investir em Recursos tecnológicos e Infraestrutura não traz garantia de
sobrevivência mercadológica, o que de fato faz toda diferença, é ter
colaboradores engajados, comprometidos capazes de desenvolver um
excelente trabalho. Só é possível esta prática, por meio do sentir-se
pertencente do processo. Tem que haver o encantamento. Mas despertar este
sentimento tem sido um desafio para os Líderes em suas Organizações, já que
o trabalho de gerir pessoas é papel de todos os Líderes e não somente dos
Recursos Humanos “Lacombe (2006) apud Krepk e Gonzaga (2008) coloca
que a função do líder é buscar administrar com eficiência os funcionários,
através de uma relação de respeito e autoridade, interagindo continuamente
com os membros da organização”.
Desta forma, o papel do Setor de Recursos Humanos torna-se
importantíssimo como mediador de interesses, de um lado estão os resultados
almejados pela Empresa, e de outro lado existem pessoas movidas de
sentimentos, com perfis de comportamento diferentes, trabalhando para os
mesmos

resultados.

Para

Stefano,

Iatskiu

e

Lopes

(2004)

é

de

responsabilidade do profissional de RH a integração dos demais profissionais
para que atuem de forma proativa em busca dos objetivos estabelecidos,
sendo que resultados organizacionais alcançados têm relação direta com o
desempenho de seus colaboradores.
Porém, a rotina corriqueira e a dinâmica dos processos na ação efetiva
das atividades nem sempre permitem o possível olhar humano nas relações
diárias, faz-se necessário um trabalho de conscientização, em relação aos
gestores quanto olhar o Colaborador como Pessoa e não apenas como mais
um funcionário. Esse tem sido nosso desafio pensar em estratégias para
disseminar esse cuidado com o outro. Nossa base de sustentação tem sido

investigar nossas fragilidades a partir de ferramentas de medição e uma delas
é a Pesquisa com os seguintes dados: “Como melhorar o Clima de nossa
Organização é Prestar um Serviço de Qualidade com Foco no Cliente
Interno e Externo”?
Na busca por Qualidade na Prestação de Serviços, em setembro de
2015 realizamos nosso Planejamento Estratégico voltado para o Tema
“Atitude”, precisamos agir. De acordo com Surama Jurdi atitude é inevitável,
Hoje... Tome uma ATITUDE. “Desperte o incrível GIGANTE que adormece
em você”. Desta forma anualmente, realizamos a Pesquisa de Clima para
nossos clientes internos e externos prática esta que ocorre desde 2013, nossos
clientes internos respondem ao questionário baseado no Modelo utilizado pela
Great Place To Work (Melhores Empresas para trabalhar), onde são analisadas
04-

dimensões

(Identidade,

Satisfação

e

Motivação,

Aprendizado

e

Desenvolvimento, Liderança) ao final do questionário apontam as ações
consideradas positivas e ações a serem melhoradas, de acordo com os
resultados apontados pelos clientes internos, criamos um plano de ação das
atividades a serem trabalhadas a curto, médio prazo e as vezes a longo prazo.
Através da pesquisa (Ano 2015) foi levantada a necessidade de melhoria
em

nosso

processo

de

comunicação,

observando

nossos

históricos

identificamos o fato como recorrente, após a análise feita pelo Setor de
Desenvolvimento Organizacional fora apresentado a Alta Direção como Plano
de Ação para tomada de medida de correção. Embora tenhamos como prática
reuniões setoriais semanais, percebemos que precisaríamos de outras ações
que nos auxiliassem na busca dessa aproximação entre os colaboradores e
que intensificasse nossa comunicação, já que nossos colaboradores não
estavam conseguindo ter o sentimento de pertencimento real em relação ao
grupo principalmente no que diz respeito a gerir e desenvolver pessoas. Após
algumas análises feitas sentimos a necessidade de desenvolver atividades que
proporcionassem um momento feliz e prazeroso, foi quando surgiu a ideia de
criarmos o “Café com o RH’ com proposta para realização mensal, e que fosse

realizado durante o horário de trabalho entre todos, e desta forma desde
maio/2016 temos trabalhado esta prática.
1.2. Objetivos da Prática Eficaz:
 Estreitar a comunicação entre os colaboradores, alinhando processos de
forma dinâmica, participativa e reflexiva.
1.2.1- Objetivos Principais do Café com o RH:
 Proporcionar

Interação

e

aproximação

Gestão

de

Pessoas

(Desenvolvimento Organizacional) + Colaborador, e Colaborador +
Colaborador.
 Promover momentos de descontração pautados na transparência.
 Despertar a arte da empatia respeitando os limites do outro.
 Promover sentimento de pertencimento organizacional.
 Trabalhar temas diversos de forma rápida e dinâmica;
 Oferecer aprendizado contínuo;
 Ouvir e entender o que podemos melhorar para que juntos alcancemos
os resultados almejados.
 Envolver nosso colaborador na melhoria de processos;
 Despertar o sentimento dos colaboradores em fazer parte de nosso time.
1.3- Público Alvo Atingido:
Colaboradores do Grupo Literatus Educacional.
1.4- Descrição das Atividades Implementadas:
O café com Rh temático, acontece mensalmente onde nos reunimos para
alinhar informações referentes à Gestão de Pessoas e Competências,
trabalhando diversos temas de acordo com as necessidades observadas, de
forma dinâmica e reflexiva, auxiliando-os sempre na busca da felicidade
Organizacional e na compreensão mútua entre todos. Podemos citar:
 Gente precisa de Gente
Uma reflexão do nosso propósito como gente. Por mais que nós humanos
tenhamos o direito de pensar diferente, não temos o direito de desrespeitar o
outro,

mesmo

diante

das

adversidades

do

dia-a-dia,

não

podemos

simplesmente virar as costas, nos isolar e viver sozinhos precisamos do outro.
Nosso grande desafio como pessoa é praticar “a arte de ser gente”, gente que
ajuda, gente que doa, gente que enriquece, gente que soma e principalmente
sendo gente que inspira gente.
 Mala nossa de cada dia
Todos nós temos uma mala diária a carregar, nela podemos entulhar todo
tipo de sentimento, mas nem todo sentimento vale a pena ser carregado, então
leve na sua mala apenas as nossas coisas boas da vida. Aprenda com os
erros, faça uma limpeza diária, em meio às adversidades da vida continue com
a sua mala. E lembre-se as pessoas que estão ao seu nosso redor também
carregam suas malas que podem ter o mesmo peso que a sua, ou quem sabe
superior.
Então, para que possamos alcançar nossos objetivos temos que carregar
nossas malas, e nunca atrapalhar o outro de carregar a sua, e o bom de tudo é
que podemos compartilhar uns com os outros o peso da nossa mala assim ela
irá fica mais leve.
 Dê asas ao que você tem de melhor
Com o tema “Dê asas ao que você tem de melhor” refletimos sobre a
importância das habilidades que temos como pessoa e profissional. Porém,
nem sempre conseguimos utilizar de maneira positiva diante das oportunidades
que recebemos, ficamos muito na zona de conforto.
Ter sonhos não é suficiente, é preciso agir e sair da zona de conforto, correr
atrás dos nossos objetivos. Que tal começarmos agora, acreditando que
podemos, e o caminho se tornará um pouco menor, faça suas escolhas, seja o
protagonista de sua história, ouse e seja simplesmente feliz.
 Café com Gentileza
Gentileza é uma qualidade muito apreciada, mas pouco exercitada? Todos
nós temos o propósito de sermos felizes. Ser gentil é mais que um simples
cumprimento, temos que aprender a ser mais humanos, altruístas e amáveis.
Segundo Gandhi “A gentileza não diminui com o uso. Ela retorna

multiplicada”. Se ela retorna multiplicada porque temos dificuldades de
praticar gentileza? Então vamos sair por aí espalhando gentilezas que coisas
boas receberemos de volta. Afinal gentileza gera gentileza.

2. Liderança
2.1- Equipe Envolvida com a prática: As atividades se aplicam a todos os
Colaboradores independente do cargo que ocupem:
Operacionais: Auxiliar de Serviços Gerais, Agente de Portaria, Recepcionista,
Apoio

Administrativo,

Apoio

de

Manutenção

Predial,

e

Coordenador

Operacional.
Corpo Técnico Pedagógico: Auxiliar de Coordenação Pedagógico, Auxiliar
de Coordenação de Estágios, Auxiliar de Secretaria, Auxiliar de Biblioteca,
Estagiário, Assistente Pedagógico, Coordenador de Estágio, Coordenador
Pedagógico e Bibliotecário.
Administrativo em Geral: Auxiliar Administrativo, Assistente Administrativo,
Analista Administrativo, Auxiliar Financeiro, Assistente Financeiro, Analista
Financeiro,

Coordenador

Administrativo,

Coordenador

de

Tecnologia

Educacional, Gerente Administrativo e Gerente de Tecnologia da Informação.
2.2- Participação da Alta Direção – A Alta Direção participa efetivamente
apoiando a realização das atividades e disponibilizando recursos para que as
atividades aconteçam conforme previsto em calendário e orçamento anual.
3. Foco
3.1 Clientes – Entendemos que conquistando nossos clientes internos teremos
reflexos positivos na relação com nossos clientes externos (alunos), e com isso
conseguiremos atingir melhores resultados no que tange a atendimento ao
cliente na prestação de serviços.
3.2 Docentes/ Funcionários – Nosso foco hoje é estreitar a relação empresa x
colaborador, consequentemente despertando a vivência efetiva de nossos

valores institucionais levando em consideração a Proposta Institucional que é
desenvolver pessoas em aspectos técnicos e comportamentais.
3.3 Administrativo – Pregamos em nossa empresa o “Ser Educador” a todos
os nossos Colaboradores, porque entendemos que de forma direta e/ou
indireta todos contribuem para a atividade fim que é a “Educação”. Apesar do
Administrativo não trabalhar diretamente com os nossos clientes externos, suas
ações e propostas devem ser voltadas efetivamente para busca e a fidelização
dos mesmos, por meio da análise de cenários, criação de estratégias de
fortalecimento, e a contribuição para a melhoria contínua dos processos
administrativos internos.
3.4

Econômico-Financeira

–

A

sustentabilidade

financeira

de

uma

organização garante sua sobrevivência mercadológica, mas como sobreviver
de maneira sustentável diante de inúmeros desafios, estudos apontam que a
preocupação com o trabalhar e desenvolver pessoas tem ganhado espaço no
mundo corporativo, as organizações tem buscado criar atividades de
encantamento. Baseado neste contexto, pensamos em trabalhar o bem-estar
emocional de nossos colaboradores, os envolvimentos das equipes com os
propósitos da empresa e consequentemente a diminuição do índice de
Turnover.
3.5 Acadêmico – Nossa Organização preza muito pelo cuidado com o cliente
na prestação de serviços. Porém, nem sempre as atividades corriqueiras do
dia-a-dia, permitem-nos, oferecer tal cuidado. E como sensibilizar nossos
colaboradores quanto a necessidade de prestar o melhor serviço e encantar
nossos clientes? Através de temas reflexivos, de forma dinâmica, dando
oportunidade para que nossos colaboradores exponham suas dificuldades
quanto a processos, a fim de alinhar a comunicação teórica a prática
garantindo a prestação de serviços com excelência.
3.6 Comunidade – Acreditamos que desenvolvendo nossos Colaboradores em
aspectos técnicos e comportamentais, estaremos preparando-os para o
convívio em Sociedade de forma mas consciente.

4-Resultados
4.1 Formas de Avaliação
a) Indicar se foi feito levantamento de necessidades ou avaliação prévia
antes da implementação.
Temos a prática de realizar anualmente a Pesquisa de Clima clientes
internos e externos que serve como base para tomadas de decisões assim
como para a implementação de nossas ações e processos de forma geral.
b) Indicar e apresentar (se houverem) os instrumentos utilizados
(questionários, pesquisas, entrevistas, etc.) e periodicidade de aplicação.
Realizamos nossa Pesquisa todos os anos e atualmente utilizamos a
ferramenta baseada no Modelo Great Place to work que nos permite avaliar
nossa organização como um todo, almejamos estar entre as melhores
empresas para se trabalhar, por isso buscamos crescer como organização no
que diz respeito a Gestão de Pessoas. Então seguir o modelo é uma forma de
medir nosso clima e através dos resultados podemos rever nossos pontos a
serem melhorados criando novas práticas como oportunidade de crescimento,
sendo revisto anualmente em nosso planejamento estratégico por todos os
Líderes do grupo.
4.2 Orçamento – Apresentar o orçamento envolvido com a prática eficaz
quantificando o valor investido ou se existe um budget específico.
Temos orçamento específico destinado a investimentos com ações de
endomarketing que é estabelecido anualmente.

4.3 Análise financeira – Indicar e apresentar (se houverem) indicadores de
retorno sobre o investimento.
O retorno financeiro baseia-se na concepção de que oferecendo
qualidade na prestação de serviços teremos sustentabilidade financeira. Logo
os resultados esperados serão alcançados.

4.4 Indicadores acadêmicos – Indicar e apresentar (se houverem)
indicadores relacionados à melhoria acadêmica.
Ao final de cada módulo é realizada a Pesquisa de Avaliação de Módulo
que retrata a performance do Instrutor frente a sua atuação no dia-a-dia, os
alunos tem a oportunidade de avaliar alguns itens que consideramos
importantíssimos: Aprendizado, metodologia, postura, cumprimento de horário,
conteúdo do módulo ministrado, avaliação geral do módulo, além de existir um
campo onde podem pontuar aquilo de julguem necessário, que são: Sugestões,
críticas, e elogios.
4.5 Indicadores de produtividade e/ou de satisfação dos colaboradores –
Indicar e apresentar (se houverem) indicadores relacionados à gestão de
pessoas.
Nosso modelo de gestão utilizado é o Planejamento e Execução onde
cada segmento presta conta de suas metas semanalmente através de uma
reunião todas as segundas-feiras que denominamos de MAP- Meta de Alta
Performance entre a Alta Direção e Responsáveis de setor, o mesmo modelo é
reproduzido pelo Responsável de setor a equipe durante a semana através da
CAP-Contribuição de Alta Performance obedecendo os mesmos padrões da
MAP por meio da PAP-Prioridade de Alta Performance onde individualmente
são estabelecidas as ações mais relevantes da semana.
Outro indicador é a própria PLP- Pesquisa Líquida de Propagação onde
cada um tem a oportunidade de realizar, conforme citado no parágrafo 4.10.
4.6 Indicadores de satisfação de clientes – Indicar e apresentar (se
houverem) indicadores relacionados à satisfação dos clientes da
instituição.
Ao final de cada módulo os clientes(alunos) tem a oportunidade de
avaliar a Instituição através do formulário “Avaliação do Módulo” com itens
referente a Aprendizado, Metodologia e Postura do Professor, Cumprimento do

Horário, Conteúdo do Módulo Ministrado, Material Didático, e campo para
comentários Pedagógicos: Sugestões, Críticas e ou Elogios.
4.7 Indicadores de captação de clientes – Indicar e apresentar (se
houverem) indicadores relacionados ao aumento do número de alunos.
As captações dos alunos são feitas através de anúncios em TV, jornais,
mídias sociais (facebook, twitter), ações de Panfletagem e a indicação de
alunos.
4.8 Resultados obtidos junto à comunidade – Indicar e apresentar (se
houverem) indicadores relacionados aos resultados de responsabilidade
social.
Ações voltadas para a comunidade externa, que são: Cel Itinerante, e
Cel Saúde.
Cel-Itinerante: Programa desenvolvido mensalmente através da prestação de
serviços à comunidade, por meio de ações voltadas para a área da Saúde e
Beleza.
Cel-Saúde: Voltado para a comunidade em geral proporcionando atividades na
área da saúde e beleza pelos alunos da instituição, dentre as atividades
desenvolvidas, podemos citar: Aferição de Pressão, Controle de Glicemia,
Orientações Nutricionais, Procedimentos Estéticos: Limpeza de pele e a
Massagem Relaxante.
4.9 Indicadores de sustentabilidade – Indicar e apresentar (se houverem)
indicadores relacionados à economia, ao meio ambiente e à sociedade.
Com o objetivo de sensibilizar nossos clientes internos e externos
através da importância da preservação e defesa de nosso planeta, realizamos
algumas ações de conscientização que são palestras, blitz que são voltadas
para esta prática uma delas é a utilização do squeeze.
4.10 Outros indicadores de resultados organizacionais – Indicar e
apresentar (se houverem) indicadores tangíveis e não tangíveis apurados
durante a avaliação da prática eficaz e não contemplados nos itens
anteriores.

Trabalhamos com um modelo prático e eficaz para medir de forma
rápida e segura o nível de satisfação dos Colaboradores, chamado PLP –
Pesquisa Líquida de Propagação, onde a nota atribuída está entre 0 a 10 e é
mensurado de acordo com 03- escalas, que são considerados:
Propagadores: 9 ou 10- São leais e entusiastas, compram repetidamente de
uma organização e incentivam seus amigos a fazerem o mesmo.
Passivos: 7 ou 8- São clientes satisfeitos, mas não são entusiastas e podem
ser facilmente persuadidos pela concorrência. Os passivos “não entram no
cálculo”.
Detratores:

6

ou

menos-

São

clientes

insatisfeitos,

presos

a

um

relacionamento nocivo.
5.Lições Aprendidas
Apresentar erros e/ou acertos que possam servir de referência para
futuras ações.
Em cada encontro trabalhamos um tema diferente, ressaltando a
necessidade que temos de praticar a política da boa vizinhança entre os
subsetores, e o bom relacionamento interpessoal, além destas atividades
abrimos espaço para que nossos colaboradores opinem por meio de suas
sugestões, críticas e elogios de forma rápida, tendo a oportunidade de
realizarmos sorteios de brindes encerrando com um delicioso café.
Esta ação é uma forma de proporcionarmos a interação entre as equipes
independente

dos

níveis

hierárquicos:

Operacionais,

pedagógicos

e

administrativos, com o objetivo de contemplar a todos 100%.
Diante dos fatos, acreditamos estar conseguido resultados satisfatórios
por meio deste canal de comunicação aberto, podendo ser analisado através
dos resultados da Pesquisa (PLP – Pesquisa Líquida de Propagação) que é
realizado em cada encontro sendo observado os resultados e criados
estratégias de ações em cima dos comentários.
6. Ações de Continuidade

Sabemos que a satisfação das pessoas é algo que precisa ser
construído gradativamente por meio de ações motivacionais e envolventes, e
este é um processo de construção rotineiro onde nós como Gestão de Pessoas
em conjunto com todos os Líderes podemos atuar como propagadores do bem
semeando nossa Cultura Organizacional e trabalhando os sentimentos que
acreditamos, proporcionando atividades para que, sintam-se pertencentes de
nosso negócio. Desta forma, acreditamos envolver e reter talentos, por meio de
pequenos gestos que são capazes de dar mas significado ao trabalho,
proporcionando momentos mágicos, criando ações que possibilitem a
aproximação das pessoas mais e mais a Organização.
Quando uma Organização desperta esse grau de pertencimento, é
possível melhorar suas práticas, por meio de pessoas engajadas e dedicadas
com os resultados Organizacionais. E assim não teremos só mais um
Colaborador no quadro e sim um Colaborador que compartilha os mesmos
sentimentos que os nossos, com valores que coincidem com os valores
Institucionais.

7. Anexos
Algumas evidências dos nossos encontros:

Alguns temas trabalhados no decorrer do ano:

Cronograma de Ações “Café com o RH”
Objetivo: Melhorar a comunicação entre os Setores, além de proporcionar momentos mágicos junto aos nossos Colaboradores.

Tema

Responsável

Público Alvo

Você é Único

Coordenação de Desenvolvimento organizacional

Colaboradores do Grupo Literatus

Investimento com Treinamentos – Anual:

Demonstração de resultados referente ao Café com o RH feito
pelos Colaboradores no meses de agosto e novembro/2017.

Café com o RH "Agosto/2017"
#

Nota

1

10

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

9
8
8
5
9
8
10
10
10
10
10
10
7
9
10
9
10
10
10
10
10
9
9
10
10
10
10
9
7
10

Você recomendaria nossa atividade "Café com o RH" como algo Positivo? De que forma
podemos ser uma Empresa cada Vez Melhor? Escreva suas Sugestões.
A Empresa Literatus é a melhor empresa que já trabalhei até hoje, acordo todos os dias com uma total alegria e vontade
de vim para o trabalho, as pessoas aqui são todas muito especiais cada uma do seu jeito...
Sem Informações
Sem Informações
Sem Informações
Sem Informações
Sem Informações
Sem Informações
Sem Informações
Sem Informações
Sem Informações
Obrigada pela oportunidade e muito Sucesso para todos nós. Deus nos abençoe sempre. Andreia Pedrosa.
Sem Informações
Estou muito satisfeita em trabalhar nesta empresa de ensino muito obrigada por fazer parte desta família.
Plano de saúde gratuito com valor simbólico e aumento no valor do ticket alimentação.
Sem Informações
Porque podemos melhorar o relacionamento entre todos se unirmos forças trabalharemos melhor.
Sem Informações
Várias mentes pensando funciona melhor. Estejamos abertos aos Colaboradores.
Melhor café de todos os tempos. Parabéns.
Sem Informações
Sem Informações
Sem Informações
Sem Informações
Sem Informações
Sem Informações
Foi 10
Vamos fazer o funcional na quadra.
Sem Informações
Sem Informações
Sem Informações
Parabéns, adorei foi Excelente.

Resultado da Satisfação dos Colaboradores realizada no ano
de 2017.

Avaliação de Módulo – Clientes Externos

Pesquisa Clientes – Internos
Pesquisa de Clima - 2017
Prezado Colaborador;
Você faz parte da construção diária do nosso trabalho, precisamos saber como estamos trabalhando
para atender e proporcionar a você um ambiente de trabalho que lhe permita a cada dia mais colaborar
com nossa missão. Para isso solicitamos que responda o questionário abaixo e ao final faça
comentários que julgue importante serem registrados. Agradecemos dese já seu intesse e
participação.
Qtd.

Questionário

1

Este é um lugar amistoso para si trabalhar.

2

Eu recebo os equipamentos e recursos necessários para realizar meu trabalho.

3
4
5
6
7
8

14
15
16
17

Este é um lugar fisicamente seguro para trabalhar.
Todos aqui têm a oportunidade de receber um reconhecimento especial.
As pessoas aqui estão dispostas a dar mais de si para concluir seu trabalho.
Pode-se contar com a colaboração das pessoas por aqui.
Os chefes deixam claras suas expectativas.
Posso fazer qualquer pergunta razoável aos chefes e obter respostas diretas.
A Organização me oferece treinamento ou outras formas de desenvolvimento para o meu
crescimento profissional.
Os chefes agradecem o bom trabalho e o esforço extra.
As pessoas aqui são pagas adequadamente pelo serviço que fazem.
Meu trabalho tem um sentido para mim. Não é só "mais um emprego".
Quando as pessoas mudam de função ou de área, a organização faz com que se sintam
rapidamente "em casa".
É fácil se aproximar dos chefes e é também fácil falar com eles.
Os chefes reconhecem erros não intencionais como parte so negócio.
Os chefes incentivam ideias e sugestões e as levam em consideração de forma sincera.
Quando vejo o que fazemos por aqui, sinto orgulho.

18

Acredito que a quantia que recebo como participação nos resultados da organização é justa.

9
10
11
12
13

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Os chefes me mantém informado sobre assuntos importantes e sobre mudanças na
organização.
Os chefes têm uma visão clara de para onde estamos indo e como fazer para chegar lá.
Os chefes confiam que as pessoas fazem um bom trabalho sem precisar vigiá-los.
Os chefes envolvem as pessoas em decisões que afetam suas atividades e seu ambiente de
trabalho.
Os chefes evitam favoritismo.
Eu me sinto bem com a forma pela qual contribuimos para a comunidade.
Os chefes sabem coordenar pessoas e contribuir tarefas adequadamente.
Os chefes dão autonomia as pessoas.
Este é um lugar psicológico e emocionalmente saudável para trabalhar.
As pessoas aqui são bem tratadas independentemente de sua idade.
As promoções são dadas as pessoas que realmente merecem.
As pessoas aqui têm vontade de vir ao trabalho.
Posso ser eu mesmo por aqui.
Os chefes cumprem o que prometem.
As pessoas aqui são bem tratadas independentemente de sua etnia.
Aqui as pessoas se importam umas com as outras.
Os chefes agem de acordo com o que falam.
Nossas instalações contribuem para um bom ambiente de trabalho.
As pessoas aqui são bem tratadas independentemente do seu gênero.
Tenho orgulho de contar para outras pessoas que trabalho aqui.
Existe um sentimento de Família ou de Equipe por aqui.
Nós sempre comemoramos eventos especiais.
Acredito que os chefes só promoveriam reduções de quadro como último recurso.
As pessoas evitam fazer "politicagem" e intrigas como forma de obter resultados.
As pessoas são encorajadas a equilibrar sua vida profissional e pessoal.
As pessoas aqui são bem tratadas independentemente de sua orientação sexual.
Os chefes competentes para tocar o negócio.
Se eu for tratado injustamente, acredito que serei ouvido e acabarei recebendo um tratamento
justo.
Temos benefícios especiais e diferenciados aqui.
Sinto que estamos todos no mesmo barco.
Os chefes são honestos e éticos na condução dos negócios.
Os chefes mostram interesse sincero por mim como pessoa e não somente como
empregado.

