As pessoas são a base de tudo.

Em tempos difíceis como os que
estamos a viver, é o momento ideal
para que a sua empresa obtenha dos
seus colaboradores o máximo do seu
desempenho, e logo, de sua motivação.

Mais rigor e profissionalismo.
Mais gestão e controle.
Mais satisfação do cliente.
Mais qualidade.
Mais inovação.
Mais produtividade.

mensagem

Consulte a Vicom e saiba como gerar este cenário de alinhamento dos
seus colaboradores com a realidade que está a enfrentar. Gere mais e
melhores resultados através do aumento de motivação e desempenho
das pessoas de sua empresa.
A Vicom possui a capacidade técnica e a disposição necessárias
para adequarmos nossas propostas de trabalho a capacidade de
investimento da sua empresa.

Para a sua empresa
ser mais competitiva
comece já a conquistar
os seus colaboradores.
O engajamento e a força de trabalho:

foco

21% das pessoas do mundo estão “Amplamente Engajadas” com o seu
trabalho. Em 12 meses as empresas com maior índice de engajamento
ampliaram o Lucro Operacional em 19% e o Lucro por Ação em 28%, em
36 meses ampliaram sua Margem Operacional em 3,7% em média.
Aquelas com menor engajamento reduziram o Lucro Operacional em

FONTE: Towers Perrin, consultoria com 70 anos de atuação, presente em
24 países atendendo 75% das 500 maiores empresas do Mundo, em
pesquisa de 2006 com 90 mil pessoas de 1000 empresas em 18 países.

33% e o Lucro por Ação em 11%, em 3 anos reduziram sua Margem
Operacional em 2%. Entre os extremos há pelo menos 50% de pessoas
Moderadamente Engajadas,

Mais motivação.
Mais performance.
Mais competitividade.
Mais resultados.
O acto (a decisão) é uma
expressão do desejo (a motivação).

foco

Há uma elevação nas exigências das pessoas em termos do grau de
sentido e de prazer que o trabalho deve proporcionar: neste ponto
residem os desafios crescentes para as empresas no sentido de
promover a motivação (e não tornarem-se responsáveis pela geração

A motivação tem base na realização que reside
no ambiente e na actividade em si, e não no modo
como ela se institucionaliza.

dela) e garantir o comprometimento das pessoas, mobilizando esforços
de atracção, engajamento e retenção de talentos, tornando a empresa
mais competitiva e geradora de melhores resultados.

Para quem trabalhamos:

clientes

Em Portugal:
Grupo

Ind. de Derivados de Madeira

Banca e Seguros

Outsourcing/Infraestruturas TI

Gestão em Hotelaria

Mais de 7.000 colaboradores
34 unidades em 11 países: Portugal,
Espanha, França, Alemanha, Reino
Unido, Canadá, Brasil, Holanda,
Suiça, Polónia e África do Sul.

450 colaboradores
2 sedes (Porto e Lisboa)
e 43 delegações.
Eleita uma das “Melhores empresas
para se Trabalhar na Europa”.

Mais de 200 colaboradores em
Portugal. Clientes como PT
Comunicações, Siemens e BES.
Presente também em França, EUA,
Angola e Brasil.

Mais de 90 hotéis em Portugal,
200 hotéis na Europa, e 750 hotéis
no Brasil. Cerca de 100.000
clientes fidelizados.

No estrangeiro:

A Vicom é uma
agência com espírito de consultoria,
dedicada exclusivamente ao
universo interno das organizações.
A Vicom multiplica a capacidade
de actuação da sua equipa dedicada
ao Endomarketing e a Comunicação
Interna na sua empresa.

estrutura

Consultoria Sênior
Executivo para gestão de Projecto
Equipa de Criação e Desenvolvimento
Estrutura de Operacionalização
Indicadores e Sistemas de Avaliação

Possuímos mais de 10 anos de experiência neste segmento, no qual somos geradores de conhecimento técnico e acadêmico. Nossa estrutura possui
unidades criativas especializadas no universo interno das organizações, formadas por planners, designers e copys, para além de equipas
multidisciplinares com gestores, psicólogos, comunicadores sociais, entre outros profissionais dedicados à gestão de pessoas.

Endomarketing
Endobranding
Comunicação Interna
Propaganda Interna
Eventos Internos
Consultoria
Formação e Desenvolvimento
Sondagens Internas

áreas de actuação

Consultoria e Clinica
Pesquisas e Diagnósticos
Planeamento Estratégico
Processos de informação
Padronização e Políticas
Marcas e Slogans
Canais de Comunicação
Redes de Multiplicadores Internos
Instrumentos e Ferramentas
Campanhas Motivacionais
Campanhas Missão e Valores
Campanhas Informativas
Lançamentos Internos
Projectos e Acções
Marketing de Benefícios
Branding Interno
Branding de Departamentos
Campanhas para Segurança
Campanhas para Qualidade
Desdobramentos de Marketing
Formação de Equipas
Formação de lideranças
Eventos Internos
Convenções
Activação e Promoção

O Composto de Endomarketing
MERCADO EXTERNO
CLIENTES / TALENTOS / OUTROS

AMBIENTE

metodologia

Endomarketing é um processo gerencial, cíclico e contínuo, direcionado ao propósito
da organização, que é integrado aos seus demais processos de gestão e utiliza eticamente
ferramentas multidisciplinares de incentivo, com o objetivo de promover a motivação das
pessoas com seu trabalho e garantir seu compromisso com os objetivos estratégicos,
contribuindo à obtenção de melhores resultados, econômicos e humanos, a partir de
desempenhos superiores.

TANGÍVEL / INTANGÍVEL

EMPRESA

TRABALHO

FLUXO DE
BENEFÍCIOS

COLABORADOR
(DIRECTO/INDIRECTO)

COMUNICAÇÃO
REDE DE COMUNICAÇÃO / MULTIPLICADORES
PROPAGANDA E ACTIVAÇÃO INTERNA

PESQUISA / SONDAGEM
ANÁLISE E DIAGNOSE

Empresa = Produto, pois é “vendida” às pessoas a partir de tudo que entrega
aos seus colaboradores em troca do trabalho que realizam, do ponto de vista
tangível e intangível, ou seja, seu Fluxo de Benefícios.
Trabalho = Preço, uma vez que é o valor “pago” pelo indivíduo por tudo aquilo
que recebe da organização, e, portanto, quanto mais “cara” a empresa for por
ele percebida tanto maior e melhor será seu desempenho.
Ambiente = Ponto, que é onde a relação entre empresa e trabalho ocorre, com
dimensões distintas: a tangível dada pelas instalações físicas, e a intangível, que
conhecemos como clima organizacional.
Comunicação Interna = Propaganda ou Activação, pois estabelece
coalizão entre os demais fatores do composto, falando às pessoas e também
ouvindo-as para garantir um diálogo fluído na empresa e disseminar critérios
para tomada de decisões.

Renault: O Futuro é Aqui.

cases

Briefing
Divulgar e promover nas Américas, em especial no
mercado brasileiro, a adesão de todos os
colaboradores da Renault em torno do Contrato 2009,
a acão mundial de reposicinamento estratégico da
empresa e da marca, que estabeleceu para todos os
colaboradores da empresa no mundo 3 grandes
objetivos (com metas) relacionados ao negócio
(Qualidade, Lucratividade e Crescimento), que devem
ser atingidos até 2009.

Solução
Foi criada a campanha interna “O Futuro é Aqui”, onde
a Renault rompe com o factor temporal da acão,
surgindo aos colaboradores como a alternativa mais
sólida para a construção do futuro através do
cumprimento dos itens do Contrato 2009. Este
conceito permitiu inúmeras acções de suporte, como
mini-eventos, vídeos institucionais e peças de
comunicação externa, para além da criação de
ferramentas de gestão para as lideranças e chefias,
como os chamados “Momentos Futuros”.

Resultados
Ano I - 2006: Crescimento 8,5% nas vendas no Brasil.
Ano II - 2007: Vendas da marca crescem 42,9% (foi a
marca que mais cresceu no Brasil).
Ano III - 2008: Crescimento de 4,2% no facturamento
global da Renault Mundial.

Real Seguros: A Real é Feita por Si

cases

Briefing
Tornar presente no quotidiano dos colaboradores o
modelo de Gestão por Missões. Desenvolver
melhorias na comunicação interna e na integração de
todas as unidades. Promover a inovação, a
responsablidade social, o branding do RH, e todos os
projectos internos das demais Direcções da empresa.

A
NH
PO SUASEM
S
A EIAS A
ID ÁTIC
PR

ambientemais

saudemais
solidariedademais
famíliamais

MEIO DE
PUBLICAÇÃO

FOCO
EDITORIAL

PERIODICIDADE

IMPRESSO
EM A4
(individual)

INFORMATIVO
ESTRATÉGICO

MENSAL

MEIO DE
PUBLICAÇÃO

FOCO
EDITORIAL

PERIODICIDADE

INTRANET
(individual)

ESTRATÉGICO
HUMANO
SERVIÇO

LIVRE

MEIO DE
PUBLICAÇÃO

FOCO
EDITORIAL

PERIODICIDADE

E-MAIL
(individual)

INFORMATIVO
SERVIÇO

LIVRE

MEIO DE
PUBLICAÇÃO

FOCO
EDITORIAL

PERIODICIDADE

MURAIS
(geral)

INFORMATIVO
ESTRATÉGICO

QUINZENAL

MEIO DE
PUBLICAÇÃO

FOCO
EDITORIAL

PERIODICIDADE

HUMANO
INFORMATIVO
ESTRATÉGICO
SERVIÇO

LIVRE

INTRANET
(geral)

Solução
Criação de uma campanha de comunicação interna
umbrella para o programa de Gestão por Missões,
apresentação de ferramentas atitudinais como o
Código de Ética, criação de um a Rede Interna de
Canais (Integrada) e de uma Rede de Multiplicadores
de comunicação interna. Desenvolvimento de
projectos de responsabilidade social (Viva Mais), de
programas específicos para fomentar a inovação e a
satisfação do cliente (Programa de Idéias e Histórias
da Vida Real), reformulação da intranet (Portal Real),
para além de campanhas extras de apoio.

Resultados
Participação de 99% dos colaboradores nas acções
internas, adesão geral ao programa de gestão por
missões, aumento da satisfação dos clientes externos,
implantação de inúmeras idéias inovadoras
apresentadas pelos colaboradores, indíce de 98% de
satisfação com a nova intranet, aumento da percepção
de valor da Real Seguros junto aos colaboradores.

As pessoas são a base de tudo.
Phone: 351 912 687 959
E-mail: vicom@vicomweb.com
Site: www.vicomweb.com
Rua Alexandre Herculano, 1 - 3º
2750-284 Cascais, Portugal

