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Obras de Clientes:

A  equipe da extrusão tem realizado vários 
trabalhos de melhoria no ambiente da 
empresa. Alguns em andamento e outros já 
finalizados:

 - Reforma da sala de ferramentaria;
 - Construção de escada;
 - Copa no G2 para café;
 - Canil; 
 - Plantio de mudas ao redor da empresa;
 - Construção de bueiro; 
 - Execução de obra no galpão de Santana 
de Parnaíba.

Melhorias na Empresa:

O colaborador da extrusão 
Eduardo tem orientado a 
equipe  nas atividades de 
Santana de Parnaíba com 
supervisão do seu Líder 
(Valternei).  

Eduardo - Colaborador da Extrusão

Tivemos a comemoração do dia das mães, com dinâmica e uma 
lembrancinha entregue pelo RH.      

Comemoração do Dia das Mães:

Maio:

Dia 2:
- Francisco Glaydson de Oliveira 
(montagem)
Dia 9:
- José Inaldo Batista Tavares (TI)
Dia 10:
- Renato Koloszuk (diretoria)
Dia 11:
- Ronaldo Adriano Lopes 
(expedição)
- Valternei Barbosa de Souza 
(extrusão)
Dia 25:
- Ronalva Cardoso do Nascimento 
(qualidade)
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Obras de Clientes:

Foi realizada uma pesquisa de clima organizacional da empresa 
com 83 colaboradores. O RH irá trabalhar no plano de ação 
referente a insatisfação maior que 51% levando em conta cada 
setor separadamente. De modo geral a Solar Group não tem 
insatisfação maior que 51%.      

Pesquisa de Clima Organizacional:

Junho:

Dia 4:
- Débora Rodrigues Gonçalves 
(controladoria)
Dia 5:
- Cicero Gomes da Silva 
(estamparia)
Dia 6:
- Dalila Vasconcellos Gross Edig 
(comercial)
-Michele de Alencar (montagem)
Dia 9:
- Thiago Pereira dos Santos 
(ferramentaria)
- Gerson Faustino Santana Junior 
(qualidade)
Dia 18:
- José Salvador da Silva 
(extrusão)
Dia 19:
- Alan Pereira Ciarma (TI)
Dia 24:
- Raphael Garcia Vaz (comercial)
Dia 29:
- Jhonny do Nascimento Mendes
(logística)

Perguntas
% total de 

insatisfação

Você está satisfeito com a sua remuneração atual? 41

Você está satisfeito com a sua segurança no ambiente de trabalho? 33

Você está satisfeito em relação aos treinamentos que são oferecidos para você desempanhar sua função? 33

Você está satisfeito com as oportunidades internas de crescimento pessoal? 30

Você está satisfeito com a dedicação da Solar Group em relação ao seu desenvolvimento? 27

Os funcionários identificam proatividade as oportunidades e os desafios do futuro? 26

Os funcionários aceitam bem as mudanças? 26

Os funcionários tomam a iniciativa de ajudar outros funcionários quando surge a necessidade? 22

Você está satisfeito com o pacote de benefícios oferecido pela Solar Group? 21

Os funcionários sempre seguem em frente quando as coisas ficam difíceis? 20

Você está satisfeito com os materiais e equipamentos que Solar Group disponibiliza para você desempanhar suas atividades? 19

Você está satisfeito com a oportunidade que a Solar Group oferece para você aplicar meus talentos e conhecimentos? 19

Você se sente satisfeito em relação ao recebimento de feedbacks sobre sua conduta e produtividade? 12

Você está satisfeito com o fornecimento de EPIS, quando solicitados? 9

Você está satisfeito com as atividades que você executa dentro da empresa? 8

Você sente orgulho da imagem da Solar Group perante a sociedade, amigos e familiares? 8

A comunicação entre seu Gestor e colaboradores da sua equipe é boa? 7

Seu Gestor reconhece quando sua equipe desempenha um bom trabalho? 7

Os funcionários tratam uns aos outros com respeito? 7

Ao acordar, você se sente animado para ir trabalhar? 7

Você se sente satisfeito em relação ao relacionamento do seu Gestor com seus colegas de trabalho? 6

Você se sente satisfeito em relação à sua autonomia na sugestão de novas ideias e soluções para seus superiores? 6

Você se sente satisfeito em relação ao seu relacionamento profissional com os seus colegas de trabalho? 4

Seus colegas de equipe tem uma boa relação com seu Gestor? 4

Você se sente feliz por trabalhar na Solar Group? 3

Você tem uma boa relação de trabalho com seu Gestor? 2
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Obras de Clientes:

Foram feitos dois treinamentos para os colaboradores. O primeiro para todos os lideres 
sobre como funciona o processo de movimentação de pessoal, e o segundo treinamento 
sobre a política de desligamento de colaboradores. O objetivo principal é que todos 
entendam ambos os processos e possam colaborar com os procedimentos do RH.

Treinamentos:

Sistema da catraca do refeitório:
Agora temos um sistema de catraca no refeitório. Todos os colaboradores precisam ter cadastro, mesmo 
que não almoce na cozinha. Caso algum colaborador retire a marmita de outro, o gestor precisa informar 
para o RH para fazer o controle. Em caso de visitantes e/ou terceiros teremos um cartão para acesso no 
refeitório que será controlado pela portaria.

Sistema da catraca do refeitório
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Obras de Clientes:

A SIPAT atingiu uma média de 50 participantes por dia nas palestras nesse ano de 2020.

Segurança do Trabalho - SIPAT:

As reuniões da CIPA continuam acontecendo e a cada dia os colaboradores tem se empenhado mais nas 
reuniões, trazendo sugestões e possíveis melhorias.

Segurança do Trabalho - CIPA:

Reuniões da Cipa
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Obras de Clientes:

Foi realizada uma dinâmica com os colaboradores da fabrica para ensiná-los a como fazer as suas 
sugestões ou reclamações. E também foi lançado um novo modelo de formulário, para simplificar o 
processo. 

Caixa de Sugestão:

Novo Modelo de Formulário


