
 

 

 

 

 

Pesquisa de engajamento da equipe, revisão 
organizacional e geração de receita externa 

País: Hong Kong, China  

Região: Ásia 

Cliente: Fazenda Kadoorie e Jardim Botânico (KFBG) 

Organização parceira: Fazenda Kadoorie e Jardim Botânico (KFBG) 

Duração: Abril de 2022 – dezembro de 2022 

 
Contexto 

A KFBG embarcou em um projeto abrangente de fortalecimento institucional e desenvolvimento de capacidade com 
o objetivo de gerenciar a organização de forma mais eficaz e eficiente. 

Objetivo 

O projeto tem 3 componentes: pesquisa de engajamento e pesquisa de stakeholders; revisão organizacional; 
aumento e diversificação da renda. 

Atividades 

Componente 1: Engajamento dos funcionários e pesquisa das partes interessadas 

• Entrega de pesquisa de funcionários em inglês e chinês, incluindo relatórios 

• Workshop com a equipe de gestão sobre o planejamento de ações, realizando entrevistas com as partes 

interessadas acordadas 

• Formação de líderes executivos para conduzir workshops com as suas próprias equipes 

Componente 2 - Revisão Organizacional 

• Revisão de organogramas, linhas hierárquicas e funcionais, número de subordinados diretos 

• Revisão das descrições de trabalho, políticas, práticas e procedimentos (manual da organização) 

• Analisar ou estabelecer o relatório anual da equipe 

• Revisar os objetivos da KFBG, incluindo "a missão e a visão" e o benchmarking 

• Revisar e aprender com as “melhores práticas” dentro da região e as organizações de referência 

• Desenho da organização-alvo e análise das lacunas entre o status quo e a organização-alvo 

• Consolidar todas as necessidades de desenvolvimento individual em um plano geral de formação da 

empresa 

• Modernizar o sistema de gestão de desempenho, introduzir a gestão de talentos e o scorecard de RH 

Componente 3 – Aumento e diversificação da renda 

• Revisão da estratégia de geração de renda 

• Entrevistas de geração de renda com funcionários selecionados 

• Sessões de ideação sobre programas educativos, a loja e o restaurante. 

• Workshop com a equipe e desenvolvimento de potenciais ações de geração de renda 

 

Resultados alcançados  

• Desenvolvimento e implementação de uma pesquisa bilíngue (inglês/chinês) de engajamento de 

funcionários online/analógico para mais de 200 funcionários 

• Todas as outras atividades estão em andamento 


