
Para atender bem ao cliente, os gestores de RH
devem selecionar pessoas que gostem de lidar
com o público e criar ações para manter elevado
o nível de satisfação da equipe.

SE O TRABALHO É VISTO COMO UMA CONDIÇÃO PARA A SOBREVIVÊNCIA, SEM NENHUMA

POSSIBILIDADE DE SER UMA ATIVIDADE PRAZEROSA, É CERTO QUE ELE SERÁ APENAS

UMA OBRIGAÇÃO. E NEM SEMPRE O QUE SE FAZ POR FALTA DE ALTERNATIVA SERÁ FEITO

DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL. MAS SE O PROFISSIONAL TEM PRAZER EM ACORDAR

TODOS OS DIAS E SE DIRIGIR AO TRABALHO, SABENDO DE SUA IMPORTÂNCIA PARA O BOM

FUNCIONAMENTO NA ORGANIZAÇÃO, A SUA FORMA DE ATUAR NO AMBIENTE MUDA.

A motivação é a energia de se fa-
zer mover e se entusiasmar pela ação,
defende o diretor da consultoria New
Marketing, Cláudio Tomanini. "Se as
pessoas não se desenvolvem, não têm
como ficar motivadas", justifica. E a mo-
tivação, diferente do conceito de muitos
supermercadistas, não é apenas aumen-
to de salário e promoção. Passa pela

valorização da empresa pelo funcionário,
o ambiente e a própria atividade.

Tomanini enumera três necessidades
fundamentais para que um funcionário
execute sua tarefa com satisfação: reali-
zação, relacionamento e poder."O traba-
lho precisa ser desafiador, e como este
conceito é individual, o gestor precisa
identificar o que é estimulante para cada

funcionário", explica. Por este motivo, pa-
ra se obter um bom processo de recruta-
mento e seleção é necessário manter cada
colaborador em uma função que esteja de
acordo com sua vocação.

Uma vez mapeadas as funções e os per-
fis, o outro pilar da satisfação que merece a
atenção dos líderes é o relacionamento na
empresa, ou seja, o clima organizacional. É
possível suportar um salário baixo e longas
jornadas de trabalho desde que se tenha
prazer em encontrar os colegas, os clientes
e os superiores, fazendo parte de uma equi-
pe que enfrenta desafios diariamente.

Este sentimento de pertencer a uma
empresa e entender a importância da pró-
pria atividade para o seu bom funciona-
mento é uma grande fonte de satisfação
e motivação. "É um tipo de poder impor-
tante para as pessoas, independentemente
do cargo", diz Tomanini. Ele ainda lembra
que com este conceito está associado o
marketing da empresa, pois os funcioná-
rios não podem ser coadjuvantes no pro-
cesso. "Todos devem lembrar que cada um
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Márcia, do D'Avó: líderes são estimulados a
conhecer melhor os subordinados

é uma marca. Uns serão comprados e ou-
tros perderão a validade", sentencia.

MARCAS VENCEDORAS - A rede de su-
permercados D'Avó, empresa com atu-
ação na zona leste da capital paulista e
na Grande São Paulo, tem como política
oferecer vantagens além da remuneração
para motivar os colaboradores. Além dos
benefícios tradicionais, como assistência
médica, odontológica, seguro de vida, res-
taurante no local de trabalho, possui ain-
da convênios com creches para filhos de
funcionários, convênios com faculdades,
reembolso de cursos e programa de qua-
lidade de vida, com palestras sobre saúde
e ginástica laborai diária.

Mas não foi apenas isso que garan-
tiu uma rotatividade de apenas 5% nas
sete lojas da rede de 1.750 funcionários.
"O ambiente é agradável, todos gostam
muito da empresa pelo estilo familiar
de preocupação com as pessoas que ela
ainda conserva", diz a gerente de RH,
Márcia Assim.

O D'Avó aposta também no poder que
o funcionário precisa ter sobre sua carrei-
ra, estimulando seu próprio gerenciamen-
to para aproveitar todas as oportunidades
de treinamento e desenvolvimento ofere-
cidos pela empresa. A isso se associa um
programa de recrutamento interno, pelo
qual as vagas disponíveis são divulgadas

por um mural. Até há pouco tempo, so-
mente os gerentes poderiam indicar os
funcionários para o remanejamento. A
novidade agora é o funcionário pode fazer
sua própria inscrição, desde que preencha
os requisitos da vaga desejada.

Segundo Márcia, os líderes também são
estimulados a conhecer melhor os subor-
dinados, para entender quando o funcio-
nário está com um problema ou quando
ele é um problema para a empresa. Isso
tudo faz parte de estilo de liderança mais
profissional que o D'Avó vem implemen-
tando nos últimos anos, para valorizar a

satisfação do funcionário como melhor
forma de atendimento ao cliente.

A empresa mede a satisfação do seu
público interno com o programa Canal
RH, pelo qual os funcionários respondem
questões sobre o tema que a empresa pre-
tende medir a cada dois meses. Há também
o RH On-Line, que consiste na livre mani-
festação de manifestar dúvidas, sugestões
ou reclamações sem a necessidade de iden-
tificação. Para o próximo semestre, existem
planos para a aplicação de uma pesquisa
de clima organizacional elaborada pelo
próprio RH.

PEQUENOS TAMBÉM TRAÇAM ESTRATÉ-
GIAS - Para empresas de supermercado
com uma loja, como o VIP, localizado no
bairro do Tatuapé, em São Paulo, o fator
principal para a manutenção do espírito
de equipe se dá pela presença dos pro-
prietários e gestores no dia-a-dia na área
de vendas. "Às vezes percebemos que
um funcionário não está bem e então nos
aproximamos para saber se ele está com
algum problema", explica a encarregada
do departamento pessoal, Vanilda Olivei-
ra. "O simples fato de perguntar já faz com
que a pessoa se sinta importante para a
empresa", acrescenta.

O RH da empresa foi estruturado há
seis meses e já está computando bons
resultados. O VIP está implementando o
sistema Kaizen, método de melhoria con-
tínua voltado para todos os funcionários
da empresa - do faxineiro ao diretor - a
fim de treiná-los com dinâmicas de grupo
para aprimorar o atendimento e o relacio-
namento geral. "As pessoas já estão assimi-
lando os ensinamentos, e ele só começou
há três meses", diz Vanilda. A duração total
do programa é de um ano. A empresa ain-
da não oferece muitos atrativos em termos
de benefícios, mas já estuda a possibilidade
de implementar mais vantagens, entre elas
a remuneração variável, para estimular as
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vendas e o atendimento. (ES)

Fonte: Supervarejo, a. 6, n. 62, p. 112-113, ago. 2005.




