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Ser diferente para
DIFERENÇA
Quando salários e benefícios deixam de fazer a diferença na atração e
retenção, os programas criativos são o grande trunfo do gestor

O gerente de canais de dis-
tribuição da RM Sistemas,

Paulo Xavier, começou 2006 com as
"baterias recarregadas", na defini-
ção dele mesmo, após um período
de férias nas históricas cidades mi-
neiras de Mariana, Tiradentes e
Ouro Preto. Ao retornar ao trabalho,
ainda recebeu reembolso das despe-
sas da viagem, que curtiu ao lado
da esposa e de duas filhas.

Essa restituição faz parte de um
programa da empresa criado em 1996
para estimular o descanso e o lazer
dos funcionários. Após dois anos de
casa, o colaborador em cargo de ges-
tão ou no nível mais alto das carrei-
ras técnicas passa a contar com uma
verba equivalente a um percentual do
salário para ser investida em perío-
dos de descompressão. A cada ano,
esse percentual aumenta até um li-
mite de 2,5 mil reais. O funcionário
é reembolsado pelos gastos com hos-
pedagens, aluguel de casas de vera-
neio ou pacotes turísticos.

Com três anos e meio de casa,
Xavier desfrutou pela segunda vez
o benefício. Na primeira, passeou
pelo Nordeste com a esposa. "Quem
não gosta de uma ajuda para tirar
férias? Às vezes, você se restringe
a determinados passeios em função
de dinheiro. Esse processo de re-
carregar as baterias é fundamental

Objetivo é fazer
com que o

colaborador tenha
necessidades
específicas

atendidas e se
sinta especial

para a empresa

para o desempenho, além de você
se sentir reconhecido pelo esforço
feito durante o ano", comenta o ge-
rente. "Você sente realmente uma
preocupação da empresa com o seu
bem-estar, com esse outro lado que
é importante", acrescenta.

Esse programa de estímulo ao
descanso não é o único da RM que
sai do trivial no que se refere à ges-
tão de pessoas. No menu da empre-
sa, estão o Parabéns a Seu Jeito, em
que o funcionário ganha meio dia
de folga na data do aniversário, e o
Delete Stress, que consiste em ses-
sões de massagens de 20 minutos
durante o expediente. Há progra-
mas mais corriqueiros, como o dia
de visitação de familiares à empre-
sa e o de concessão de bolsas de
estudos. Mas há outros mais inusi-
tados, como o Bazar RM, no qual a
empresa permite que, em um dia a
cada dois meses, os funcionários
vendam produtos como doces, cos-
méticos e outros itens.
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fazer

"Não acreditamos em
alta produtividade sem
que o profissional esteja
estabilizado, com um ní-
vel adequado de ocupação
de seu tempo, com chance
de ter lazer e contato fa-
miliar. Acreditamos que só
é produtivo o ser humano
que estiver equilibrado. En-
tão, nos preocupamos com esses
outros lados", explica Junia Ma-
ria de Sousa Lima, diretora ad-
ministrativo-financeira e de RH.

Boa parte desses programas
nasce a partir de sugestões dos pró-
prios funcionários, coletadas por meio
de mecanismos estabelecidos. "A pes-
quisa de clima, chamada de Kit Motiva-
ção, nos dá muito subsídio quanto ao que
fazer e como fazer. Paralelamente a isso,
temos programas formais como o Fale com

Eliane, da Ticket: programa
rebatizado para atender cinco pessoas



o RH, em que a qualquer momento o
funcionário pode colocar uma de-
manda nova, questionar alguma
coisa. É um canal aberto. E tam-
bém existe um café da manhã com
o presidente e com diretores de
área, nos quais o funcionário tem
abertura para falar qualquer coisa.
Essas ferramentas contribuem para
montarmos os programas."

O mais recente teve início em
janeiro deste ano e abrange os fi-
lhos dos funcionários durante os
primeiros cinco anos de vida. A
empresa passa a reembolsar 50%
do valor de vacinas que não são
fornecidas pelos postos públicos
de saúde. Todas essas ações, no
fundo, partem do princípio de que
a empresa precisa contar com os
melhores profissionais. "A gente
procura trazer o máximo de con-
forto para os funcionários. Eles,
estando satisfeitos e equilibrados,
dificilmente trocarão de empresa
somente por questões financeiras,
porque o que vem agregado aí é
muita coisa", explica Junia.

Seja sob o guarda-chuva de bene-
fício, prêmio ou programa, o que se
pode notar com crescente freqüência
no mundo organizacional é o esfor-
ço dos gestores em criar ações que
imprimam diferenciais na relação
com os colaboradores. "As empresas
que realmente se preocupam com os

funcionários formu-
lam coisas que te-
nham algum signifi-
cado especial. É por
isso que vemos essas
ações tão inusitadas",
analisa o consultor
José Tolovi Jr., do
Great Place to Work
Institute no Brasil
(GPTW). "As empre-
sas não estão preocu-
padas em dar sim-
plesmente benefícios
para o funcionário,
mas em atender a ne-
cessidades que são
importantes. É uma
forma de dizer 'você
é importante e estou
fazendo algo espe-
cial para você'."

Mas essas ações
criativas já poderiam
ser consideradas uma tendência na
gestão de pessoas? Segundo Tolovi
Jr., sim. "Temos visto, inclusive in-
ternacionalmente, coisas novas e
criativas. Mas as organizações não
estão fazendo isso só para serem
criativas. Elas estão preocupadas
em ver o que poderiam fazer para
que a pessoa se sentisse especial
dentro da empresa, que percebes-
se que ela é importante e que faz a
diferença", reforça.

Foi com esse intuito que a Accor
Services implantou no final de
2004 o Dia de Bacana. A cada mês,
duas pessoas de qualquer nível hie-
rárquico são sorteadas e, em vez
de cumprirem o expediente nor-
mal, dispõem de um dia para cui-
dar do visual em um cabeleireiro,
almoçar em um bom restaurante e
fazer compras em shoppings, de-
vidamente conduzidas por um mo-
torista. "O Dia de Bacana é uma
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forma nossa de criar um ambiente
gostoso para se trabalhar e moti-
var as pessoas. O objetivo do pro-
grama é valorizar o nosso colabo-
rador, propiciar um dia especial
para ele", explica Eliane Aere, di-
retora de RH e TI. Ela revela que,
neste ano, o programa terá maior
abrangência: contemplará cinco
pessoas e será rebatizado de Dia
dos Bacanas. "Até agora, ele esta-
va concentrado na pessoa, o pró-

Tolovi Jr., do GPTW: preocupação
em fazer com que o
funcionário se sinta especial

ximo passo é trabalhar em grupo.
Estimular a convivência com pes-
soas de outras áreas."

A empresa também conta com
programas para momentos especiais
da vida dos funcionários. Como o
Futura Mamãe. Ao saber da gravi-
dez de uma funcionária, a área de
RH envia uma carta ao gestor, com
o título de "A cegonha está pousan-
do em sua área". "É um momento
muito especial na vida da mulher. E
a mulher que trabalha tem de rece-
ber um cuidado especial, principal-
mente da parte dos homens que con-
vivem com ela", ressalta Catarina
Jacob, gerente de benefícios e pro-
teção à saúde. "Orientamos o gestor
e os colegas dessa colaboradora so-
bre os direitos - tanto os legais quan-
to os que a empresa oferece -, a for-
ma com que deve ser tratada, a ale-
gria e a beleza que deve ser com-
partilhada com a pessoa que está es-
perando esse bebê", explica.

Em seguida, a colaboradora re-
cebe uma carta com um livro sobre
a fase pré-natal e uma cartilha nu-
tricional para gestante. No nasci-
mento, a empresa oferece um "kit
maternidade" e banca todas as va-
cinas no primeiro ano de vida do
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bebê. O procedimento é repetido
com os funcionários que serão pais,
mesmo que suas esposas não tra-
balhem na organização.

Ao explicar as motivações para
a implantação de ações dessa natu-
reza, Eliane aborda aspectos que
evidenciam os desafios do gestor.
O primeiro deles é que as aspira-
ções mudaram. "O mercado está aí,
as pessoas vão escolher os melho-
res lugares para trabalhar. No pas-

sado, a questão financeira se sobre-
punha às questões pessoais. Houve
uma transformação em que as pes-
soas passaram a valorizar mais o
equilíbrio entre vida familiar e pro-
fissional", observa Eliane.

O segundo é que tal ambiência vai
exigir, sobretudo, criatividade para
contar sempre com os melhores pro-
fissionais por perto. "Hoje, se a em-
presa quer atrair e reter talentos, pre-
cisa ter talento para fazer isso. Não é

Junia, da RM Sistemas:
só é produtivo o ser humano
que estiver equilibrado

na 'mesmice' que se consegue che-
gar lá. Do mesmo jeito que estamos
aqui nos esforçando para contar com
coisas que tornem a organização um
bom lugar para se trabalhar, há várias
outras organizações pensando nisso.
No fundo, quando pensamos em pes-
soas, concorremos com o mercado in-
teiro. O líder tem de ter um olho es-
pecial nessa questão", analisa.

Quando se pensa em atração e re-
tenção, os salários e os benefícios
são fatores importantes, mas, isola-
damente, não são capazes de deci-
dir a peleja pelos bons profissio-
nais. "Salário qualquer empresa
paga, os benefícios básicos, a maio-
ria oferece. Mas como você cria um
ambiente de trabalho legal? Esse é
o desafio do líder", diz Eliane. E
esse esforço não implica necessaria-
mente despender grandes quantias.
"Não interessa se a empresa é gran-
de ou pequena, ou se tem um orça-
mento enorme ou tímido, é possí-
vel usar a criatividade, fazer muita
coisa diferente e transformar o am-
biente da empresa. Pode ser a lem-
brança do dia do aniversário, um
telefonema do chefe para reconhe-
cer o funcionário", acrescenta.

Para Tolovi Jr., a passagem dos
anos só faz confirmar a relação en-
tre bons ambientes e lucratividade,
produtividade e inovação. Isso não
quer dizer, entretanto, que a sim-
ples adoção de uma prática criati-
va solucione as questões de atração
e retenção. "Não é só isso que re-
solve, mas é mais uma coisa que a
empresa tem. As práticas, contudo,
são demonstrações de um compor-
tamento consistente de preocupa-
ção com as pessoas da empresa e
isso sim traz retorno", explica.
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