
Comunicação é a chave do negócio 
 
Parceria, relacionamento e gestão profissionais do trabalho e comunicação interna por excelência 
são as marcas qualitativas que a Criativa Telemarketing, empresa de prestação de serviços em 
telemarketing e call center que atua em São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, pretende deixar. 
 
Com fórmula objetiva e simples, a empresa inovou na gestão empresarial, investindo, 
principalmente, em recursos humanos como instrumento fundamental para atingir resultados 
positivos. Para tanto, utiliza-se de ferramentas eficazes, com foco no relacionamento humano.   
 
Uma das ações é um encontro chamado “Portas Abertas”. Em cada segunda-feira da semana, a 
Criativa mantém um ritual: realiza um café da manhã, onde o presidente, Rubens Tavares, reúne-
se com dez colaboradores para conversar sobre o dia-a-dia do trabalho. É neste momento, de 
conversa informal, que surge um fluxo de informações valioso - sugestões de mudanças de rotina, 
resultados, dificuldades e queixas - possibilitando, assim, uma maior integração entre todos. 
Dessa forma, a Criativa coloca em prática o que acredita ser essencial para atingir suas metas 
junto ao cliente. 
 
“Os resultados dessa verdadeira parceria são surpreendentes. Discutimos aberta e francamente os 
problemas e soluções do trabalho, enfim, a gestão empresarial. Com isso, todos assumem a 
responsabilidade pelo sucesso dos negócios e o colaborador sente-se valorizado, como que em 
casa”, argumenta Tavares. 
 
Essa integração interna permite um crescimento e satisfação profissional dos colaboradores, 
beneficia os clientes, mas principalmente atinge de forma positiva os consumidores dos produtos 
das empresas de telemarketing. “O resultado/meta é apenas uma conseqüência do investimento 
realizado pela Criativa no lado pessoal dos colaboradores e a valorização de seu profissionalismo.''  
 
A Criativa mantém dentro da empresa caixas de sugestões e/ou reclamações para seus 
colaboradores. Todas elas são respondidas através de ato e fixados em todos os 20 murais 
internos da organização. Além disso, a companhia tem uma política de recursos humanos 
direcionada para aperfeiçoamento, treinamento e melhoria do trabalho de seus colaboradores e, 
em particular, de comunicação instantânea e rápida entre todas suas áreas operacionais, desde o 
atendente, gerências, diretorias e presidência. Porém, o mais importante de tudo isso é que a 
Criativa descobriu uma forma de incorporar os seus princípios no dia-a-dia. Plano de carreiras com 
permanente seleção interna é também motivo do sucesso da empresa. Quando ingressam na 
empresa, os novos colaboradores passam necessariamente por diversas áreas operacionais para 
conhecer o trabalho e adquirir uma visão global das atividades. 
 
Os serviços e o trabalho dos colaboradores são monitorados diariamente por profissionais das 
diversas gerências de atendimento, garantindo qualidade e resultados. A empresa fez parcerias 
com a Faculdade Anhembi Morumbi, que ministra cursos da área para seus colaboradores, e com 
o Sesc, com convênios de uso de suas dependências para práticas esportivas, culturais e sociais.  
 
“Estamos preocupados com o aperfeiçoamento e competência profissional. Com isso, todos 
ganham e a empresa fica cada vez mais competitiva no mercado”, alega o presidente. 
 
A Criativa incentiva seus colaboradores a participar de projetos sociais de ajuda humanitária. Fez 
agora no inverno campanha do agasalho, coletando mais de mil peças de roupas, que doou a 
entidades assistenciais da Capital paulista, a Campanha do Dia das Crianças, onde além de 
oferecer um dia de lazer para os filhos de funcionários, arrecadou brinquedos, que foram doados à 
entidades religiosas e carentes. 
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