
TRABALHO - Equipes devem ter boa relação interpessoal e conviver em ambiente
saudável para produzir bem. Treinamento e automação vêm em seguida, dizem consultores
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produtividade
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M
ais do que trei-
nar os funcioná-
rios e automati-
zar a empresa,
melhorar a rela-

ção interpessoal da equipe e
promover um ambiente saudá-
vel de trabalho são os principais
caminhos para fazer com que a
produtividade se espalhe por to-
dos os setores de uma empresa.
A afirmação de Cláudio Garcia,
diretor de relacionamento da
DBM Brasil, é confirmada pelo
resultado de estudo realizado
pela consultoria que revelou
que grande parte dos desliga-
mentos de empregados se dá
por motivos de relacionamento,
seguido das questões de habili-
dade profissional.

De acordo com Garcia, a au-
tomação das empresas e o aper-
feiçoamento do conhecimento
técnico impactam positivamen-
te na produtividade, mas essas
não devem ser as únicas preocu-
pações de um gestor. "Questões
comportamentais precisam ser
trabalhadas nas organizações. A
capacidade dos seres humanos
de se relacionar ainda precisa ser

desenvolvida. É preciso moldar
um ambiente de confiança e de
intimidade, pois quanto mais se
conhece o perfil psicológico de
cada um, melhor é o entendi-
mento entre colegas de equipe.
Essa confiança gera produtivi-
dade, diminuindo o espaço para
questões políticas e acelerando
o processo de tomada de deci-
são", afirma o consultor.

Para garantir bom relaciona-
mento interpessoal é impres-
cindível fazer com que as pes-
soas se conheçam mais, confor-
me explica Garcia. "É preciso
que haja espaço para que cada
um fale de suas emoções, para
que todos possam discutir a li-
derança. Hoje, por exemplo, não
há mais lugar para o líder que
assume sozinho as responsabili-
dades. As soluções devem ser de
todos. Conflitos entre as pessoas
também geram produtividade,
desde que a confiança não seja
afetada. É preciso saber ouvir e
respeitar a percepção de cada
um", salienta ele.

Seguindo essa premissa, no
hotel Sheraton Barra, na Zona
Oeste do Rio, o primeiro passo de
uma seleção de pessoal é a ava-
liação do comportamento dos
candidatos. Gerente de treina-

mento, PriscillaZanatelli explica
que a filosofia da rede é contratar
pela atitude e treinar a habilida-
de. "O filtro para quem quer tra-
balhar conosco começa na en-
trevista comportamental, afinal,
a parte técnica se consegue aper-
feiçoar facilmente, se for o caso.
Queremos pessoas motivadas,
proativas e que entendam a im-
portância delas no ambiente or-
ganizacional", diz ela.

SATISFAÇÃO. Na avaliação de
Priscilla, um funcionário pro-
dutivo também é aquele que es-
tá satisfeito com seu trabalho,
pois essa sensação reflete dire-
tamente no trato dado aos hós-
pedes. "Temos empregados feli-
zes, informados e que enten-
dem a linha da empresa. Com
isso, conseguimos um atendi-
mento satisfatório ao olhar da-
queles que se hospedam conos-
co. O resultado de pesquisas de
satisfação dos hóspedes é o ter-
mômetro que tenho para ver
como cada setor está se desen-
volvendo. Quando temos per-
centuais abaixo da média, ime-
diatamente diagnosticamos as
falhas e tentamos melhorar",
comenta a gerente.

No segmento de construção

civil, a Gercon Construtora
tem como meta de produtivi-
dade a redução do prazo e do
custo de cada obra. Assim, foi
traçado um plano de ação vi-
sando à melhoria das atívida-
des em cada canteiro de
obras. O primeiro passo, co-
mo explica o diretor comercial
da construtora, foi instituir uma
administração descentralizada.
"Fizemos com que cada obra
fosse uma filial da Gercon, agili-
zando a administração. Antes, o
que tínhamos era uma admi-
nistração centralizada, onde to-
das as decisões deveriam ser re-
portadas à sede. Agora, temos
profissionais qualificados em
cada campo, o que gerou auto-
nomia em cada canteiro de
obra", ressalta Luiz Alberto Ran-
gel Gonçalves.

Outra estratégia desenvolvi-
da na organização é a bonifica-
ção por desempenho e metas,
que premia os profissionais di-
retamente ligados ao trabalho
nas obras. A idéia é que recebam
participação nos ganhos da
obra ao cumprirem prazos e
conseguirem redução de custos
sem afetar a qualidade dos ser-
viços. "Essa iniciativa é motiva-
dora, pois todos buscam supe-
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rar as metas, o que é conseqüên-
cia do aumento de produtivida-
de", comenta Gonçalves.

Para Rubens Dias Filho, dire-
tor comercial da Ortobom, a
eficiência e conseqüente parti-
cipação efetiva no mercado de-
pendem do desenvolvimento
de técnicas modernas que au-
mentem a produtividade das
equipes. Para isso, entre outras
iniciativas, a empresa contra-
tou profissionais para o desen-
volvimento de manuais com as
descrições das tarefas para ca-
da função, gerando, assim,
aprimoramento e ganho de
produtividade.

"As tarefas são explicadas de

forma simples. Foram desenvol-
vidos também DVDs com a en-
cenação da tarefa a ser executa-
da. Essa ferramenta é de grande
valia para o setor de treinamento
da empresa terceirizada que
executa, trimestralmente, pro-
gramas de reciclagem, com su-
gestões de nossos funcionários
que são inseridas nas Normas de
Treinamento, buscando a moti-
vação e melhor preparo dos fun-
cionários", explica Dias Filho.

A distinção clara de cargos
profissionais também é funda-
mental para a produtividade,
conforme salienta o diretor. "É
preciso que as pessoas estejam
focadas em suas funções", diz ele.
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