
—> RECURSOS HUMANOS

AMBIENTE BOM
E PRODUTIVO
Empresas que estão no ranking das
melhores para se trabalhar são um
celeiro de idéias de RH. Eis algumas
Por Silvana Mautone Ilustração Glauco Diogenes

E
stava tudo certo para começar a mudança de
endereço da empresa de informática Nasajon
Sistemas, no Rio de Janeiro. Instalada em um
prédio antigo no centro da cidade, no ano
2000 seus sócios compraram um terreno a

35 quilômetros dali, na Barra da Tijuca, bairro nobre na
zona sul. A idéia era construir no local um edifício para
instalar com mais comodidade — inclusive oferecendo
amplas áreas de lazer — os cerca de cem funcionários.
Mas quando, há dois anos, o projeto desenvolvido por
um arquiteto foi apresentado, o que parecia ser uma
boa idéia revelou-se, na verdade, motivo de insatisfação
geral. "A Barra tem constantes congestionamentos. Por
isso, apesar de ser até mais perto da casa de vários

funcionários, a maioria esta-
va descontente com a notícia",
diz Carlos Ferreira, diretor de
RH da Nasajon.

Diante do impasse, os donos
da empresa decidiram realizar
um plebiscito. Cerca de 80%
da equipe votou contra a mu-
dança de endereço. A decisão
foi plenamente acatada. Hoje,
o imóvel na Barra, que tinha
uma casa que seria demolida,
está alugado. E o espaço que
a Nasajon ocupa no prédio no
centro do Rio de Janeiro — um
andar e meio — está passando

por reformas. O episódio ilustra por que a empresa mais
urna vez integra o ranking As 100 Melhores Empresas
para Trabalhar, pesquisa anual realizada pelo instituto
Great Place to Work (GPTW) publicada no Brasil com
exclusividade pela revista ÉPOCA, da Editora Globo.
"Trabalhamos com o conceito de qualidade total. E isso
não se refere apenas a produtos e serviços. Também tem
a ver com a satisfação dos funcionários" diz Ferreira.

A preocupação em ouvir e motivar a equipe não é de
hoje. Há doze anos, quando tinha apenas 40 colaborado-
res, a empresa passou a promover uma gincana mensal
visando aumentar a produtividade. Inicialmente a me-
dida envolvia apenas a área técnica, de desenvolvimento
de sistemas, mas hoje engloba todos os departamentos,
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inclusive os administrativos. Os vencedores ganham um
prêmio em dinheiro que, em alguns casos, eqüivale a
mais de 50% do salário. "Distribuímos 1,4% da nossa
receitanessas premiações" afirma Ferreira. Em 2007, o
faturamento da Nasajon atingiu R$ 10,5 milhões — ou
seja, ao longo do ano passado foram distribuídos cerca
de R$ 150.000 aos funcionários como premiação por
bom desempenho e aumento de produtividade. A ini-
ciativa da Nasajon mostra que o porte da companhia
não impede que da adote medidas — mesmo que in-
formais — de gestão de pessoas. "Em geral, as peque-
nas e médias empresas são menos estruturadas que as
grandes, mas isso não impede que a atitude dos seus
líderes promova um bom ambiente corporativo", afirma
José Tolovi Jr., presidente do GPTW Brasil.

CARTA DE VALORES
Foi justamente por meio da atitude de seus líderes que
os sócios da Jaguaré, empresa de papel e celulose da
Grande São Paulo, procuraram melhorar o ambiente
interno e, conseqüentemente, o resultado financeiro.
Em 2001, eles sentiram no bolso a necessidade de mo-
dernizar a gestão. "Achávamos que parte do problema
estava no estilo centralizador, com regras impostas de
cima para baixo", afirma Mituru Mori, sócio-presidente
da companhia. Naquele ano, os sócios fizeram um curso
de gestão. "Estávamos muito focados só no corpo da
empresa, no tangível, nos resultados. Mas percebemos
que era hora de investir na alma da companhia, nas
pessoas", diz Mori. Depois do curso, eles convidaram

todos os cerca de 200 funcionários a elaborar con-
juntamente uma carta de valores para a companhia. O
trabalho foi feito por meio de reuniões em grupo.

Mas a mudança no estilo de gestão não foi nada fá-
cil. "A transformação não acontece da noite para o dia",
afirma o empresário. Os funcionários, por exemplo,
logo começaram a reclamar que os líderes não estavam
seguindo os novos princípios. Eles usavam a carta de
valores na hora de cobrar, mas eles próprios não os
exerciam. O jeito, então, foi preparã-íos com treina-
mento, Nem todos se adaptaram. Alguns tiveram de
ser substituídos. "A mudança efetiva ocorreu a partir
de 2003, quando a liderança conquistou a confiança
da equipe apôs mudar de fato a sua conduta" afirma
o presidente da Jaguaré.

A empresa, que hoje faz parte da lista do GPTW,
orgulha-se de ter conseguido melhorar o relacionamen-
to entre a chefia e os subordinados. Esse entrosamento
também se deve em parte ao trabalho de uma assistente
social, contratada em 2004. "Ela identifica vários pro-
blemas dos trabalhadores, muitas vezes pessoais, mas
que influenciam em seu desempenho profissional" diz
Carlos Soares, gerente que comanda a área de recursos
humanos da Jaguaré. Em visita às suas residências, ela
constatou, por exemplo, que algumas precisavam ur-
gentemente de reforma. Daí surgiu o Projeto Voluntário.
Trabalhadores da própria empresa fazem um mutirão
aos sábados na residência de algum colega - a escolha
é feita por ordem de prioridade e a própria companhia
financia a compra do material de construção. "Não.
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O QUE FAZ A DIFERENÇA
Práticas simples ajudam as empresas a se tornarem um bom lugar para trabalhar

Se você quer intensificai' sua credibilidade
• Crie um blog na intranet onde os funcionários possam de-
bater sobre os mais diversos assuntos
• Promova anualmente um evento que reúna todos os colabo-
radores, fixos e terceirizados, no qual executivos apresentam
resultados e metas, assim corno novos produtos e serviços
• Apresente também aos fornecedores o código de conduta
e ética da empresa
• Permita que, periodicamente, um grupo de funcionários
discuta com o presidente se a conduta da companhia está
coerente com os valores que ela prega
• Avalie por meio de treinamento qual seria a atitude do fun-
cionário no caso de uma situação conflitante com os valores
da empresa; testes semelhantes também podem ser adotados
nos processos de seleção

Se você deseja que a equipe se sinta respeitada
• Promova uma gincana pela intranet que estimule o conhe-
cimento sobre campanhas e ações internas
• Ofereça horário flexível de trabalho para quem estuda
• Implante reuniões periódicas entre os líderes e o presidente
da empresa para discutir temas relacionados à gestão de
pessoas
• Crie um programa que mensalmente reconheça os funcio-
nários com melhor desempenho
• Permita que os universitários façam palestras aos colabo-
radores sobre temas que estão estudando

Se você quer garantir imparcialidade de trata-
mento aos funcionários

• Estabeleça um programa de avaliação de desempenho em
que o funcionário define suas metas e objetivos com seu su-
perior imediato
• Apresente o resultado da pesquisa salarial de mercado e o
reajuste interno em reuniões formais de presença voluntária

• Promova reuniões mensais de feedback entre gerentes e
funcionários
• Divulgue aos colaboradores pelo menos metade das vagas
existentes, o que dá a eles a possibilidade de crescimento
• Crie um canal de comunicação para que os funcionários
possam tirar dúvidas, fazer críticas e também denúncias, sem
obrigatoriamente ter de se identificai-

Se você busca que os colaboradores se orgulhem
do próprio trabalho

• Promova visitas de familiares dos funcionários à empresa
• Implante um rodízio que permita que os colaboradores co-
nheçam os outros departamentos e o que os colegas fazem
• Realize pesquisa de satisfação dos clientes e compartilhe
o seu resultado com todos os funcionários
• Desenvolva o material publicitário da empresa em parceria
com os colaboradores
• Compartilhe com a equipe toda premiação recebida pela
companhia

Se você quer estimular um clima de camarada-
gem na empresa

• Peçaque os gerentes e a equipe recebam os novos funcioná-

rios com um café da manhã, para facilitar a integração

• Crie um programa para que o novo colaborador tenha como

padrinho um funcionário mais experiente, que ficará respon-

sável por orientá-lo nos primeiros meses de trabalho, assim

como ajudá-lo a se inserir socialmente na empresa

• Permita que o funcionário que mudará de área fique de

duas a três semanas acompanhando o dia-a-dia do seu futuro

departamento

• Convide ex-colaboradorés para a confraternização anual

• Promova reuniões bimestrais dos estagiários, visando es-

treitar seu relacionamento com os pares que trabalham em

outras áreas

AS 100 MELHORES
Chegou às bancas no final de agosto a edição 2008-2009 do guia As 100 Melhores Empresas
para Trabalhar, uma pesquisa anual do instituto Great Place to Work, que no Brasil está em sua
12a edição — pela terceira vez publicada pela revista ÉPOCA, da Editora Globo. A pesquisa é realizada
em cerca de 30 países, sempre em parceria com publicações conceituadas como a revista Fortune, dos
Estados Unidos, e o jornal Financial Times, do Reino Unido. Além das fichas sobre as melhores práticas
das empresas avaliadas, há artigos que ajudam a entender melhor o mercado de trabalho atual.
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é só o pessoal da fábrica que coloca a mão na massa. A
equipe do escritório também participa" afirma Soares.
De acordo com ele, a iniciativa promove uma saudável
inversão na hierarquia dos relacionamentos. "Geral-
mente quem trabalha na empresa em cargos mais baixos
é que assume o comando nas obras" diz.

Desde que foi criado, no início de 2005, o projeto já
atendeu 20 funcionários — considerando seus familia-
res, mais de 100 pessoas foram beneficiadas. Dos cerca
de 200 colaboradores da empresa, aproximadamente
150 já participaram do mutirão de alguma forma. Soares
acredita que a medida aproxima lideres e subordinados,
facilitando o relacionamento profissional. O presidente
da Jaguaré não tem dúvida de que a decisão tomada lá
atrás, de investir nas pessoas, trouxe bons frutos para
a empresa. "Desde 2003 nosso faturamento aumentou
76%" afirma Mori. No ano passado, a receita da com-
panhia chegou a R$ 42 milhões.

VANTAGEM COMPETITIVA
Não há uma cartilha a ser seguida para implantar uma
política de recursos humanos, mas na prática a busca
por um ambiente empresarial agradável e motivador é
um caminho sem volta, exigido pelos próprios funcio-
nários e pelo mercado. Segundo o fundador do GPTW,
o americano Robert Levering, as pessoas tendem a ficar
mais tempo trabalhando nas melhores empresas, o que
é uma grande vantagem competitiva no mundo de hoje,
onde uma das maiores dificuldades é reter talentos. E
dinheiro não é desculpa. Há uma infinidade de me-
didas para melhorar o ambiente de uma empresa que

não exigem grandes investimentos financeiros (veja o
quadro na página ao lado). Para as pequenas e médias
em particular, com freqüência isso significa descentra-
lização do poder, porque é comum nas companhias de
menor porte todas as decisões importantes ficarem a
cargo exclusivamente do dono.

A farmacêutica Yukiko Eto é um exemplo de empre-
sária que busca cada vez mais delegar responsabilidades
e acredita que a medida ajuda a estimular a auto-estima
dos funcionários. Há 27 anos ela fundou em São José
dos Campos, no interior de São Paulo, uma farmácia
de manipulação, a Byofórmula, que também integra a
lista do GPTW. Dez anos depois, com a saída da sócia,
Yukiko, que cuidava da parte técnica da empresa, teve
de assumir 100% da gestão. Ela buscou a ajuda de uma
consultoria e fez cursos focados em administração e
liderança. Nos últimos dois anos, passou a dar mais
autonomia aos 120 funcionários. Eles participaram de
diversas dinâmicas de grupo para entender o que en-
tão mudaria no seu dia-a-dia. Hoje, sempre que pos-
sível, eles trabalham envolvidos em projetos. Na festa
para celebrar os 25 anos da companhia, por exemplo,
que contaria com a presença de mais de 300 médi-
cos, público-alvo da empresa, a organização de todo o
evento ficou a cargo de um grupo de funcionários que
assumiu voluntariamente essa responsabilidade- "Eu
só fui comunicada das decisões que eles tomaram. Eu
mesma não defini nada" diz Yukiko. "É uma forma de
aprofundar o envolvimento de todos com a empresa e
reconhecer que eles têm capacidade e maturidade para
resolver inúmeras questões por conta própria <-
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