




(Programa de
Oportunidade e
Desenvolvimento
Interno), que
consiste em
priorizar o
preenchimento
das vagas aos
funcionários
que se destacam
neste programa"
SILVANA FRARACCIO,
DIRETORA DE
CONTROLADORIA
DA URANET

Conquistar e fidelizar deixa-
ram de ser estratégias vol-
tadas exclusivamente para
clientes e passaram a ser

direcionadas também aos funcio-
nários e colaboradores. E não é para
menos. A teoria de que manter um
cliente atual é mais rentável do que
conquistar um novo também vale pa-
ra a equipe: de acordo com o estudo
da consultoria Lens & Minarelli, fei-
ta em parceria com a Fundação Dom
Cabral, uma nova contratação é um
processo 15% mais caro do que inves-
tir em um funcionário atual.

Segundo Nuno Rebelo dos Santos,
integrante do Instituto de Marketing
Industrial e consultor da JCTM
Marketing Industrial, profissionais
motivados e integrados desenvolvem
ações mais criativas, são mais produ-
tivos e mais eficientes no cumprimen-
to de objetivos e metas. Para o consul-
tor, além do investimento em treina-
mentos, palestras e cursos, as empre-
sas precisam valorizar as pessoas, seus
diferentes pontos de vista e contribui-
ções. Também ressaltar seus pontos
fortes e trabalhar os fracos. "Muitas
companhias valorizam apenas os ta-
lentos mais competitivos e que se des-
tacam dentro de determinado grupo,
deixando de lado a contribuição dos
demais integrantes das equipes, que
também possuem habilidades impor-
tantes para a obtenção de bons resul-
tados para a companhia. Mas o fato é
que qualquer resultado depende de
um trabalho em grupo e cada partici-
pante tem o seu valor e deve ser reco-
nhecido por isto", diz o executivo.

Empresas que
fazem a diferença

Rebelo acredita que, ao propiciar um
ambiente de trabalho saudável e a liber-
dade de expressão, as empresas ganham
agilidade e eficácia, assim como melhor
percepção de seu valor atribuído por

seus talentos, clientes e fornecedores.
"Profissionais motivados e integrados,
reconhecidos como seres humanos, se
empenham mais em suas ações, traba-
lham na mesma direção e buscam aper-
feiçoamento constante, o que resolve
parte do dilema atual das empresas que
é manter um sistema complexo de re-
gras e segurança ou focar-se na qualifi-
cação e responsabilização dos respon-
sáveis pelos diferentes projetos. Estes
dois aspectos precisam e devem andar
juntos", ressalta Rebelo.

Em um setor como o de contact cen-
ter, conhecido por apresentar um alto
índice de rotatividade de funcionários
- segundo a Associação Brasileira de
Telesserviços (ABT), 70% das empre-
sas registram um turn over em torno
de 25% -, focar na satisfação do cola-
borador torna-se um importante dife-
rencial. É o que faz a Uranet Projetos e
Sistemas, empresa especializada em so-
luções para contact center, que enxer-
ga no turn over um enorme prejuízo e
descontinuidade ao processo de apren-
dizagem dos diversos jovens que estão
iniciando sua vida profissional neste
mercado. "O estresse provocado por co-
branças de resultados e o baixo salário
desmotivam, o que contribui para a alta
rotatividade de funcionários dentro do
contact center. Para reverter esse qua-
dro, criamos uma série de ações, entre
elas, o Programa de Oportunidade e
Desenvolvimento Interno (PODI), que
consiste em priorizar o preenchimento
das vagas aos funcionários que se des-
tacam neste programa. Identificados os
talentos, eles passam por um proces-
so de capacitação, com treinamentos
ministrados por nossa equipe", conta
a diretora de Controladoria da Uranet,
Silvaria Fraraccio.

Mas o maior diferencial da Uranet
está no projeto de home office para os
atendentes com necessidades espe-
ciais, que teve início em abril de 2003.
O Projeto Atendimento Especial, de-

Criamos
oPODI



senvolvido em apoio à Associação
de Assistência à Criança Deficiente
(AACD), Associação para Valorização e
Promoção de Excepcionais (AVAPE) e
Associação Evangélica Brasileira (AEB),
objetivou incentivar a inserção do por-
tador de necessidades especiais no mer-
cado de trabalho, facilitando o exercício
das suas atividades profissionais, além
de oferecer a oportunidade da inclusão
digital. "Para quem depende de uma ca-
deira de rodas, o processo de ida e volta
do trabalho é exaustivo e desestimulan-
te. Em um determinado momento, es-
te profissional acaba desistindo do em-
prego", afirma Silvaria.

Os atendentes especiais conse-
guem trabalhar de suas casas graças ao ))

nossas ações
dão resultado
é que 5% do
quadro de
funcionários
tem cerca de
dez anos
de empresa"
HELEN MENEZES, GERENTE
DE RH DO MERCADOLIVRE
NO BRASIL
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IntergrALL, uma solução virtual de ge-
renciamento de contact centers, desen-
volvida pela Uranet, que pode ser utili-
zada em qualquer computador. As faci-
lidades do software permitem que a em-
presa instale toda a configuração física
de atendimento na residência do aten-
dente especial. Além de toda a infraes-
trutura de que precisam para trabalhar,
como telefone, computador, rack, co-
nexão em banda larga e aplicativos de
front-end, os 150 funcionários em regi-
me de home office recebem treinamen-
to por meio de sistemas de ensino à dis-
tância (e-learning), que, democratica-
mente, lhes garantem o mesmo nível de
acesso à informação e ao conhecimento
dos colaboradores que trabalham den-
tro da Uranet. Além disso, a remune-
ração e os benefícios são idênticos aos
dos funcionários que exercem a mesma
função nas dependências da empresa
e todos têm registro pela Consolidação

das Leis do Trabalho (CLT): o Salário de
R$ 649,00, além de convénio médico,
odontológico e seguro de vida.

O Mercadolivre, empresa de e-com-
merce, também se orgulha em ter uma
pequena rotatividade, se levar em con-
ta as mais de 300 pessoas atuando com
atendimento ao cliente. "Reflexo disso é
que 5% do quadro de funcionários tem
cerca de dez anos de empresa", orgulha-
se a gerente de RH do Mercadolivre no
Brasil, Helen Menezes, que garante ofe-
recer aos seus colaboradores todas as
ferramentas necessárias para o aprimo-
ramento de suas habilidades e técnicas
de atendimento.

Já a Avaya, empresa de soluções tec-
nológicas, promove várias iniciativas
de reconhecimento à inovação no am-
biente de trabalho. São projetos de me-
lhorias de processos, MBAs em que o
trabalho de formatura é a apresenta-
ção de um Projeto de Inovação, cafés ))

e estimular a
geração de ideias
inovadoras que
possam trazer
benefícios para o
negócio"
RENATA JANINI, GERENTE DE
RH DA AVAYA DO BRASIL
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daAvaya



O WAN
(Women's

Action Network)
visa a estimular
a comunicação
entre as
mulheres da
empresa, por
meio da oferta
de atividades
variadas
que incluem
tutoriais,
palestras e
contatos com
empresas que
tenham praticas
semelhantes"
DIANE HARTWICK, GERENTE DE
RECURSOS HUMANOS DA CISCO
BRASIL

da manhã funcionais (para trazer novas
ideias) e premiação para os funcioná-
rios. "O foco da Avaya é estimular a ge-
ração de ideias inovadoras que possam
trazer benefícios para o negócio. Como
exemplo, podemos citar a abordagem
dos clientes e prospects com metodo-
logia diferenciada na geração de leads/
oportunidades. Implantamos um siste-
ma para uso dos agentes de geração de
leads em que temos o histórico de todos
os contatos com cada um dos clientes, o
que traz mais produtividade e eficiência
na operação. Temos também processos
muito bem definidos para atualização
da base de clientes e inserção de nova
base diretamente no banco mundial de
contatos da Avaya", conta a gerente de
RH da Avaya do Brasil, Renata Janini.

Outra companhia que desenvolveu
uma política consistente de gestão de
pessoas foi a Serasa Experian. "Em sín-
tese, desenvolvemos e implantamos
um sistema de desenvolvimento hu-
mano que contempla seis macropro-
cessos, com enfoque no desenvolvi-
mento contínuo, sustentados na cul-
tura organizacional e nas ações de li-
derança", explica o diretor de desenvol-
vimento humano da Serasa Experian,
Milton Luís Pereira. Os seis macro-
processos são: desenvolvimento de li-
derança e talentos; qualidade de vida;
desenvolvimento sustentável; gestão
da cultura organizacional; educação
corporativa; e planejamento de pes-
soas. A motivação é consequência da
coesão e da coerência desse sistema,
que contempla as pessoas holistica-
mente, em seus anseios e necessidades,
favorecendo para que consigam equili-
brar o desenvolvimento profissional e
pessoal. O macroprocesso Qualidade
de Vida é considerado o componente
fundamental do desenvolvimento hu-
mano da Serasa Experian, na medida
em que é entendido como realimenta-
dor de todos os outros.

A Cisco do Brasil, integradora de so-
luções de telefonia, também priori-

za a satisfação de seus colaboradores.
Segundo o gerente de recursos huma-
nos, Diane Hartwick, uma das inicia-
tivas de grande aceitação interna é a
utilização massiva de tecnologia Cisco
para permitir mobilidade aos funcio-
nários e o programa WAN (Women's
Action Network), voltado a valorizar
a participação das mulheres. "O WAN
visa a estimular a comunicação entre
as mulheres da empresa, por meio da
oferta de atividades variadas que in- ))

Existem
alguns

programas dentro
da empresa que
valorizam o
colaborador, como
o PAD - Programa
Anual de
Desempenho e o
PIV- Programa de
Incentive(Variável"
ADEILDO NASCIMENTO,
DIRETOR DE RH DA GVT



um sistema de
desenvolvimento
humano que
contempla seis
macroprocessos,
com enfoque no
desenvolvimento
contínuo,
sustentados
na cultura
organizacional
e nas ações de
liderança."

cluem tutoriais, palestras e contatos
com empresas que tenham práticas se-
melhantes. Outro objetivo é ressaltar a
importância do papel do sexo femini-
no dentro da empresa e na sociedade
de uma forma geral", explica Diane.

No caso da mobilidade, além do
notebook, o funcionário recebe um
smartphone e uma minicâmera. O
"Smart" possibilita gerenciar a agen-
da, checar os e-mails que estão caindo
na caixa de mensagens em tempo real
e operar o Outlook do próprio apare-
lho. Já o software CUVA (Cisco Unified
Video Advantage), mais a minicâmera,
instalados nos PCs, permitem a intera-
ção visual entre os funcionários duran-
te as ligações telefónicas. O programa
identifica o ramal IP e disponibiliza a
imagem capturada pela minicâmera
na tela do computador, eliminando a
necessidade de algumas reuniões pre-
senciais. Além disso, cada funcionário
tem instalado no laptop um "messen-
ger" corporativo, sendo possível utili-

MILTON LUÍS PEREIRA, DIRETOR
DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO DA SERASA EXPERIAN

zar também alguns instant messengers
mais populares, como Yahoo! e MSN.

A empresa de telefonia GVT, outra
que preza a qualidade de vida de seus
colaboradores, oferece planos de sa-
lário, carreiras e atividades diferencia-
das. "Existem alguns programas dentro
da empresa que valorizam o colabora-
dor, como o PAD - Programa Anual de
Desempenho e o PIV - Programa de
Incentivo Variável. Ambos oferecem
participação nos lucros da companhia
mediante aringimento das metas da
empresa. O PAD é voltado a funcioná-
rios administrativos e o PIV para a área
de vendas e atendimento ao cliente.
Além disso, a empresa mantém uma
postura horizontal com todos os fun-
cionários que têm acesso aos diversos
níveis hierárquicos da empresa. A com-
panhia também possui uma ouvidoria
interna para tratar e ouvir todas as su-
gestões e reclamações de seus colabo-
radores", diz o diretor de RH da GVT,
Adeildo Nascimento. C©N

Desenvolvemos
e implantamos
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