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e cromoterapia. Aproveitando o 
horário do almoço, alguns funcio-
nários cochilam sem inibição em 
confortáveis poltronas, enquan-
to outros acompanham o noticiá-
rio na TV. Nas mesas ao lado, 
turmas jogam buraco ou domi-
nó. Duas vezes por semana, os 
colaboradores têm direito a uma 
sessão de massagem; às quartas-
feiras, uma psicóloga de plantão 
atende os funcionários interessa-
dos. Há cinco anos, a Apdata in-
vestiu cerca de R$ 1 milhão nes-
sa área de decanso: o objetivo 
era instituir uma cultura de re-
laxamento e descontração, me-
lhorando a qualidade de vida dos 
colaboradores. 

Na verdade, as mudanças co-
meçaram bem antes. Fundada 
há 26 anos por Manuel José da 
Rocha, marido de Luiza, a em-
presa ganhou em 2002 uma se-
de própria na Vila Matilde, Zona 
Leste da capital paulista. O lo-
cal foi escolhido porque muitos 
funcionários, na época 40 pes-
soas, moravam na região. O pré-
dio —já dimensionado para uma 
futura expansão, pois em pou-
co tempo o número de colabora-
dores triplicou — foi construído 
seguindo os conceitos do Feng 

Shui, técnica oriental de harmo-
nização de ambientes. "Eu era 
workaholic e me dedicava ao tra-
balho pelo menos 14 horas por 
dia. Depois de mudar para esse 
ambiente agradável, passei a tra-
balhar bem menos, mas dobrei a 
minha capacidade de produção. 
Foi surpresa até para mim", con-
ta Luiza. Não foi só a quantidade 
de trabalho da diretora que cres-
ceu: em toda a empresa, o aumen-
to de produtividade foi de 60%, lo-
go no primeiro ano da mudança. 
"Foi revelador. A partir daí, deci-
di que iria apostar na qualidade 
de vida dos funcionários." 

A empresa, que cresceu cerca 
de 125% nos últimos cinco anos, 
conta, desde 2008, com uma fi-
lial em Orlando, nos Estados Uni-
dos. A internacionalização está 
na mira da Apdata, que quer con-
quistar o mundo com seu prin-
cipal produto, o Global Antares 
— software de gestão de pessoas 
desenvolvido no Brasil. "A ferra-
menta é inovadora porque adota 
o conceito de três camadas, que 
permite maior flexibilidade no 
gerenciamento de informações", 
diz Luiza. "Estamos à frente do 
que existe na área nos Estados 
Unidos e na Europa." 

INTERAÇÃO 
PESSOAL 
"Atualmente, minha posição é 
menos operacional e mais es-
tratégica — dou apoio a todas as 
áreas e trabalho para dar movi-
mento à organização. Costumo 
circular muito e interagir com os 
funcionários. Conheço todos pe-
lo nome: prefiro olhar nos olhos a 
mandar e-mails. Também me de-
dico a um trabalho de relaciona-
mento com os clientes, pois eles 
são nosso maior patrimônio." 

VOCAÇÃO 
PARA PSICÓLOGA 
"Sou advogada, mas aos 12 anos 
já tinha um talento natural pa-
ra liderar. Sempre soube que 
não queria passar pelo mundo 
como uma Luiza comum. Para 
crescer profissionalmente, fiz 
cursos de especialização nas 
áreas de RH e tecnologia. Mas 
também achei importante bus-
car autoconhecimento. Para is-
so me inscrevi em um curso de 
aconselhamento terapêutico, 
que durou dois anos e meio. 
Não sou psicóloga formada, 
mas as aulas fizeram com que 
eu abrisse mais espaço na em-
presa para a humanização." 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios , São Paulo, n. 271, p. 44-48,ago. 2011.




