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colaboradores possam encontrar nos l i vros uma fonte de motivação e acréscimo cultural. Do ponto de vista da companhia, a leitura serve como inspiração.
Segundo o diretor do grupo, Francis
Maris Cruz, cada um dos mais de 1.200
colaboradores escolhem um livro de sua
preferência na biblioteca da loja em que
trabalha e no final de cada mês, eles entregam um resumo da leitura à área de
RH. "No início do mês, cada loja faz uma
confraternização dos aniversariantes daquele período. Nesse dia, alguns colaboradores podem contar sobre o enredo
do livro e recomendar a algum colega de
trabalho", explica.
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Cruz esclarece também que essa reunião acontece no auditório das lojas, na
casa ou no sítio de algum colaborador. E
um dos assuntos importantes discutidos
durante esse evento é sobre a meta do
mês atual e do próximo. Ou seja, o Grupo
Cometa tem uma política de metas e objetivos, se a loja alcançar os números,
os colaboradores recebem um décimo
quarto ou até um décimo quinto salário.
A leitura de um livro por mês, junto com
a entrega do resumo ao RH, é parte das
metas a serem alcançadas.
O diretor do Grupo diz ainda que a
participação dos colaboradores ao programa é voluntária, mas a adesão já chega a aproximadamente 90% do quadro
de funcionários. "Os brasileiros em geral
têm dificuldades para ler e muitos nem
gostam. Contudo, depois que começam,
acabam pegando o gosto e o hábito.
Quando os nossos colaboradores percebem a mensagem que o autor transmite,
se motivam e, consequentemente, melhoram a performance no seu trabalho."
Os efeitos do programa podem ainda ser comprovados pelos números de
produtividade. Francis Maris Cruz revela que os números de vendas crescem de
10% a 20% ao ano e, em sua opinião, a
leitura contribui para os resultados. "Os
líderes do Grupo Cometa começaram a
trabalhar como vendedores, mecânicos
ou lavadores de peça. Acredito que boa
parte do crescimento profissional deles
se deve à leitura. Isso porque se profissionalizaram, descobriram a liderança
dentro de si e acabaram assumindo o
posto nas lojas", considera.
Além do "Cometa leitura", a empresa
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Ela diz que ainda é muito cedo para
mensurar se a produtividade dos colaboradores aumentou com a inauguração

do espaço, pois ele acabou de ser entregue. "Contudo, pode-se notar o orgulho
que eles têm de circular na nova área e
utilizar os serviços que a empresa oferece, que facilitam o dia a dia de muitos deles que se sentem valorizados e integrados dentro da empresa", acredita.
Kátia diz que para a Bombril essa é a
melhor maneira de motivar os colaboradores, pois oferece a eles qualidade de
vida. "Para a empresa, ações como esse
espaço são uma maneira de agradecer
à nossa equipe e oferecer um ambiente de trabalho diferenciado, divertido e
inspirador ao maior patrimônio da empresa e que faz parte de seus valores: as
pessoas", enfatiza.
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RECREAÇÃO
Outra empresa que também investiu
em ações para manter seus colaboradores motivados foi a Bombril, por meio do
"Espaço Recreativo". O local possui sala
de estar, sala de TV, Ian house, mesas de
sinuca, jogo de xadrez, loja de conveniência e de produtos Bombril com desconto para funcionários, salão de cabe-

leireiro, manicure, além de lanchonete.
"O espaço existia há muito tempo, porém contava com apenas algumas mesas
de sinuca e de tênis de mesa. O que levou
a empresa a fazer uma profunda reestruturação foi a intenção de valorizar continuamente o funcionário e fazer com que
ele venha para a empresa com prazer e
satisfação. A nossa intenção é integrá-los
e tornar o seu ambiente de trabalho mais
descontraído e harmônico", conta a gerente de RH da Bombril, Kátia Valença.
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promove ainda campanhas, congressos,
workshop, viagens e promoções dentro da
companhia para que, dessa forma, os vendedores do Grupo tenham motivação para almejar o cargo de gerência ou diretoria.
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Além do Espaço Recreativo, a Bombril
possui outras ações de motivação aos
funcionários por meio da Associação
Desportiva Classista (ADC). São vários
eventos durante o ano como festas de
dia das crianças, passeios a zoológicos,
parques de diversão, teatros, museus,
circo, cinema, torneios internos e externos. Mantém também uma academia interna com toda estrutura necessária, incluindo a orientação de profissionais de
Educação Física no local, que abriga ainda um grandioso ginásio e área de churrasqueira. Tudo com o intuito de estimular a integração e qualidade de vida dos
seus colaboradores.

MÃO NA MASSA
Segundo o diretor de operações do
Grupo Nutrin, Luciano Madella, não são
apenas ações que melhoram o ambiente
de trabalho que motivam os colaboradores mas, também, conhecimento e valo-
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Além do "Cozinha Adentro", a Nutrin
lançou recentemente outro projeto de
integração entre seus mais de três mil
colaboradores, trata-se de um sistema
de correspondência entre os membros
da sede e de operação para que se conheçam mutuamente, ou seja, troquem
informações de trabalho ou pessoais via
malote. "Acreditamos que, mesmo com
processos e produtos bem definidos,

Sem contar que para a companhia,
as ações de sustentabilidade estão intimamente ligadas à qualidade de vida. E a valorização desse fator por parte
da empresa já traz um impacto positivo
na percepção e no seu relacionamento
com o colaborador. "Dessa forma, acreditamos que existe estreita relação entre
as ações de sustentabilidade e a motivação de nossas equipes. Conseguimos
a adesão efetiva às ações e programas
desenvolvidos mas também conquistamos um ambiente de trabalho mais
integrado, mais voltado à cidadania e
mais humano", afirma.
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Maria Celeste conta que nos últimos
anos já foram implementadas iniciativas
como redução de consumo de material
descartável, substituição do papel comum por ecológico (feito de bagaço de
cana-de-açúcar), racionalização do uso
de água e energia, substituição de equipamentos e adoção de formulários digitais, que evitam impressões desnecessárias. "Além disso, palestras e atividades
são realizadas para envolver e mobilizar
as pessoas e, também são realizadas pesquisas que coletam novas sugestões e
aferem o grau de envolvimento de cada
um", completa.
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Ele enfatiza que esta é uma forma de
levar o dia a dia da empresa para os diferentes setores. "É conhecimento para
quem trabalha no administrativo e valorização para quem trabalha no operacional", confia.
O diretor de operações diz ainda que,
com esse projeto, a empresa foi ao nível máximo da cozinha. "Entramos e
trabalhamos lado a lado. Minha sensação é de que a equipe ficou muito motivada com a nossa presença. Sinto que
o pessoal do restaurante se sentiu valorizado pela atenção da sede e a vontade dessas pessoas em conhecer seu dia
a dia. E, evidentemente, com esse trabalho de integração, a produtividade aumenta e a qualidade do serviço também.
Conhecimento gera ação eficaz", pontua.

É por isso que a Chubb Seguros acredita que parte de sua missão como empresa é ajudar a promover a responsabilidade socioambiental entre seus
colaboradores, clientes e parceiros e,
por isso, criou em 2005 o Projeto de
Sustentabilidade por um Mundo Melhor,
fincado em seis pilares: consumo responsável, consciência ecológica, compromisso com o amanhã, um milhão de
novas árvores, um olhar para as diferenças e engajamento social.
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Madella, que foi o idealizador do projeto, na época como diretor de serviços,
acredita que todos dessa área são como
um "apoio" aos restaurantes e mesmo
quem visita rotineiramente as cozinhas
não tem a real noção do que acontece dentro delas. "Achei importante, por
exemplo, que os arquitetos da Nutrin trabalhassem como os cozinheiros, oficiais
de cozinha e os atendentes para que eles
vivenciassem os layouts e equipamentos
que eles mesmos projetam", exemplifica.
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SUSTENTABILIDADE
Para a superintendente de marketing
da Chubb Seguros, Maria Celeste Parra,
uma boa estratégia para as empresas na
motivação de seus colaboradores são
ações voltadas à sustentabilidade. "Eles
costumam se orgulhar de trabalhar em
uma empresa atenta à essas questões. A
sensação de pertencer a uma causa socioambiental é, por si só, motivadora.
Algumas ações simples como por exemplo, o consumo responsável e a reciclagem, proporcionam a satisfação de realizar algo de concreto por um bem maior,
que é a construção de uma sociedade capaz de preservar o mundo para as futuras gerações", confere.

e contribui frequentemente com novas
ideias sustentáveis, por meio de canais de
comunicação que a Chubb coloca à disposição de seus profissionais."
A superintendente de marketing completa que a empresa formou uma equipe
social e ambientalmente responsável,
que sabe respeitar a diversidade e está
consciente de seu papel na sociedade.
Com isso, consegue ter colaboradores
valorizados e produtivos, o que se reflete
na qualidade do trabalho e nas relações
interpessoais, impactando diretamente
nos resultados da empresa.
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são as pessoas que garantem o sucesso
da organização. Por isso nossa atenção e
olhar tão especial para nosso capital humano", finaliza.
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rização do seu trabalho. Por isso, a Nutrin
criou um projeto chamado "Cozinha
Adentro", em que cada membro da área
de serviços da empresa - comunicação,
arquitetura, T.I. e Inteligência - possam
conhecer também o segmento de produção, trabalhando dentro de uma cozinha da companhia, passando por áreas
de pré-preparo, cocção, finalização, porcionamento, higienização e atendimento. "Nosso objetivo é trazer a realidade de
nossas cozinhas para a sede da Nutrin,
pois a empresa se faz no calor de nossas
cozinhas, não no ar-condicionado", afirma o diretor.

Ela diz que os colaboradores que já
compreenderam esse espírito das mudanças que a seguradora propôs no campo da sustentabilidade já aderiram e participam ativamente das iniciativas. "Hoje,
a maioria deles não usa mais copos descartáveis, economiza energia e insumos

E, além dos benefícios observados
dentro da empresa, Maria Celeste ressalta que muitos colaboradores passaram a adotar uma postura sustentável
fora do ambiente de trabalho, disseminando conceitos de sustentabilidade
entre as pessoas de seu círculo social,
por meio da carona solidária, engajando-se em ações de voluntariado, separando o lixo doméstico e praticando o
consumo consciente.
Fora as ações sustentáveis, outro projeto que a Chubb Seguros criou para ajudar na motivação de seus funcionários
foi o programa "Equilíbrio e Bem-estar
Chubb", que oferece aos seus colaboradores a oportunidade de desenvolver
bons hábitos e cuidar da saúde física e
emocional, por meio de palestras educativas e exames de prevenção. "A atenção à saúde, especialmente com foco na
prevenção, é uma importante forma de
valorização do colaborador. Ele retribui
essas iniciativas com a adoção das práticas saudáveis que também ajudam na
socialização e reduzem o estresse do dia
a dia", conclui.

Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 37, p. 48-51, nov. 2011.

