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ESTRATÉGIA

Sem desfalques no time
Para combater o assédio aos funcionários,  
empresas devem lançar propostas  
capazes de manter a equipe  
motivada e dedicada à casa

Por Walter Falceta Jr

Numa época marcada por assédios e 
infidelidades, as empresas investem 

em projetos capazes de motivar e reter 
seus talentos. Em uma noite de insônia, 
em outubro do ano passado, o publici-
tário Tiago Luz resolveu criar um proje-
to para potencializar a ação de seus co-
laboradores na Underdogs, uma agên-
cia de marketing digital convergente que 
desenvolve projetos para empresas co-

mo Carrefour, Le Postiche e Centauro.
Sempre focado no ROI, ele percebeu 

que o padrão de excelência nos servi-
ços dependia de desempenho e dedi-
cação ao cumprimento de metas. “Nos-
sas campanhas têm o compromisso de 
impactar diretamente o resultado dos 
clientes por meio da publicidade digi-
tal, o que exige esforço concentrado de 
cada membro da equipe”, conta Luz, 

que, antes de criar sua empresa, foi vi-
ce-presidente de mídia da Wunderman.

A ideia que brotou das tecladas no 
computador confrontou a ortodoxia na 
gestão de pessoas. A proposta foi retirar 
um dia de trabalho dos colaboradores, 
a sexta-feira. “Percebi que era esse dia 
que eu tinha de atacar, pois o povo chega 
tarde, logo vai almoçar, trabalha das 15h 
às 17h e já começa a se preocupar com 

a agenda de fim de semana”, relata. “É o 
dia da mentira.”

Dessa forma, bolou um jogo de metas 
que se inicia toda segunda-feira. Nesse 
dia, cada colaborador recebe três desa-
fios para potencializar as ações do clien-
te. Tem até quinta-feira para cumprir as 
missões. Se tiver sucesso na empreitada, 
ganha uma folga monitorada na sexta-fei-
ra, a chamada Easy-Friday.
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14º salário como prêmio
No dia liberado, o colaborador preci-

sa atender a eventuais telefonemas e res-
ponder, em prazo de uma hora, a qualquer 
e-mail relativo aos assuntos da agência. 
Seguindo a fórmula de gamefication, ca-
da participante do jogo tem nove “vidas” 
por ano. Caso as mantenha, cumprindo as 
metas estipuladas, ganhará o equivalente 
a um 14o salário.

Segundo Luz, o projeto ganhou entusi-
ástica adesão dos colaboradores. No gru-
po de 40 deles, cerca de 90% atingem as 
metas semanais. “O sistema efetivamen-
te gerou benefícios para os clientes, com 
incremento substancial no retorno do in-
vestimento”, afirma. “Paralelamente, tor-
nou a agência um lugar interessante para 
se trabalhar, na qual os talentos querem 
permanecer.”

A expertise das agências já tem sido im-
portada por empresas de outros setores na 
busca da retenção de talentos. É o caso dos 
projetos da Elos Cross Marketing, que tem 
utilizado o futebol para motivar pessoas no 
ambiente corporativo.

Na chamada Soccer Experience, um fun-
cionário devotado, capaz de atingir as me-
tas estipuladas pela companhia, ganha a 
oportunidade de viver uma aventura no 
mundo do futebol. Hospedam-se em um 
hotel conceituado, são levados a um está-
dio, vestem o uniforme esportivo e jogam 
com atletas profissionais.

“É um benefício intangível que, para 
muitos, vale mais do que um prêmio em 
dinheiro”, afirma Rodrigo Geammal, dire-
tor da Elos Cross. Segundo ele, atividades 
dessa natureza ajudam na retenção de ta-
lentos. “Eles percebem que são realmente 
valorizados pela empresa”, observa.

O Soccer Experience foi realizado pela 
primeira vez na PepsiCo, numa ação deno-
minada Liga dos Campeões. O objetivo era 
premiar os mais destacados colaboradores 
e distribuidores de vendas. “Nesse caso, o 
projeto foi importante para motivar a equi-
pe de vendas da companhia.”

Outra empresa que se utilizou desse re-
curso foi a Cosan, na chamada Copa Maxxi.  
Além de aumentar vendas, o objetivo é 
criar no colaborador a ideia de que a em-
presa é um bom lugar para se trabalhar. A 

Vanessa Gara, da Enken: recrutamento é feito dentro da própria agência

Tiago Luz, da Underdogs: sexta-feira liberada para quem cumpre as metas

proposta foi dirigida aos frentistas. Na oca-
sião, os ganhadores foram à Vila Belmiro, 
estádio do Santos, e tiveram uma experi-
ência esportiva com craques como Sergi-
nho Chulapa, Wladimir, Marcelinho Ca-
rioca e Denílson.

“Cada vez mais, em um mercado com-
petitivo, as empresas tenderão a realizar 
eventos dessa natureza para motivar e re-
ter seus melhores colaboradores”, diz Ge-
ammal.

Outras empresas apostam em ativida-
des de formação e troca de experiências 
para inspirar e reter seus colaboradores. 
É o caso da Enken, agência também dedi-
cada à comunicação digital. Com 50 fun-
cionários, desenvolve um trabalho inte-
grado de RH que inclui programas de de-
senvolvimento profissional, formação de 
lideranças, cursos, certificações e avalia-
ção regular de competências.

Conteúdo e promoção
Desde o início de 2010, a agência tem 

um “Clube do Livro”. O grupo escolhe uma 
obra sobre liderança e, em seguida, discute 
melhorias no processo de gestão da agên-
cia. “Analisamos, por exemplo, o livro O 
Monge e o Executivo, que nos serviu para 
diversas reflexões sobre desenvolvimen-
to profissional e obtenção de resultados”, 
afirma Vanessa Gara, responsável pelo RH 
da empresa.

Essa roda de leitura gerou, por exemplo, 
benefícios para o analista de sistemas Fa-
bio Menezes. Depois disso, ele aplicou os 
conceitos assimilados e acabou promovido 
a gerente de TI. “Por conta dessas iniciati-
vas, podemos recrutar pessoas dentro da 
própria agência”, explica Vanessa. “De cada 
oito vagas, em média oito são preenchidas 
internamente, por conta de promoções.”

Na Thomson Reuters, agência líder em 
difusão noticiosa, com ênfase em inves-
timentos, negócios, finanças e mercados 
acionários, as ações de recursos huma-
nos são individualizadas e visam estreitar 
as relações entre líderes e subordinados. 
Segundo Margaret Marras, responsável 
na América Latina pelo desenvolvimento 
organizacional e de talentos, esse traba-
lho diário é fundamental para manter um 
time capaz de satisfazer as demandas do 

sofisticado mercado financeiro.
“Nossa abordagem é permanente e pro-

cura alinhar as perspectivas dos colabora-
dores e as necessidades da empresa”, afir-
ma Margaret. Segundo ela, seu trabalho 
é de efetiva parceria no negócio, em uma 
ação permanente de coaching e diá logo 

com cerca de mil profissionais de diferen-
tes áreas. Esse cuidado, ela acredita, é res-
ponsável pela baixa rotatividade da mão de 
obra na organização.

Geração antiburocracia
O presidente da Thomson Reuters da 

América Latina, Ricardo Diniz, foi funda-
mental à implantação dessa filosofia e con-
tribui na prática para o desenvolvimento de 
talentos. Nos corredores da agência, costu-
ma conversar sobre desenvolvimento pro-
fissional com colaboradores das mais diver-
sas escalas hierárquicas, da moça do café 
ao executivo graduado. Hoje, prepara um 
livro sobre sua carreira de empreendedor 
e gestor, com capítulos dedicados especifi-
camente a orientar os jovens profissionais.

“É preciso ter um RH preparado e dinâ-
mico se quisermos atrair e reter os grandes 
talentos”, afirma. “Precisamos também ofe-
recer salário condizente, políticas de cres-
cimento de carreira e manter um bom am-
biente interno.” Ao contrário de outros exe-
cutivos, Diniz não vê os jovens como volú-
veis e acredita que mantê-los depende da 
oferta efetiva de condições de desenvolvi-
mento. “Eles são rápidos, empreendedo-
res, conectados e se engajam nos projetos 
se a empresa for capaz de lhes abrir jane-
las e oportunidades”, analisa. “Essa geração 
não quer esperar, não se conforma com a 
burocracia; é competente, é profissional e 
vai mudar o Brasil.”Soccer Experience com funcionários da Cosan: benefícios além do dinheiro
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