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Em junho deste ano, o clima no escritório da Sucos Del Valle do Brasil era de final de Copa do 
Mundo. Mas a torcida não era por gols marcados, e sim por formulários preenchidos. Os 
funcionários aguardavam ansiosamente pela atualização do placar que mostrava quem ainda tinha 
chance de vencer a competição. O jogo, batizado de “De Olho no Ponto”, é bem simples: os 
colaboradores recebiam formulários que continham uma lista com todos os produtos da linha Del 
Valle. Os empregados, então, saíam pelas ruas (fora do horário do expediente) e checavam em 
pontos de venda por onde passavam se estes possuíam ou não as mercadorias. Cada formulário 
devolvido pelos funcionários valia ponto, que variava de acordo com o resultado da ação e com a 
localização geográfica dos estabelecimentos: quanto menos produtos Del Valle o local visitado 
tinha, maior a pontuação para o colaborador. E quanto mais distante o ponto de venda da 
residência do empregado, mais valioso se tornava o formulário.   
 
Criado pelo RH da corporação, o projeto teve custo quase zero (gastou-se apenas com os 
prêmios) e é um bom exemplo de como programas simples e criativos podem integrar equipes e 
motivar funcionários. De acordo com o diretor de recursos humanos da companhia, Ronaldo 
Schwartzkopf, o objetivo da iniciativa foi envolver o funcionário no negócio da organização, além 
de abrir um canal de comunicação entre a alta gerência e as demais esferas da empresa. “A partir 
do momento que o colaborador checa onde os sucos estão ou não chegando, ele se vê integrado 
ao processo e se sente menos alienado”, afirma. 
 
A considerar o empenho dos participantes, a meta foi atingida. No total, os funcionários 
entregaram 1.763 formulários. Desses, cerca de 300 foram enviados por Francisca dos Santos, 
faxineira que ficou em primeiro lugar. Os 5.489 pontos acumulados renderam a ela uma televisão. 
“Queria muito esse prêmio e, por isso, pedi para amigos e familiares me ajudarem”, conta. 
Empenhada, Francisca mobilizou inclusive conhecidos que moram no Amapá, fato que lhe rendeu 
muitos pontos, dada a distância do Estado. 
 
Ampliação da rede  
 
Mas o projeto trouxe à organização efeitos colaterais pra lá de bem-vindos. Embora não fosse o 
intuito da corporação, a Del Valle conseguiu, por meio da iniciativa, aumentar o número de postos 
de venda. Nos três meses de ação, foram visitados 1.763 estabelecimentos. Com essas visitas, 
constatou-se que 340 não possuíam algum tipo de produto da companhia. E desse número, 150 
locais foram “positivados”, ou seja, passaram a ser abastecidos com os sucos. Pode não ser um 
dado vultoso upara ma empresa que fatura R$ 212 milhões com a produção de 80 milhões de 
litros de suco por ano. Mas se for levado em consideração que a força de vendas e distribuição da 
companhia conquistaram, em junho deste ano, 229 positivações, pode-se inferir que os 
“patrulheiros não-oficiais” foram eficientes. “Não estávamos preocupados com as positivações, 
pois já temos uma equipe responsável por essa tarefa”, explica Schwartzkopf. “Mas novos clientes 
são sempre bem-vindos, e, nesse sentido, o ‘De Olho no Ponto’ surpreendeu”, completa. 
 
Outra conseqüência não esperada foi o clima saudável potencializado pela ação. O auxiliar 
financeiro Fábio Landim que o diga. Ele relembra que a disputa com colegas, as piadinhas e 
discussões bem-humoradas a respeito dos tais formulários excitavam todos no escritório. “Na reta 
final, não se falava em outra coisa se não em quem venceria disputa”, afirma.  
 
Landim, que ficou na pole-position durante dois meses e três semanas, foi surpreendido pela força 
de Francisca na reta final. Com o segundo lugar, ganhou um DVD, e está muito satisfeito. “O 
prêmio é um estímulo, claro, mas achei bacana a iniciativa da empresa porque foi uma forma 
também de a gente saber onde os produtos estão chegando”, afirma o vice-campeão.  
 



Mas, como afirma Schwartzkopf, todos ganharam. Por um lado, a empresa conseguiu estimular o 
comprometimento de seus colaboradores, aumentou o número de clientes e abriu um canal de 
comunicação entre os departamentos. Por outro, os funcionários receberam prêmios, se 
inseriram, de alguma forma, nos negócios da companhia e, de quebra, propiciaram um ambiente 
ainda mais agradável de trabalho. “A empresa são as pessoas e, sobretudo, o conjunto delas. E é 
nessa força que acreditamos”, afirma. “Por esses motivos, ano que vem teremos mais”, finaliza o 
diretor. 
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