
GESTÃO PE PESSOAS

Atenção com a auto-estima
ajuda empresas em crise

Apostar em ações que

elevam a auto-estima

dos funcionários não é
só uma forma de se mostrar

que, na gestão dos negócios, a

empresa inclui a preocupação

com seu público interno. Em

momentos de crise, programas

com foco no bem-estar físico e

mental das pessoas podem ser

a alternativa para mante-los

menos tensos, mais produtivos

e dispostos a ajudar a empresa

a superar a fase difícil. É o que

acontece com a United Airlines,

companhia aérea norte-ameri-

cana que chegou ao Brasil em

1992 e teve sua crise financeira

culminada com o pedido de

concordata no final de 2002.

Diogo Clemente: preocupação com funcionários é
característica das empresas de sucesso

Nessa época, para reade-
quar seus custos à nova situa-

ção, a filial brasileira sus-

pendeu o convénio que man-

tinha com uma academia de

ginástica laborai. Funcioná-

rios formados em educação

física se ofereceram para dar

continuidade às aulas, mas o

resultado não foi o esperado.

"A motivação não era a mes-

ma", conta a assistente de Re-

cursos Humanos, Jane Regina

Moreira. "A concordata gerou

uma ansiedade e um estresse

muito grande nas pessoas e,

por isso, fizemos um esforço e

trouxemos a academia de

volta", relata. No Brasil, a

United possui hoje 400 fun-

cionários. Cerca de 70% par-

ticipam das aulas - na uni-

dade da avenida Paulista, no

centro de São Paulo, a adesão

é de 100% - da diretoria ao

callcenter.

A empresa fez, ainda, uma

parceria com a Corplus, que

oferece um produto atraente

na área de medicina estética:

planos de pagamento facilitado

para procedimentos em derma-

tologia, oftalmologia, cirurgia

plástica e angiologia que não
são cobertos por planos de

saúde. "São planos que che-

gam às pessoas única e exclu-

sivamente por meio de empre-

sas, que não têm nenhum tipo

de despesa. Os funcionários,

por sua vez, podem parcelar o

pagamento em até 24 vezes

sem juros", explica o

Hl diretor de marketing da

Corplus, Sérgio Marcon-
des César.

A Cipa (Comissão

Interna de Prevenção de

Acidentes) da United

também tem sido atuan-

te, incentivando os fun-
cionários a praticartera-

pias de relaxamento e
caminhadas. Tanto é que
no último dia 11, pela
primeira vez os funcio-
nários da avenida Pau-
lista .encontraram-se
para uma caminhada
no Parque Trianon, próxi-

mo à empresa, com di-
reito a alongamento e

relaxamento. A intenção é
ampliar o programa para as

outras unidades.
Jane diz que a empresa hoje

está em fase de retomada de

crescimento e, embora não haja

uma pesquisa interna, percebe-

se que os funcionários estão

menos ansiosos e mais confi-

antes; além disso, o número de

faltas por dispensa médica caiu

e a integração entre os profis-

sionais aumentou.
Para o consultor Diogo

Alarcon Clemente, da DAC

Consultoria em Recursos Hu-

manos, todo o esforço para que

o empregado sinta que existe

preocupação com ele é funda-

mental: "De uma maneira geral,
as empresas bem-sucedidas

têm essa preocupação."

COMUNICAÇÃO EFICIENTE

Ações simples como essas

aliadas a um programa de

comunicação têm feito com

que os funcionários da United

mantenham a tranquilidade. "E

isto tanto no tocante à recupe-

ração dos negócios, quanto na

certeza de que a companhia se

preocupa com o bem-estar dos

colaboradores, porque são eles

que fazem a United caminhar",

salienta Jane.

Diogo Clemente ressalta

que, ainda hoje, grande parte

das empresas vê os recursos

aplicados em seu pessoal como

gasto e não investimento. Prin-

cipalmente em fases de crises,

a tendência inicial é cortar

esses investimentos sem cuida-

dos aprofundados, porque são

equivocadamente considerados

supérfluos", alerta o consultor.

Na sua opinião, é importante

que a empresa faça a redução

de custos focada no seu core

business, uma tarefa fácil e que
exige um processo de comuni-

cação transparente e legítima,

no qual as pessoas sejam infor-
madas sobre a realidade, o que
implica esclarecimentos sobre
possíveis cortes. "Isso quer dizer
que, quando existe a clareza de
que é preciso efetivamente eco-
nomizar, a diretoria não pode to-
mar as decisões e simplesmente
passá-las para 'baixo', sem ne-
nhuma preocupação. A forma de
cortar custos e comunicar isso è
extremamente importante, só
que há empresas que também

julgam que comunicação tam-
bém é gasto, e não investimento."

Clemente chama a atenção

para o fato de que a empresa

precisa ter cuidado máximo na

avaliação daquilo que precisa

ser realmente cortado, de ma-

neira que, ao ser feito o corte,

não se tire aquilo que é essen-

cial, o que certamente cau-

sará a sensação de perda e

de falta de importância no

empregado. "E a empresa pre-

cisa das pessoas para se

recuperar. Entretanto, nem

sempre os profissionais de

recursos humanos têm voz

dentro da empresa para dizer

isso", lamenta.


