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Funcionários bem tratados conquistam clientes para o futuro. 
 
Tratar os funcionários da própria empresa como parceiros causa impacto nos balanços financeiros, 
com aumento constante de lucros. A fórmula é resultado da gestão de alta performance, conjunto 
de estratégias adotado pelas empresas para garantir uma estrutura organizacional mais eficiente, 
levando-se em conta a necessidade de equipes menores e mais produtivas. A gestão de alta 
performance foi tema de fórum organizado, na semana passada, pela consultoria HSM, em São 
Paulo. Para o ex-vice-presidente da Federal Express (Fedex), Frank Maguire, um dos palestrantes 
internacionais convidados, o respeito com os colaboradores é essencial. "O tempo em que os 
funcionários tinham medo dos chefes definitivamente já passou", diz Maguire.  
 
De acordo com ele, uma boa empresa é aquela que se comunica constantemente com as pessoas 
que fazem parte dela. Opinião semelhante tem a diretora-superintendente da rede de varejo 
Magazine Luiza, Luiza Trajano. Na sua avaliação, o relacionamento é tão ou mais importante que 
a qualidade dos serviços que a companhia oferece. "No início dos anos 90, chegava a ser motivo 
de vergonha ter um bom relacionamento com o funcionário", recorda. "Agora é questão de 
sobrevivência", diz Luiza. O Magazine Luiza, cujo caso de sucesso foi apresentado durante o 
Fórum Mundial de Alta Performance, da HSM, é considerado há 10 anos uma das melhores para 
se trabalhar no País.  
 
Pela sua maneira inovadora de lidar com os colaboradores, há cerca de dois meses, a rede 
varejista sediada em Franca, interior paulista, tornou-se um case de estudo da Universidade de 
Harvard, nos Estados Unidos. Os empresários são unânimes em afirmar que da relação com a 
equipe depende o bom atendimento ao cliente. Ao vestir a camisa da empresa, o funcionário é 
capaz de ganhar a fidelidade do consumidor. 
 
Conquistar  
 
Segundo Maguire, o segredo é conquistar clientes para "toda a vida". "Não adianta ser um bom 
chefe se o executivo não é, antes de mais nada, um bom parceiro de negócios ou um bom 
fornecedor de serviços", analisa. De acordo com ele, um dos grandes problemas do mundo 
corporativo é o fato de que muitas relações comerciais acontecem somente no âmbito financeiro. 
"Não podemos nos comunicar com o cliente somente uma vez por mês, através do pagamento da 
fatura", afirma. A diretora do Magazine Luiza complementa: "Temos mais de oito milhões de 
clientes, mas o segredo é fazer cada um deles se sentir único", diz. Segundo ela, o bom 
relacionamento é a melhor maneira de passar essas idéias para o consumidor final. "Por isso o 
atendimento precisa sempre se reciclar, precisa ser inovador, mas ao mesmo tempo tem de ser 
simples para não se tornar invasivo". 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28 mar. 2006. Gerência, p. online 
 
 


