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Medidas simples em prol dos funcionários
melhoram a produtividade e a imagem da empresa
* Claudio Nasajon Você sabia que o espaço físico que o seu funcionário ocupa na
empresa influencia diretamente na produtividade dele? Estou me referindo à mesa, à
cadeira, ao computador, ao espaço... Sabe aquele papo de que nós passamos a maior
parte do dia no trabalho? Pois é, aquele ambiente precisa ser aconchegante e familiar.
Mesas pequenas demais, cadeiras desconfortáveis, salas muito quentes ou muito
geladas certamente influenciam no desempenho do funcionário. Ele precisa se sentir
quase em casa quando chega naquele espaço, para produzir mais e contribuir para um
bom ambiente de trabalho. Eu estive na sede da Google, na Califórnia, e voltei
absolutamente embasbacado com o que vi. As pessoas simplesmente não querem sair
da empresa porque é muito legal ficar lá. E na sua empresa? Como é o espaço de
trabalho? Além de conforto neste ambiente onde passamos quase todo o dia, outras
medidas simples podem ajudar na imagem positiva da empresa. Você sabia que
colaboradores e familiares também são propagadores da sua marca? É, provavelmente
você deve saber, mas então lá vem a segunda pergunta: o que você está fazendo em
relação a isso? Pequenos cuidados no dia a dia, como um agrado para os
aniversariantes, uma surpresa para quem comemora muito tempo de empresa ou para
quem volta de férias são pequenas ações que permitem que seus funcionários se
sintam especiais e comentem essa sensação com os familiares. Outra ação
interessante é distribuir para eles alguns dos brindes que são entregues em eventos.
Seus funcionários ficarão felizes e valorizarão esse gesto mais do que qualquer outra
pessoa. É importante dedicar uma atenção para este público; afinal de contas,
ninguém com mais credibilidade perante o cliente do que o próprio funcionário na hora
de dar uma opinião sobre a empresa, não é? * Claudio Nasajon é Presidente da
Nasajon Sistemas  destaque entre as melhores empresas para se trabalhar pelas
revistas Computerworld, Época, Guia Exame/Você S/A e ABRHRJ; Presidente do
Conselho de Micro e Pequenas Empresas da Associação Comercial do Rio de Janeiro e
Professor de Planejamento de Negócios da PUCRio.
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