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Introdução
O cuidado com os funcionários tem ganhado cada vez
mais a atenção das empresas. Isso porque muitas delas
já perceberam que um time de colaboradores satisfeito
trabalha melhor e, consequentemente, gera resultados
mais positivos para o negócio.
Mas manter um bom relacionamento com a equipe é,
muitas vezes, um grande desafio. A rotina cansativa, o
excesso de trabalho, situações adversas na empresa e
até problemas pessoais podem deixar os funcionários
desmotivados, estressados ou aborrecidos, e é preciso
que o gestor trabalhe para lidar com esse tipo de
situação da melhor maneira possível.

colaboradores e como os profissionais têm valorizado
questões além dos benefícios financeiros.
Vamos te ajudar a identificar sinais de que o bemestar dos seus funcionários está comprometido e,
principalmente, trazer dicas para que você saiba
conduzir situações difíceis com a equipe.
Quer aprender? Então já pode ir para as próximas
páginas.
Boa leitura!

Mais do que isso, um bom líder deve zelar pela
manutenção da harmonia na empresa e se empenhar
na construção de um bom relacionamento com os seus
funcionários.
Pensando nisso, elaboramos esse material para te
auxiliar. Aqui, vamos trazer dados importantes para
te explicar a importância do cuidado com os seus
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Por que cuidar
dos funcionários?
Infelizmente, muitas empresas ainda enxergam seus
funcionários como mera força de trabalho, e por isso têm
dificuldades de compreender por que a preocupação
com o bem-estar dos colaboradores é tão importante.
Qualquer pessoa gosta de estar em um lugar onde se
sente bem, e o mesmo vale para o ambiente de trabalho.
Se uma empresa não se preocupa em oferecer melhores
condições para a equipe, o resultado é a perda de bons
profissionais.
Uma pesquisa recente feita pela companhia de pesquisa
Harris, nos Estados Unidos, ouviu empregados em
tempo parcial e integral, e procurou saber o que leva os
trabalhadores a buscarem outro emprego. O resultado
chamou a atenção porque mostrou que, diferentemente
do que muitos pensam, os fatores que fazem os
funcionários quererem deixar as empresas não têm
relação direta com questões financeiras, mas estão
ligados à maneira como os profissionais se sentem em

relação ao trabalho que desempenham:
46% apontaram “sobrecarregar a equipe”
como um dos maiores erros cometidos
pelas empresas, e 42% disseram que
“ter expectativas pouco realistas dos
funcionários” é uma postura adotada
pelas instituições que os motiva a
procurar um novo emprego.

O que queremos dizer com tudo
isso?
É claro que ter um salário que
corresponda
às
qualificações
e
atividades do trabalhador é muito
importante, mas a valorização das suas
competências, habilidades e conquistas
também faz com que ele se sinta bem.
E as consequências dessa atitude são
muito positivas:
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# AUMENTO DA PRODUTIVIDADE
Quando são bem gerenciados e se sentem bem, os
funcionários trabalham mais dispostos e são mais
produtivos. Você pode perceber o aumento dessa
produtividade qualitativamente (na melhora do
atendimento ao cliente, relacionamento e comunicação)
e quantitativamente (no aumento das vendas e reflexos
nos números da empresa).
# CONFIANÇA NA EMPRESA
É muito importante que o profissional confie na empresa
onde trabalha. Esse sentimento contribui para que ele
estreite o relacionamento com os colegas, gestores e
com o público e se sinta mais confortável no dia a dia.
Quando os gestores investem no relacionamento com os
funcionários e demonstram cuidado, os colaboradores
passam a se sentir satisfeitos, seguros e confiantes,
o que é muito positivo para o desenvolvimento da
organização.
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# REDUÇÃO DE CUSTOS
Se em uma empresa os funcionários pedem demissão ou
são dispensados com muita frequência, isso gera custos,
além de exigir tempo e disposição para a realização de
novos processos seletivos, etapas de treinamento e
despesas de contratação.
Em outros casos, os funcionários insatisfeitos podem,
em vez de pedir demissão, passar a faltar mais, o que
compromete o andamento das atividades na empresa.
Com certeza você não quer que enfrentar esse
problema, né?
# ATRAÇÃO DE BONS PROFISSIONAIS
Quem não quer trabalhar em uma empresa legal, onde
os funcionários são valorizados e bem tratados? Lembrese de que cada colaborador possui uma rede de contatos
com quem pode compartilhar a visão que ele tem sobre a
instituição, e isso influencia na reputação do seu negócio.
Se uma boa imagem pode atrair bons funcionários, uma
reputação ruim pode espantar profissionais incríveis.
6.

ACSP |

Como identificar
problemas?
Agora que você já entendeu por que é tão importante
cuidar dos seus funcionários e como essa prioridade
pode ser positiva para o desempenho da sua empresa,
você precisa adquirir uma habilidade: perceber quando
algo não está indo bem na sua equipe. Assim, você
pode tomar as medidas adequadas para solucionar
esse problema com a rapidez necessária para não gerar
maiores transtornos no ambiente da organização.

Você realmente sabe identificar problemas na
sua equipe?
É o que vamos descobrir agora! Listamos algumas ações
importantes e você vai avaliar se há alguma que você
precisa incluir na sua rotina.
# OBSERVE
Muitos gestores pecam por não observarem de perto
o comportamento da sua equipe, e focam toda a sua
atenção na entrega de resultados. Algumas vezes,

os processos estão funcionando e as atividades são
cumpridas como deveriam, mas isso nem sempre é sinal
de que tudo está caminhando bem. Nesse momento,
pode haver, por exemplo, algum desentendimento
entre colegas da equipe, má distribuição das tarefas ou
qualquer outro tipo de incômodo.
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# NÃO ESPERE OS PROBLEMAS CHEGAREM ATÉ VOCÊ!
Normalmente, quando chegam ao conhecimento do
gestor, os transtornos já têm grandes proporções e são
mais difíceis de serem solucionados.

Deixe seus funcionários mais à vontade para
compartilharem ideias, sugerirem mudanças e até
fazerem queixas quando necessário.

# OFEREÇA E PEÇA FEEDBACKS
As pessoas gostam de saber se estão fazendo um bom
trabalho, receber elogios e entender em que podem melhorar. Você tem falado sobre isso com os seus funcionários de maneira individual? Se não, precisa começar!
Periodicamente, reserve um tempo e chame-os para uma
conversa. Nesse momento, você terá a oportunidade de
dar o retorno que deseja e de colocar-se à disposição
para ouvir o que cada funcionário tem a dizer. Por meio
desse diálogo, podem até surgir ideias interessantes
para o progresso da sua empresa.
Aliás, esse é um dos aspectos mais importantes se você
deseja proporcionar um ambiente de trabalho mais
agradável: diálogo.
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Exercendo a
liderança
Já mostramos que, em uma equipe, o líder é um dos
grandes responsáveis por manter o ambiente agradável
e harmônico. Para que isso dê certo, além de olhar
para o time como um todo, ele precisa desenvolver
algumas estratégias mais pontuais e aperfeiçoar o
relacionamento com os funcionários individualmente.
Algumas ações simples fazem toda a diferença e ajudam
os colaboradores a se sentirem mais satisfeitos e
valorizados. Listamos algumas que você pode começar
a colocar em prática desde já:
# INCENTIVE A CAPACITAÇÃO
Funcionários estagnados tendem a ficar desmotivados.
Para evitar que isso aconteça, estimule sempre o
desenvolvimento técnico e intelectual de cada um e fale
sobre as possibilidades de crescimento que eles têm
dentro da empresa.
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# CONHEÇA OS SEUS FUNCIONÁRIOS
Ouvir o seu funcionário com real interesse e conhecer
as suas preferências é fundamental para saber do que
ele gosta e o que o incomoda, além de mostrar o quanto
ele é importante.
O horário de expediente ocupa grande parte do dia dos
empregados, por isso as organizações têm uma grande
responsabilidade no que diz respeito à manutenção do
bem-estar dos colaboradores. Como a sua empresa tem
trabalhado nessa questão?

a cuidarem da saúde. Se a sua equipe for muito grande,
oriente os líderes da empresa a fazerem o mesmo com
os times.
# FALE SOBRE A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DE
CADA UM
Um dos passos para incentivar os funcionários é fazer
com que entendam a real importância da função que eles
desempenham para o desenvolvimento da empresa.
Quando percebe que trabalha por uma causa maior,
o colaborador compreende que seus esforços fazem
sentido e suas ações são importantes. Aposte nisso!

Situações adversas no trabalho podem exercer grande
influência no desenvolvimento de doenças: em 2013,
mais de 60 mil brasileiros recorreram ao Ministério do
Trabalho para pedir afastamento das atividades porque
foram diagnosticados com estágios avançados de
depressão.
Fique atento ao comportamento dos seus funcionários,
pergunte como eles se sentem e incentive-os, inclusive,
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Motivação
Um bom líder precisa ser confiante e confiável. Mais do
que isso, ele também tem que inspirar a sua equipe a
dar o máximo de si, o que só é possível quando todos
estão motivados.

Você sabe motivar o seu time? Que tal
experimentar estratégias diferentes?
# PROPONHA DESAFIOS E OFEREÇA RECOMPENSAS
Oferecer desafios simples no dia a dia também é uma forma
de incentivar e motivar a equipe. E o que podem ser esses
desafios? Procurar soluções para um antigo problema da
instituição ou bater alguma meta proposta, por exemplo.
Como recompensa, os funcionários podem receber um
prêmio simples, como um produto da própria empresa. A
ideia, aqui, é deixar a equipe engajada no desafio proposto.

para oferecer descontos aos funcionários. Nesse tipo
de acordo, todo mundo sai ganhando: você oferece aos
colaboradores a possibilidade de aproveitar serviços
pagando menos e as empresas parceiras têm a chance
de fidelizar novos clientes.
# OFEREÇA MOMENTOS DE DESCONTRAÇÃO
Um ambiente descontraído faz os colaboradores
trabalharem mais dispostos, e para proporcionar essa
experiência não é preciso, necessariamente, gastar.
Quer algumas sugestões? Definir um dia para a equipe
usar roupas mais casuais, reservar um espaço para que
possam relaxar e tomar um café ou promover encontros
semanais para interação são ideias interessantes.

# BUSQUE PARCERIAS
Algumas empresas fazem parcerias com restaurantes,
academias e diversos outros estabelecimentos próximos
11.

ACSP |

Conclusão
Agora que já explicamos a importância da manutenção
de um bom relacionamento com os seus funcionários e
demos dicas valiosas, você já está pronto para colocar
todas as ações em prática!
Lembre-se de que um bom ambiente de trabalho é
importante não apenas para que os colaboradores
tenham uma rotina mais agradável, mas também faz
com que eles produzam mais e trabalhem melhor – o
que, sem sombra de dúvida, é ótimo!
O que você achou do conteúdo? Viu como é possível
cuidar da sua equipe com atitudes simples?
No portal da ACSP, tratamos de outros temas
interessantes para ajudar você, empreendedor, a chegar
mais longe.
O sucesso da sua empresa é o nosso maior objetivo.
Conte conosco!
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Gostou do conteúdo e está pensando
em desenvolver alguma ação para
motivar os seus funcionários?
O que você acha de falar com um consultor
da ACSP para te ajudar?
Quero receber uma avaliação gratuita

A Associação Comercial de São Paulo é uma entidade
independente de governos e sem fins lucrativos,
dedicada à representação dos empreendedores e à
defesa da democracia e da livre iniciativa. Há mais
de 120 anos, nos dedicamos a ser uma facilitadora
do empreendedorismo e desenvolvemos produtos
e serviços para simplificar a rotina das empresas.

