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Por Dentro do RH Por Dentro do RH

ção pela viagem, esse reconhecimen-
to potencializa o meu desejo em co-
laborar com a empresa”, reforça José 
Adriano, que, além da esposa, levou 
as filhas para a viagem.

E uma empresa com linha de mon-
tagem também importa faz diferença 
reconhecer o valor daquele que não 
faltou durante um ano inteiro: é o Prê-
mio Assiduidade, que pode significar 
viagem, ou TV, ou geladeira. Vale cha-
mar a atenção para o reflexo dessa 
postura da empresa: redução dos ní-
veis de desperdício e turnover a níveis 
muito abaixo de sua concorrência.

“Converso muito com a Denise Zanzini, 
Proprietária da Empresa, sobre práticas 
de RH. Estamos sempre aprimorando e 
reinventando práticas; passa muito me-
lhor pela crise uma empresa que premia 
constantemente suas pessoas”, argu-
menta Paulo que diz “se sentir premia-
do” apenas pelo fato de atuar como RH.   

por melhor assiduidade e também por 
grandes ideias que trazem resultados 
eficazes. “O que vale mais nem é o prê-
mio em si, mas o gesto, a postura de 
reconhecer. A questão psicológica de 
mexer com a autoestima das pessoas 
não tem preço e faz muita diferença”, 
destaca Paulo Grael, Coordenador de 
sistemas de Gestão da Zanzini Móveis.

O Colaborador Padrão é um dos 
prêmios da Zanzini que chama a 
atenção. Mensalmente é escolhido 
um colaborador operacional e a cada 
trimestre uma liderança administra-
tiva, seguindo critérios rigorosos de 
eficiência, comprometimento e pos-
tura. Ao final do ano, entre os 16 es-
colhidos, aquele que obtiver a melhor 
pontuação ganha um prêmio especial. 
Em 2015, José Adriano Felipe, Geren-
te Comercial, foi agraciado com um 
cruzeiro pela costa brasileira podendo 
levar acompanhante. “Além da satisfa-

T
er o brilho nos olhos quando 
entrega um prêmio a um fun-
cionário é uma competência 
de um gestor que sabe en-

gajar suas pessoas; com plena consci-
ência de que o reconhecimento deixa 
o profissional à vontade para se supe-
rar ao vestir a camisa de uma causa. 
A Zanzini Móveis e o Magazine Luiza 
são duas organizações tão exemplares 
neste quesito que há mais de uma dé-
cada são também premiadas por isto 
em listas como a Melhores Empresas 
para Trabalhar do Great Place to Work. 

A 221 quilômetros, sentido oeste, da 
capital paulista, a pequena Dois Córre-
gos, cidade com 27 mil habitantes, se 
orgulha de abrigar a Zanzini Móveis, 
empresa de administração familiar, que 
desde sua fundação há 51 anos, se-
gundo seus gestores, aprendeu que ao 
motivar e unir seus colaboradores eles 
produzem melhor. Na Zanzini premia-se 

segundo Paulo, o empenho com os 
critérios e por sua ampla e diversifica-
da divulgação fazem com que o orgu-
lho dos vencedores seja ainda maior. 
Também são reconhecidos os colabo-
radores que completam mais tempo de 
casa, de cinco em cinco anos, sendo to-
dos agraciados com certificados. Tam-
bém recebem certificados do Prêmio 
Ideia Nota 10 os colaboradores cujas 
soluções são implementadas com su-
cesso. E há toda uma pompa e circuns-
tância para a entrega dos certificados 
com coquetéis de confraternização, que 
concebem aos vencedores um grau de 
felicidade único por suas conquistas. 
“Buscamos formatos simples, mas sin-
gulares de retribuir todo o empenho e 
amor que essas pessoas entregam ao 
trabalho”, sintetiza Paulo Grael. 

A Zanzini é uma empresa também 
muito voltada ao seu entorno e o de 
seus colaboradores. Dessa forma, cele-
bra datas festivas como Dia das Mães, 
dos Pais e das Crianças, convidando 
pais, mães, maridos, esposas e filhos 
de seus colaboradores para eventos 
culturais que promove tais como peças 
teatrais, palestras, musicais, homena-
gens e cafés da manhã.

Outra organização campeã de tur-
nover baixo, o Magazine Luiza, tam-
bém sempre manteve muito forte em 
sua cultura o reconhecimento aos 
destaques e a celebração de conquis-
tas, tanto de âmbito geral quanto indi-
vidual.  “Isso é muito presente em nos-
so dia-a-dia. Desde o atingimento de 
uma meta diária em uma loja até uma 
conquista anual, tudo é celebrado en-
tre os funcionários, seja por meio dos 
programas instituídos, seja informal-
mente, em reuniões com o time”, con-

ta Patrícia Pugas, Diretora Executiva 
de Gestão de Pessoas no Magazine 
Luiza. Celebrar a premiar são postu-
ras que ajudam cada um a apreciar o 
seu dia, mais ainda quando, diante de 
si, estão diante da palavra “DEsAFIO”.

Alguns programas mantidos pela 
Gestão de Pessoas da empresa são 
solidamente calcados na meritocracia, 
como o plano e a ascensão de carrei-
ra. Além disso, como a cultura em pre-
miar é muito enraizada, cada liderança 
acaba por desenvolver uma ação den-
tro de sua equipe que valoriza aqueles 
que se destacam mais. 

Há desde o funcionário destaque 
mensal, passando pela remuneração 
variável por meta batida (mensal e 
anual), até o prêmio por completar 25 
e 30 anos de casa e o “checão” (par-
ticipação no lucro e resultados) para 
os gerentes de loja. Acabou? Longe 
disso. Funcionários aguardam men-
salmente com ansiedade o almoço de 
destaques com a Presidente do Con-
selho da empresa (Luiza Helena Traja-
no), a participação de um colaborador 
que tenha atingido um resultado ex-
cepcional em nosso canal de TV Inter-
na, a TV Luiza, entre outros.

Não à toa, Frederico Trajano, CEO 
do Magazine Luiza, costuma dizer: “di-
nheiro enche o bolso, mas reconheci-
mento preenche a alma”. De fato, como 

se percebe em um simples atendimento 
no Magazine Luiza, em muitos casos, 
os funcionários não querem apenas 
recompensa financeira, mas também 
apreciariam serem parabenizados, re-
ceberem uma atenção especial ou um 
simples agradecimento. “Isso tem efeito 
muito mais duradouro no engajamento 
do que um bônus salarial, que logo se 
esvai. O reconhecimento fica na mente 
e nos corações”, esclarece a Diretora 
de Gestão de Pessoas.

Com esse espírito “olho no olho” de 
agir, gestores e funcionários curtem mo-
mentos como o Rito de Comunhão, as 
Reuniões Matinais e os Encontrões de 
Vendas. Quando cada funcionário se 
sente “um campeão” este é um combus-
tível para que a organização inteira con-
tinue forte e no caminho que sua cultura 
indica como o correto. E é por esta razão 
que em cada crachá do Magazine Luiza 
é mantida a frase: “Faça aos outros o 
que gostaria que fizessem a você”.

Na Zanzini Móveis, no Magazine Lui-
za, no Grupo LET (empresa publicadora 
desta revista) ou em qualquer organiza-
ção que saiba premiar, é curioso, mas 
verídico: tem colaborador (ou funcio-
nário) que até não lembra quando re-
cebeu aumento, mas jamais vai apagar 
da mente o momento em que seu Presi-
dente (ou CEO) lhe procurou para dizer, 
tão somente, “muito obrigado!”.

PRAzER EM  
TE PREMIAR

a meLHor
José Adriano recebe o vaucher do cruzeiro 

de navio, sua premiação como o colaborador 
melhor pontuado no Colaborador Padrão. Não 
á toa, a Zanzini Moveis foi em 2015 classificada 

como a melhor Empresa para Trabalhar no 
Brasil pelo Great Place to Work

paiXÃo eNraiZaDa
O Magazine Luiza 

tem tradição em 
organizar celebrações 
que “enchem os olhos 

e almas” de seus 
funcionários

AMBIENTE MAGAZINE
União, trabalho em equipe e engajamento 
fluem no ambiente da trabalho na fábrica 

do Magazine Luiza

ZANZINI
Jose Adriano Felipe em momento de 

pura felicidade aos lado dos familiares, 
em cruzeiro de navio, curtindo o prêmio 
recebido por seus méritos em 2015 pela 

Zanzini Móveis
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