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A 
prender a gerir o tem-

po e como isso influen-

cia, tanto nas ativida-

des pessoais como nas 

profissionais, é um dos 

grandes desafios da vi-

da moderna. As distrações estão por 

todos os lados, e perder a atenção 

naquilo que se está fazendo é bas-

tante fácil. No entanto, a busca por 

resultados positivos, sem o desperdí-

cio de tempo, energia e dinheiro, é 

uma constante nas empresas de to-

dos os portes e segmentos. E essa 

busca pode ser traduzida pelo con-

ceito de produtividade.

Para o vice-presidente de Gente 

& Gestão da Associação Paulista de 

Recursos Humanos e de Gestores de 

Pessoas (Aapsa), Jorge Jubilato, pro-

dutividade é fazer mais, mais rápido, 

com maior qualidade e menos custos. 

“Essa é a palavra do momento nas 

organizações varejistas, em especial, 

pela situação de incertezas políticas e 

econômicas que estamos atravessan-

do. E para maximizá-la, é importante 

repensar as atividades, rever proces-

sos, papéis e responsabilidades, além 

de ter foco no objetivo e eliminar ine-

ficiências e redundâncias que, muitas 

vezes, nas épocas de vendas mais con-

sistentes, ficam encobertas”, explica.

Jubilato acrescenta que, para saber 

como anda a produtividade da equi-

pe, é necessário definir indicadores e 

mensurá-los. No varejo, os mais co-

muns são: vendas, margem, despesa 

e satisfação dos clientes. E esses po-

dem ser desdobrados por colabora-

dores, unidades de negócio, tíquete 

médio, fluxo de clientes, entre outros.

O especialista da Aapsa lembra, ain-

da, índices importantes em diversos 

departamentos da loja. No comer-

cial, por exemplo, precisam-se men-

surar os índices de rupturas, produ-

tos sem giro e bonificações; no fi-

nanceiro, avaliam-se a disponibilida-

de de caixa e antecipações de recebí-

veis; no de Tecnologia da Informação 

(TI), a disponibilidade de sistemas; no 

marketing, o retorno sobre propa-

gandas, campanhas e anúncios; em 

Recursos Humanos (RH), o volume de 

rotatividade de colaboradores, horas 

extras e absenteísmo.

Jubilato diz, ainda, que é impor-

tante se ter bons sistemas para au-

tomatizar e agilizar a apuração des-

ses indicadores, a fim de compará-los 

com melhores práticas, sejam inter-

nas ou externas.

Gerir melhor o tempo, eliminar distrações, manter o foco na atividade. Ações como essas colaboram para o 
aumento na produtividade e com a conquista do sucesso no trabalho
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processo é importante, mas ele é o 

meio e não o fim) tende a ser mais 

produtivo”, indica Karen.

Segundo ela, para estimular os co-

laboradores a produzir mais e me-

lhor, é necessário fazer com que 

eles entendam como a atividade de-

les está inserida no todo e traz con-

sequências para todo o processo. 

“Uma segunda dica seria mostrar 

como a atividade desenvolvida por 

aquele colaborador pode ajudar as 

pessoas ao ser executada. Quando 

o colaborador vê que a sua atividade 

tem sintonia com algum valor pes-

soal seu, ele tende a ser mais produ-

tivo”, analisa Karen, sugerindo que 

a gestão do tempo é formada por 

80% de gerenciamento das emoções 

e 20% de conhecimento sobre fer-

ramentas de produtividade.

Afaste as distrações
Calor ou frio demasiado, baixa lu-

minosidade, ruído, ergonomia ou fa-

tores emocionais são alguns dos mo-

tivos que podem deixar o colabora-

dor menos produtivo. Além disso, 

uma liderança ruim e até mesmo pro-

blemas na infraestrutura da empresa 

podem afetar o rendimento e a pro-

dutividade, isso sem falar dos fato-

res modernos, como o uso do celu-

lar no trabalho, algo que vem sen-

do constantemente revisto e discuti-

do entre gestores e equipes.

Para Karen, além de o líder dar 

e xemplo de comprometimento com 

o trabalho, também é preciso ofer-

tar boas condições para o mesmo. 

“Um ponto importante é ter proces-

sos mapeados e devidamente escla-

recidos”, comenta. 

Como mensurar a produtividade
Um colaborador produtivo é aque-

le que tira total eficiência de seu 

tempo e recursos dados para atingir 

suas metas, sem retrabalho ou au-

mento de tempo. “Colaborador pro-

dutivo é aquele que produz 100% 

dentro das horas normais de traba-

lho, com total qualidade”, consta-

ta o coach (treinador) e especialista 

em gestão de pessoas, Paulo Paiva.

Para diferenciar o produtivo do 

distraído, as ferramentas de me-

dição são uma possibilidade, po-

rém segundo a coach e direto-

ra da CCS Consultoria, Coaching e 

Sustentabilidade, Karen Gimenez, em 

casos em que elas não se aplicam, o 

gestor precisa ter uma aprimorada 

capacidade de observação, inclusive 

do comportamento dos funcionários.

“Um bom indicador de falta de 

produtividade é o funcionário que re-

clama de tudo. Que foca sempre no 

problema e não na solução. Quem 

foca na solução costuma ser produ-

tivo. Ainda sobre postura, quem mi-

ra no resultado e não no processo (o 

DICAS PARA AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DA EQUIPE

1. Planeje o dia dos 
colaboradores logo no 
primeiro horário  

de trabalho.

2. Classifique cada 
problema que se 
julgue pertinente para 

a equipe, pela ótica da 
gravidade (do problema); da 
urgência (de resolução dele); e 
pela tendência (dele piorar com 
rapidez ou de forma lenta).

3. Acompanhe, durante 
o dia, a evolução das 
tarefas, auxiliando em 

dúvidas e direcionando 
as dificuldades encontradas. 
Perceba, ao chegar ao meio 
do tempo trabalhado, se 
as atividades atingiram, 
no mínimo, 40% do que 
programaram pela manhã. Se 
não, terá de haver ajustes mais 

intensos para chegar ao fim 
do dia garantindo a conclusão 
do que foi planejado.

4. Ensine os 
colaboradores 
a avaliar seus 

próprios resultados, 
possibilitando, assim, que o 
próprio funcionário ou equipe 
tenham um ‘termômetro’ 
de sua produtividade e os 
desperdiçadores de tempo 
que os atrapalham.

5. Mantenha um 
diálogo constante e 
esteja aberto para 

orientar, ensinar e 
delegar, dando autonomia 
e responsabilidade. Além 
disso, vá munindo a equipe de 
feedbacks (retorno) sobre seus 
comportamentos  
e produtividade.

Fonte: coach e especialista em gestão de pessoas, Paulo Paiva
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