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Consultora destaca importância de listar o que deve ser executado pela empregada,
incluindo carga de trabalho, dias de folga, salário e o cardápio diário das refeições

Curso aborda

gerenciamento da casa
Recrutar, selecionar e contratar uma empregada doméstica não é tarefa fácil. Nos cursos que a consultora Olívia Cicci ministra, voltados para ajudar a gerenciar a casa em todos
os seus aspectos, um capítulo é reservado a
essa questão. Ela ressalta a importância de se
elaborar uma lista das tarefas essenciais que
devem ser executadas pela empregada, inclusive horário de trabalho, folga e salário, além
do cardápio diário.
Segundo a consultora, isso facilita o trabalho e a integração da empregada com a família. Ela seguiu isso à risca quando contratou Onésia Lopes da Silva, em 1984, quando
morava e trabalhava na Usina Siderúrgica de
Acesita, em Timóteo. Em 1990, quando Olívia, o marido e os filhos voltaram para Belo
Horizonte, Onésia veio junto e já está na casa há 20 anos.
“Dedico um bom tempo no recrutamento e seleção até encontrar uma profissional
que tenha o perfil que eu tracei para atender

às minhas necessidades. O primeiro dia de
trabalho é muito difícil para o patrão e também para a empregada. Portanto, fico à disposição dela no seu primeiro dia de trabalho
para realizar a ‘integração’ na minha casa e
dar início ao treinamento. Assino a carteira
desde o primeiro dia de trabalho e cumpro
todas as exigências legais”, diz.
Olívia explica que o relacionamento dela
com a empregada está dividido em dois aspectos: pessoal e profissional. No primeiro caso, ela procura saber da sáude dela, dos familiares, grau de satisfação e estimula o crescimento pessoal. “Mas sou discreta quanto aos
aspectos mais íntimos. Coloco-me à disposição para ajudar no que estiver ao meu alcance.” No que diz respeito à parte profissional,
ela é muito exigente no cumprimento de deveres e obrigações, previamente acertados.
Para incentivar o cumprimento dos deveres e obrigações, Olívia oferece à empregada
50% do valor de um plano de saúde, escolhido

por ela, após seis meses de trabalho. Com 12
meses, paga 100% do valor desse plano e, com
24 meses, inscreve a doméstica no FGTS. “Para fazer jus ao benefício, a empregada deve ter
uma avaliação de desempenho a partir de 80
pontos (máximo 100).”
Olívia diz que a empregada ajuda muito,
toma conta da casa, mas é ela quem gerencia,
estabelece rotinas e faz compras grandes.
“Não deixo a empregada tomar as rédeas da
casa. É preciso ter em mente que o sucesso da
ajudante depende do planejamento que você fizer.” (TC)
SERVIÇO
Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais
Telefone: (31) 3274-1033
Lares Consultoria
Olívia Cicci
Telefone: (31) 3286-3808
www.rhdomestico.com.br
Fonte: Lares Consultoria, Treinamento e Serviços
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Onésia Lopes da
Silva (segunda à
esquerda) foi
contratada por
Olívia Cicci em
1984, em Timóteo,
e acabou se
mudando junto
com a família para
Belo Horizonte
em 1990

ONDE PROCURAR TREINAMENTO
SENAC
● Culinária básica (noções básicas de
culinária, nutrição e higiene)
Carga horária: 15 horas – R$ 130
Horário: 3 horas por dia, com turmas de
manhã, tarde e noite
● Baby-sitter
Carga horária: 75 horas – R$ 150
Horário: 4 horas por dia, de 2ª a 6ª feira
● Arrumadeira
Oferece o curso, mas em 2004 não foi
oferecido
Telefone: 0800-314440 (informações das
datas e inscrições para os cursos)
PREFEITURA DE BH
● Iniciação à culinária
O curso funciona no Mercado da Lagoinha

Carga horária: 9 horas – R$ 20
Telefone: 3277-6121
CASA ARNO
(MANTIDA PELA ARNO E TEFAL)

aspectos legais na contratação
Carga horária: 4 horas – R$ 60
Telefone: 3286-3808
www.laresconsulte.com.br
ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO

● Culinária; organização de
armários; organização de
geladeira; lavar, passar e secar
Carga horária: cursos rápidos
de 2 horas grátis
Telefone: 3275-3191
www.casagourmet.com.br
LARES CONSULTORIA,
TREINAMENTO E SERVIÇOS
● Como gerenciar minha casa – módulo
empregado doméstico
Conteúdo: recrutamento, seleção,
treinamento e acompanhamento do
empregado doméstico,

● Heloísa Lelis
(arrumação da casa em geral)
Telefone: 3297-5311
PASTORAL DA CRIANÇA
● Projeto Serviços Domésticos
Conteúdo: ética, culinária básica, relações
humanas, dicas para economizar
Telefone: 3422-7154
Responsável: Eva da Silva Marques
Carga horária: 80 horas
Forma de pagamento: R$ 11,50 x 20 meses ,
após a capacitação da pessoa.
Obs.: O curso tem o apoio do BNDS

