
Por Carla Louise

Sinais de febre
Verificar a quantas anda o clima organizacional por meio

de pesquisas até que é fácil. O problema está em aplicar o
remédio mais adequado a partir desse diagnóstico

As empresas estão cada vez
mais de olho no clima. Para

evitar chuvas e trovoadas corpo-
rativas, muitas organizações adotam
pesquisas com o objetivo de avaliar a
satisfação dos colaboradores em rela-
ção aos diversos aspectos do ambien-
te interno e da relação com a empresa,
colegas e superiores hierárquicos. De
acordo com o estudo Benchmarking
de Gestão de Capital Humano, da
consultoria Deloitte Touche Tohmatsu,
73% das 68 empresas pesquisadas rea-
lizam pesquisas de clima organiza-
cional. Em 2003, esse índice era de
54% e em 2002,28%.

Fábio Mandarano, gerente de con-
sultoria de gestão de capital huma-
no da Deloitte, diz que esse tipo de
ferramenta é um grande instrumen-
to de gestão, pois saber o que os co-
laboradores necessitam no ambiente
de trabalho faz com que eles se sin-
tam reconhecidos e valorizados -
passo importante para aumentar o ní-
vel de retenção e de produtividade.

O aproveitamento das pesquisas,
geralmente, é grande, pois, segundo
ele, as empresas montam planos de
ação a partir dos resultados obtidos.
Na medida em que se repetem as pes-
quisas é normal notar melhorias em
pontos que antes eram desfavoráveis.
"Infelizmente, no entanto, em alguns
casos, a empresa que utiliza a pesqui-
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sa não atua nos problemas e não en-
contra soluções", conta Mandarano.

Entre algumas das razões aponta-
das pelo consultor para esse "desca-
so" em relação aos resultados da pes-
quisa estão custo, falta de comuni-
cação e até mesmo o não saber
estruturar planos de ação. "Algumas
empresas pecam, pois fazem a pes-
quisa, descobrem pontos negativos,
mas não atuam nas soluções. Certa-
mente o colaborador se sente desres-
peitado, e isso é altamente desmoti-
vador", adverte Mandarano

Moacir Carlos Sampaio Silva, dire-
tor da Portfólio Sedes, consultoria vol-
tada para o desenvolvimento de pes-
soas, reforça que mais e mais empre-
sas buscam as pesquisas de clima como
um termómetro para saber a quantas
anda o dia-a-dia no ambiente interno.
Mas, com a experiência de quem já
vivenciou os desafios de uma direto-
ria de RH, questiona a forma como são
preparadas. Ele conta que, em muitos
casos, opta-se por pesquisas "fecha-
das", estruturadas apenas para provar
alguma coisa já estabelecida.

"Por exemplo: queremos saber se a
assistência médica oferecida é do
agrado do pessoal. A tendência é fa-
zermos perguntas totalmente voltadas
para o assunto, com respostas fecha-
das. É claro que o funcionário irá res-
ponder de acordo com o que está sendo
perguntado. O mesmo já não se aplica
às pesquisas de respostas abertas, inci-
tando o indivíduo a responder de acor-
do com suas necessidades, aprofun-
dando seu raciocínio", afirma Silva,
que também é coordenador do curso
de pós-graduacão em psicologia social
das organizações do Instituto Sedes
Sapientae e criador de uma pesquisa
de clima chamada Fale Francamente.

Outro fator importante para a ve-
racidade das respostas, e assim retra-
tar fielmente o clima organizacional,
é o anonimato. "Aqueles que respon-

Silva, da Portfólio Sedes: pesquisas
para provar algo estabelecido

dem às pesquisas não precisam di-
zer quem são e, por isso, não correm
o risco de serem retaliados, pois mui-
tas pesquisas são voltadas para a ges-
tão da equipe e mede também a atua-
ção do gestor", argumenta ele. "É por
meio dessa ferramenta que se con-
segue medir efetivamente o clima
organizacional da empresa, detectar
prováveis problemas e, se possível,
sanar as insatisfações e aumentar a
produtividade", comenta.

Interação
O consultor diz, ainda, que a em-

presa deve estar preparada para o re-
sultado da pesquisa e, para não com-
prometer a credibilidade da iniciati-
va, deve compartilhar as informações
com toda a equipe. Nesse caso, os ges-
tores e líderes podem pedir opiniões,
fazer reuniões, gerir grupos focais,
enfim, criar condições para que so-
luções sejam realizadas pelo grupo,
criando interação.

Luiz Edmundo Rosa, diretor de RH
do Grupo Accor, afirma que os gesto-
res são os principais responsáveis pela
manutenção do clima organizacional,
mas sem esquecer que a equipe tam-
bém deve se sentir parte do processo

de melhoria da empresa. "O gestor
deve considerar as pessoas como fun-
damentais no processo de servir bem
o cliente. Elas precisam sentir que são
importantes e que, dentro das possi-
bilidades da organização, suas críti-
cas e sugestões serão implantadas."
Para ele, essa é a saída para que a equi-
pe compartilhe com o gestor questões
que envolvam as duas partes e, assim,
criar maior comprometimento.

As pesquisas realizadas pelo Gru-
po Accor são baseadas na fórmula ado-
tada para o ranking das melhores em-
presas para se trabalhar, mas com com-
plementos voltados para o universo da
própria organização. Antes, conta o
executivo, se utilizava a pesquisa de
clima organizacional por amostragem
e, atualmente, a pesquisa de gestão é
realizada com 100% dos colaborado-
res, totalizando 31 mil pessoas. "Acre-
dito que essas pesquisas não podem ser
apenas por amostragem, mas devem
ser feitas com todas as equipes, de to-
dos os setores. Sei, por experiência, que
a maior fonte de desmotivação do co-
laborador é quando ele sabe que não
está preparado para atender o cliente,
quando sente que não está sendo bom
o suficiente. E por intermédio da pes-
quisa podemos detectar quais treina-
mentos esse indivíduo pode fazer para
melhorar sua performance." E dessa
maneira que, hoje, os programas de
capacitação do Grupo Accor são seg-
mentados e não de massa.

Luiz Edmundo conta que, após al-
gumas pesquisas, os funcionários eram
convidados a participar de determi-
nados cursos, mas que com a mudan-
ça na forma de fazer a pesquisa os pró-
prios colaboradores é que pediam trei-
namentos específicos. Para ele, exis-
te uma fórmula de sucesso: pessoas +
clientes + resultados. "É um ciclo vir-
tuoso: preparar, capacitar e motivar.
Trata-se de um investimento que gera
receita para a empresa, pois prepara
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o colaborador para servir melhor e,
consequentemente, fideliza mais os
clientes", argumenta.

Ainda segundo Luiz Edmundo, o
resultado da pesquisa é tratado em três
grupos diferentes de discussão: o que
depende dos colaboradores; o que de-
pende do gestor; e o que depende da
direção da empresa. "Incentivamos to-
dos para que não façam apenas parte
dos problemas e, sim, que façam sua
parte na melhoria do clima. Houve o
caso de um gestor que ao ver o resulta-
do da pesquisa ficou indignado, de iní-
cio, pois sua nota havia sido baixa.
Depois, percebendo que era sua res-
ponsabilidade também, resolveu mo-
dificar sua atuação com a equipe, ten-
do mais interações com seus subordi-
nados diretos. Como resultado, teve
aumento de 30% de aprovação na pes-
quisa seguinte", finaliza o diretor.

Sandro Ricardo Marin, atualmente
controller da Accor Service, um braço
do Grupo Accor, utilizou bem os re-
sultados de uma pesquisa de clima
quando era controller da holding. Fo-
ram detectadas algumas necessidades
como mudança no layout do ambiente
físico de trabalho, problemas na comu-
nicação, falta de esclarecimentos de
ações passadas. "Pudemos saber, por
meio da pesquisa, que os colaborado-
res não se sentiam confortáveis nas dis-
posições das mesas nas salas; que,
muitas vezes, se sentiam injustiçados,
pois faltava clareza por parte dos
gestores em informar por que determi-
nada pessoa tinha sido promovida ou
mesmo a total falta de informação so-
bre o rumo da empresa. Outra recla-
mação constante era de que essas ava-
liações eram feitas uma vez ao ano e
surpreendiam os funcionários, que não
se sentiam preparados", diz.

A partir desse diagnóstico, a equipe
de Marin resolveu adotar algumas
ações práticas: a avaliação passou a ser
feita trimestralmente, inclusive com

Luiz Edmundo, do Grupo Accor: as
pessoas precisam sentir que são ouvidas

entrevistas individuais; foram realiza-
das algumas palestras explicativas, in-
formando aos colaboradores quais
eram os itens avaliados e quais eram
os critérios adotados. "Conseguimos
conscientizar os colaboradores sobre
a necessidade de avaliá-los e, conse-
quentemente, informá-los sobre os cri-
térios de performance da equipe e
performance individual. Deixamos cla-
ro, também, como era a política de re-
muneração e por que alguns eram pro-
movidos e outros não. Sentimos que o
comprometimento deles aumentou,
assim como aumentou a troca de in-
formações com os gestores", lembra.

Comemoração
Marin cita um exemplo: a área fi-

nanceira quase não comemorava me-
tas, como acontece geralmente nas
áreas de vendas e de marketing. Após
detectar isso nas pesquisas, a empre-
sa resolveu implantar alguns eventos
somente para esse fim. "De um ano
para cá, começamos a fazer happy
hour com toda a equipe, de 40 em 40
dias, com adesão livre, vai quem quer.
Notamos maior entrosamento entre as
áreas financeira, controladoria, con-
tas a pagar, a receber, enfim, a comu-
nicação melhorou muito e todos es-
tão mais satisfeitos", esclarece.

Regiane Queija, coordenadora de
controladoria corporativa, que traba-
lhava diretamente com Marin, afir-
ma que essas ações foram realmente
bem aceitas pela equipe. "Lembro
que o layout físico das salas não era
bom. Depois que mudaram as dispo-
sições das mesas, percebo que os
gestores ficaram mais à vontade de,
ao passar pelo departamento, parar
para conversar um pouco. A comu-
nicação evoluiu muito."

Outro reflexo positivo, segundo a
coordenadora, é que, após as avalia-
ções, os gestores passaram a dividir
mais as informações, falando sobre os
pontos fortes e fracos e, principalmen-
te, informando por que determinada
pessoa havia sido promovida e outras
não. "Normalmente, o gestor comu-
nicava sobre determinada promoção,
mas não dizia aos outros o que eles
deveriam fazer para serem promovi-
dos. Depois, passaram a dizer àque-
les que não foram promovidos quais
foram os critérios utilizados", lembra.
Segundo Regiane, esse feedback fez
com que todos se sentissem mais re-
conhecidos. "Passaram também a fa-
zer planos de carreira, e uma das coi-
sas que achei mais interessante foi a
nomeação de um back up direto. Ou
seja, um dos colaboradores era nomea-
do gestor de 2a linha e seria o substi-
tuto direto do gestor na ausência dele.
Isso foi ótimo", finaliza Regiane.

Ações como essas, nas quais a opi-
nião dos indivíduos é escutada e pos-
teriormente implantada, fazem toda a
diferença no clima organizacional da
empresa. O tipo de pesquisa a ser utili-
zado cabe ao RH definir, mas o mais
importante é não deixar de tomar ati-
tudes, pois o colaborador pode se sen-
tir enganado caso ele acene com pro-
blemas e a direção, assim como os
gestores, não fizerem planos de ação
para sanarem - ou ao menos tentarem
resolver - as diferenças. *

16 Melhor • Setembro 2005


