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Rubião, da Chemtec, conversa com os funcionários todos os dias Massagem na Dow, para compensar o estresse

Até elas têm de melhorar

A s 100 melhores empresas para tra-
balhar no país, escolhidas de acor-

do com a metodologia internacional da
consultoria Great Place to Work Institu-
te, formam uma elite. São as que têm os
funcionários mais motivados e as me-
lhores condições para eles crescerem
na carreira. Mas nem elas podem dizer
que concluíram a tarefa de criar um
ambiente adequado para o trabalho.
Com base na extensa pesquisa anual
que faz nas empresas, o Great Place to
Work destacou sete itens nas relações
entre as empresas e seus funcionários
que apresentaram resultados fracos no
ranking deste ano, publicado em agosto
por ÉPOCA. O pior resultado foi no item
transparência nas políticas e práticas de
remuneração: apenas 25% das empre-
sas tratam do tema de alguma forma.

Em cinco dos outros seis pontos em que
as empresas ficaram aquém do esperado,
os índices da pesquisa pioraram nos úl-
timos dez anos. São qualidade de vida,
autonomia dos funcionários, comunicação
entre chefes e equipes, tratamento justo
para os funcionários em todos os níveis
e informação clara sobre as estratégias
da empresa. Em um item, se os funcio-
nários acreditam na imparcialidade dos
superiores na hora de dar promoções ou
aumento, houve leve melhora, mas a nota
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ainda foi decepcionante. A média foi 76
pontos (de um máximo de 100).

A boa notícia da pesquisa é que já há
empresas com iniciativas individuais para
melhorar o desempenho nesses itens.
Algumas têm resultados concretos e po-
derão servir de exemplo para as demais.
A empresa de engenharia Promon é um
exempo no caso mais problemático, a
transparência na remuneração. Ela divul-
ga internamente o salário médio que suas
concorrentes estão pagan-
do para os profissionais em
cada função do organogra-
ma. Os funcionários podem
consultar a lista a qualquer
momento e têm liberdade
para propor quanto que-
rem ganhar - há até um
formulário para isso.

No item qualidade de
vida, o motivo da piora no
índice médio deste ano foi
o aumento da carga horária nas empre-
sas, segundo Paulo Medeiros, diretor do
Great Place to Work Institute. As compa-
nhias não se sentem seguras para reduzir
a carga, mas estão buscando formas de
diminuir a pressão sobre a saúde e o bem-
estar dos funcionários. A Dow implantou
um programa de massagens no ambiente
de trabalho que fica disponível também
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Empresas já
testam soluções

para melhorar
os pontos mais

delicados do
relacionamento
com as equipes

para os que trabalham no chão de fábrica.
As sessões saem de graça para os ope-
rários. Quem trabalha nos escritórios da
empresa paga uma parcela do preço.

O e-mail, ferramenta que aumentou a
produtividade nas empresas, é um dos
vilões do relacionamento entre empresas
e equipes. Por causa das mensagens ele-
trônicas, os líderes estão saindo menos
da sala para conversar com os subordina-
dos, de acordo com Medeiros. A comu-
nicação, por isso, piorou. "Isso prejudica
a confiança, que se constrói com diálogo
olho no olho", diz.

O presidente da empresa de tecnolo-
gia da informação Chemtec, Luís Rubião,

encontrou uma boa saída.
Todos os dias ele percorre
os cinco andares do prédio-
sede da companhia, no Rio
de Janeiro, para conversar
com os funcionários. Ao
todo são 180 pessoas. Ele
tira dúvidas tanto de esta-
giários como de diretores.
"Rubião costuma dizer que
acha inadmissível que um
gerente não atenda um su-

bordinado, se ele mesmo, que é o dono,
pára o que está fazendo para conversar
com qualquer um", diz Alexandra Silveira,
analista de comunicação da empresa. •
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