
O engajamento é a soma do comprometimento - vínculo
afetivo e intenção em se manter na organização - e do
desejo de ir além das exigências formais do cargo

U m novo conceito para apontar as melhores
empresas na gestão de pessoas passa, a
partir desta edição, a nortear a pesquisa

do Hay Group para Valor Carreira. Trata-se de
medir o engajamento dos funcionários, reflexo
dos resultados de três grandes grupos de ques-
tões colocadas na pesquisa - eficácia da empresa,
condições para o desempenho eficaz e justiça -,
detalhados nas páginas seguintes.

Pela primeira vez, esse conceito, utilizado em
trabalhos de gestão nas principais corporações
do mundo, ê aplicado no Brasil em levantamen-
tos feitos especialmente para publicação. E tem
a chancela do Hay Group, um nome de peso em
pesquisa e gestão de clima organizacional, dono
de um dos maiores bancos de dados do mundo
na área. O Hay Group, parceiro do Valor desde a
primeira edição de Valor Carreira, em 2003, está
presente em 40 países há mais de 60 anos e, no Bra-
sil, há 32 anos. É dele, também, a pesquisa usada
pela revista Fortune para escolher, anualmente, as
companhias mais admiradas do mundo.

Inscreveram-se para participar da pesquisa
Hay/Valor e, assim, conhecer a avaliação feita
pelos próprios funcionários, 158 companhias,
das quais 128 completaram todo o processo - 30
desistiram, não conseguiram devolver o número
mínimo necessário de questionários respondidos
ou foram desclassificadas. Aquelas 128 empresas
constituem, assim, a base da pesquisa e deram
origem às 66 melhores, que, por sua vez, levaram
aos 30 destaques. Para chegar às melhores e aos
destaques, o Hay Group agrupa as empresas se-
gundo o número de funcionários (ver quadro).

Para fazer a seleção final, cumpre-se um rigo-
roso e minucioso ciclo de trabalho conduzido
pelo Hay Group para assegurar uma amostra
representativa e a consistência do resultado.

Foram enviados às participantes 58.131 questio-
nários, dos quais 49.184 voltaram respondidos.
A distribuição deles foi feita de forma que cada
empresa recebesse uma quantidade mínima de
questionários segundo o número de funcionários.
Companhias com até 200 empregados receberam
questionários em número suficiente para que
100% da população pudesse responder à pesquisa.
As com número superior receberam o equivalente,
em média, a 40% do total de funcionários, com
limite máximo de 2 mil.

Para obter uma amostra representativa dos
funcionários de cada empresa e assegurar, assim,
a consistência do resultado final, a distribuição
seguiu ainda outros critérios estatísticos. Foram
selecionados para receber e responder o questio-
nário funcionários de níveis hierárquicos, funções,
locais de trabalho e tempo de empresa diferentes.
Cada uma das características desses grupos influi
na percepção sobre a empresa. As participantes
enviaram ao Hay Group as informações sobre a
distribuição dos funcionários para a seleção da
amostra. Trata-se de um cuidado que chega a
exigir, em alguns casos, que a empresa detalhe sua
estrutura de cargos. Mais ainda, dependendo de
como é essa estrutura e de como os funcionários
estão distribuídos nela, há necessidade de alterar
o padrão e ampliar a amostra inicial. Como condi-
ção básica para a pré-qualificação, as participantes
tiveram de devolver respondido um número esta-
tisticamente significativo de questionários.

A pesquisa é feita de maneira a garantir o ano-
nimato dos funcionários e, assim, respostas sem
interferência ou constrangimento. Por isso, even-
tuais dúvidas são esclarecidas fora do ambiente
da empresa - um telefone 0800 fica à disposição.
O Hay Group recomenda às empresas o uso de
um modelo de comunicação aos funcionários. É



uma forma de evitar pressões e um clima de com-
petição que pode mascarar os resultados. Para se
certificar do bom andamento e de que as regras
são cumpridas, a consultoria faz uma auditoria de
todo o processo, mediante contato direto com os
funcionários. Esse cuidado levou à eliminação de
uma participante, depois de constatada incorre-
ção na forma de preenchimento dos questionários
e inconsistência de resultados.

Cada uma das empresas é avaliada pelo Hay
Group de acordo com as respostas às 61 perguntas
do questionário, agrupadas em quatro grandes
quesitos: eficácia da empresa, condições para o de-
sempenho eficaz, justiça e engajamento. Os quatro
são divididos em fatores, compostos de questões
relativas ao tema. Exemplo: no fator "gestão de ta-
lentos", parte de "eficácia da empresa", as questões
se referem à habilidade da empresa em atrair e reter
empregados altamente qualificados.

As questões são respondidas em escala numé-
rica de l a 5. As respostas l e 2 são consideradas
desfavoráveis e a 3, neutra. O funcionário foi
instruído a deixar a resposta em branco caso não
soubesse opinar sobre o assunto. As respostas 4 e
5 são consideradas favoráveis. Com base nisso, cal-
cula-se o índice de favorabilidade de cada questão
(percentual das respostas 4 e 5). O índice de cada

fator é o resultado da média dos percentuais das
questões que o compõem.

Nos quadros que acompanham as reportagens
sobre cada empresa, os índices relativos aos fato-
res pesquisados, bem como a média final, estão
registrados em gráficos. Os quesitos considerados
e o conteúdo resumido de cada fator estão no
seguinte roteiro:

Mede a opinião dos funcionários quanto aos
aspectos que tornam a empresa eficaz do ponto
de vista da gestão estratégica e da reputação
externa, fatores capazes de aumentar o nível de
engajamento das pessoas. Foram colocadas as
seguintes questões:

Se a empresa tem uma liderança eficaz, com in-
teresse genuíno no bem-estar dos funcionários,
se a diretoria tem prioridades claras para o que
precisa ser feito e se toma decisões fundamentais
para o sucesso do negócio. Se as ações são consis-
tentes com o discurso e se a confiança em relação
à diretoria é alta.

Se a empresa tem metas de longo prazo em comple-



CRITÉRIOS

mento às de curto prazo, se o funcionário considera
que o direcionamento e as metas estão corretos, se
a diretoria tem um plano de negócios claramente
definido e se o empregado acredita que contribui
para que a empresa alcance seus objetivos.

Se a empresa tem habilidade para atrair e reter
empregados altamente qualificados.

Se a empresa é inovadora no desenvolvimento de
novos produtos ou serviços e nos métodos opera-
cionais internos, com o uso de novas tecnologias
ou abordagens criativas. E se o funcionário é en-
corajado a encontrar novas ou melhores formas
de fazer as coisas.

Se a empresa procura entender e atender as ne-
cessidades e exigências dos clientes, se tem ética
nos negócios e se oferece produtos e/ou serviços
de qualidade. Se a empresa tem responsabilidade
social e se responde eficazmente às mudanças rio
ambiente de negócios (mercado, concorrentes e
tecnologia, por exemplo).

CONDIÇÕES PARA O DESEMPENHO EFICAZ
Mede a opinião dos funcionários quanto ao con-
junto de fatores que influem diretamente para
que os empregados desempenhem bem o seu tra-
balho. Foram colocadas as seguintes questões:

Se a empresa mantêm os empregados informados
sobre a situação dos negócios, se a estratégia e ob-
jetivos são claramente comunicados, se é possível
expressar pontos de vista sem medo. E se os chefes/
gestores encorajam os funcionários a transmitir
informações importantes imediatamente, mesmo
que não sejam boas notícias.

Se a empresa divide idéias, informações, tecnologia e
qualificações entre as suas várias áreas, se a equipe de
trabalho do funcionário recebe apoio de qualidade
de outras das quais depende e se há boa cooperação
e trabalho de equipe dentro do seu grupo.

Se a empresa fornece o treinamento para que o
funcionário possa lidar adequadamente com o seu
cargo, se há informações e recursos necessários
para o trabalho eficaz.

Se a confiança em relação ao chefe ê alta e se ele
é acessível quando solicitado, ê receptivo e age a
partir de idéias e opiniões do funcionário, e com
justiça com todos, sem favoritismos.

Se o funcionário tem autonomia suficiente para
realizar o trabalho de forma eficaz e se as decisões
são tomadas sem atrasos injustificados.

JUSTIÇA
Avalia a forma com que as pessoas se julgam trata-
das na organização, considerando principalmente
como a empresa lida com aquelas que apresentam
diferentes graus de desempenho. Foram colocadas
as seguintes questões:

Se na empresa há oportunidade de desenvolvi-
mento e se o chefe oferece condições de treina-
mento/aconselhamento de desenvolvimento e
carreira. E se, quanto melhor o desempenho do
funcionário, maiores são as oportunidades.

Se o fluxo ê bem organizado e se a carga de traba-
lho esperada do funcionário é razoável. E, ainda,
se a empresa é sensível à relação equilibrada entre
vida profissional e pessoal.

Se a empresa tem forte cultura de desenvolvimen-
to, se lida com firmeza - mas de forma apropriada
- com baixos desempenhos, se o chefe dá feedback
claro e constante e fornece reconhecimento ou
prêmio pelo bom trabalho. Se o funcionário tem
idéia clara dos resultados esperados dele no seu
trabalho, se é responsabilizado por entregar esses
resultados e se o mesmo acontece com a chefia. E
se, na opinião do funcionário, quanto melhor seu
desempenho, melhor será sua remuneração.

ENGAJAMENTO
Todos os fatores pesquisados estão refletidos no
engajamento e em questões específicas colocadas
nesta dimensão:

Se o funcionário está satisfeito com o cargo e tra-
balho. Se o cargo permite que ele faça bom uso das
suas qualificações e habilidades e se dá a ele opor-
tunidade de trabalho desafiador e interessante.

Se, comparando com outras, a empresa pode ser
classificada como um bom lugar para trabalhar.
Se o funcionário sente orgulho em trabalhar na
empresa e se a recomendaria à família ou amigos
como um bom local de trabalho. Se a direção da
empresa motiva o funcionário a dar dedicação
máxima ao trabalho e se o funcionário se julga
comprometido com o sucesso da empresa.



As participantes da pesquisa As Melhores na
Gestão de Pessoas inscreveram-se e acataram

formalmente as condições estabelecidas por Valor
Carreira e pelo Hay Group, de modo a permitir uma
avaliação isenta por parte dos funcionários. Das 158
inscritas, 30 desistiram, não conseguiram devolver o
número mínimo necessário de questionários respon-
didos ou foram desclassificadas. A amostra final, de
128 empresas, foi dividida em seis grupos, de acorcTe
com o número de funcionários de cada uma delas: de
100a500;de501 a 1.000;de 1.001 a2.000;de2.001 a
4.000; de 4.001 a 10.000; e acima de 10.000.

Para cada um dos seis grupos calculou-se o per-
centual mediano de favorabilidade. As empresas que
ficaram acima do percentual classificaram-se como
as 66 melhores entre as 128 pesquisadas. Em seguida,
foram escolhidas e classificadas as cinco com melhor
pontuação em cada grupo - uma campeã e mais
quatro -, chegando-se a um total de 30 destaques.
Essas 30 empresas receberam a visita da equipe de
Valor Carreira para reportagens sobre métodos e
procedimentos na boa gestão de pessoas.

A divisão por grupos segundo o número de fun-

cionários, única em pesquisas do gênero, decorre
da constatação, confirmada pelos números finais,
de que empresas com um quadro pequeno de
empregados têm, como padrão, um índice de fa-
vorabilidade muito diferente daquele obtido por
companhias maiores. Essa diferença é tanto maior
quanto melhor a empresa na gestão de pessoas. As
cinco melhores do grupo com 100 a 500 funcioná-
rios, por exemplo, tiveram em média um índice de
favorabilidade de 85%. À medida que cresce o núme-
ro de empregados, essa média cai, para chegar, entre
as companhias com mais de 10.000 funcionários, a
75%. Se no entanto for levado em conta o total de
participantes - aí incluídas, portanto, as companhias
não classificadas - e considerados aqueles dois gru-
pos, há uma diferença muito apertada, de apenas l
ponto percentual (71% e 70%, respectivamente).

Valor Carreira aponta ainda a melhor entre as
campeãs dos seis grupos de empresas, com base
na consistência das boas práticas na gestão de
pessoas e, também, no desempenho financeiro da
companhia, de acordo com os dados do anuário
Valor 1000 e de balanços publicados.

Text Box
Fonte: Valor Carreira, ano 4, n. 4, p. 24-28, out. 2006.




