
Nas companhias com
maior engajamento,
81% dos funcionários se
dizem informados sobre
a situação dos negócios.
POR STELA CAMPOS

á oito anos, quando assumiu a presidência
da HSM, empresa voltada à capacitação
de executivos, Carlos Alberto Júlio tinha a

missão de lançar um portal de informações sobre
negócios, uma revista e criar eventos voltados para
o público executivo. Naquele momento, quando
o mundo vivia a descoberta das possibilidades
da rede e as estratégias mudavam na Velocidade
da luz, ele sabia que precisaria contar com todo
o esforço extrapossível de sua equipe. "Estávamos
trocando a turbina em pleno vôo", lembra. Foi
exatamente esse o conceito que ele fez questão
de espalhar como lema entre os funcionários
da companhia. A mensagem era clara. Todos
trabalhariam a plena capacidade, extrapolando
até a jornada normal de trabalho. O objetivo era
vencer a concorrência e as adversidades daquela
viagem. A família certamente sairia prejudicada e
a qualidade de vida ficaria em segundo plano em

prol da empresa. "Todos sabiam o que aconteceria,
mas também que isso seria temporário", diz.

Um ano e meio depois desse esforço coletivo,
segundo Júlio, a empresa foi se assentando,
conquistando espaço e gradualmente a vida das
pessoas voltou ao lugar. A boa comunicação da
estratégia, nesse caso, resultou no engajamento
da equipe na hora certa, quando a companhia
mais precisava do comprometimento dos fun-
cionários. Ninguém reclama quando sua missão
está bem definida e as metas da empresa são
transparentes. As 30 empresas que se destacam
das demais na gestão de pessoas, segundo o
levantamento Hay/Valor, sabem a importância
da boa comunicação para o sucesso do negócio.
Essas 30 companhias - as cinco primeiras de
cada grupo, segundo o número de funcionários
- tiveram um índice de respostas favoráveis de
81% quando seus funcionários disseram se elas
os mantêm informados sobre a situação dos
negócios. Para as outras empresas pesquisadas,
o percentual cai para 67%. Esse é um dos grandes
diferenciais entre os 30 destaques desta edição e
as demais companhias participantes da pesquisa,
entre outros apresentados a seguir, registrados
também nos infográficos.

Comunicar significa mais do que apenas in-
formar o que está acontecendo e os planos da
empresa para o futuro. Trata-se de uma via de mão
dupla. Seu significado é abrangente e influencia
de forma direta o comportamento das pessoas na
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organização. Saber o que a empresa planeja, não
só nos negócios, mas também na gestão de carrei-
ra, determinará o quão engajado esse funcionário
estará na realização de suas tarefas dentro das
metas traçadas pelo "board". "É necessário que
exista um alinhamento de expectativas", diz Rita
de Marco, consultora do HayGroup Brasil. Desde
a década de 90, com os "downsizings" levando a
cortes significativos de pessoal, os empregados
passaram a pensar sobre o próprio destino nas
corporações e a exigir mais informações sobre
o seu desenvolvimento profissional. "As pessoas
querem gerenciar a própria carreira", diz.

É preciso dar voz ao funcionário, para que exista
esse alinhamento entre o que ele espera e o que
a companhia planeja para ele e para os negócios.
Nas 30 empresas que se destacam no levantamen-
to Hay/Valor, 74% dos empregados dizem poder

expressar livremente seus pontos de vista, contra
65% nas demais companhias. As empresas, muitas
vezes, têm dificuldade para ouvir os empregados.
Idéias inovadoras podem ser engavetadas apenas
porque alguém, numa certa ocasião, não recebeu a
devida atenção do gestor. Os mais criativos podem
se sentir desmotivados com isso. "A falta de aten-
ção nas conversas, nos detalhes, faz o funcionário
perder a confiança na empresa", diz Sandra Cruz,
da Business School São Paulo (BSP). Além disso,
no Brasil, por uma questão cultural, as pessoas
procuram evitar transmitir as más notícias. "Elas
falam o que o outro quer ouvir e camuflam o que
é ruim, com medo de represálias", diz.

O feedback dos gestores sobre o trabalho
dos empregados ainda é falho na maioria das
organizações. "Tanto para falar sobre problemas
quanto para elogiar os avanços", diz Karin Pa-
rodi, do Career Center, especializado em gestão
de carreiras e de pessoas. "O bom gestor ouve,
conversa e sabe se alguém está feliz com o que
faz", acredita. Entretanto, mesmo nas 30 empresas
selecionadas, apenas 65% dos empregados dizem
receber treinamento e aconselhamento de car-
reira de seus chefes imediatos. Nas demais, esse
percentual cai ainda mais, para 56%. Saber qual
a expectativa dos funcionários em relação à sua
vida profissional é importante para a organização



e pode até evitar gastos desnecessários. "Muitas
vezes a empresa descobre que não deveria investir
tanto no treinamento de um funcionário, porque
ele não tem intenção de ficar ou não está satisfeito
com o cargo", diz Rita, do HayGroup.

A retenção de talentos ê uma questão proble-
mática que vem sendo amplamente discutida
em todo o mundo. Até as 30 empresas que se
destacam na pesquisa precisam melhorar nesse
quesito. Apenas 69% dos funcionários acreditam

na habilidade delas para reter os mais qualifica-
dos, contra 56% das demais. "Embora o mercado
esteja difícil em todos os sentidos, para os mais
competentes ele está mais fácil. Hoje até faltam
pessoas qualificadas nos processos de seleção",
diz Ana Lígia Finamor, professora dos MBAs de
gestão empresarial e de carreira da Fundação
Getulio Vargas (FGV-Rio).

Para que seus funcionários tenham um ho-
rizonte de progresso na corporação, 73% dos



OS 30 DESTAQUES

funcionários das 30 empresas de destaque do
levantamento dizem que elas oferecem opor-
tunidades de desenvolvimento para todos. Elas
aparecem como mais dedicadas à questão do que
as outras companhias pesquisadas, para as quais
esse percentual cai para 61%. "A falta de pers-
pectiva incomoda os mais talentosos", diz Karin
Parodi. A sensação de estar em um ambiente de
aprendizado contínuo ajuda a atrair os melhores
profissionais. "As pessoas precisam enxergar as
vantagens de estarem ali", diz Ana Lígia. Segundo
78% dos funcionários, as 30 empresas eleitas for-
necem treinamentos para que as pessoas possam
atuar de forma adequada em seu cargo atual,
enquanto nas outras só 69% afirmam isso.

Na prática, os mais talentosos sempre querem
melhorar seu desempenho e para isso sentem a
necessidade de saber como são avaliados pelos
chefes. Querem entender qual seu papel na estra-
tégia elaborada pelo alto escalão. Com essas infor-
mações em mãos, serão mais realistas ao olharem
a própria remuneração. "Nossa pesquisa mostra
que metas comunicadas adequadamente impac-
tam diretamente na satisfação dos funcionários
em relação ao salário", lembra Rita. Estrategica-
mente, compartilhar com o grupo os objetivos de
longo prazo da empresa pode adiantar algumas
casas na preparação do efetivo para a empreitada.

Se uma empresa planeja, por exemplo, expandir
seus negócios para outros países da América
Latina e as pessoas sabem disso, elas entenderão
que falar espanhol será importante dali para a
frente. "As empresas têm de traduzir a estratégia
na forma de competências para que as pessoas
sejam preparadas para agir de acordo com o que
ela precisará", diz Karin.

Sentir-se parte do projeto da companhia pode
ajudar o funcionário a compreender melhor o
momento que ela vive. Nas 30 empresas que se
destacaram na pesquisa, 88% dos funcionários
dizem acreditar que o direcionamento e as metas
adotados por elas estavam corretos. Nas outras
companhias participantes, esse percentual cai
para 78%. Também 71 % das pessoas que trabalham
nas 30 empresas afirmam que nelas as decisões são
tomadas sem atrasos, contra a opinião de 60% dos
empregados das outras companhias. Os funcioná-
rios ficam satisfeitos ao perceberem a consistência
nos planos da direção. "Elas querem saber se quem
está no comando faz o que fala, se os valores são
praticados", diz a consultora Vicky Bloch. "É pre-
ciso existir confiança dos dois lados."

Devido à velocidade em que gira o mundo dos
negócios hoje, as decisões devem ser cada vez mais
partilhadas. "Para que as pessoas possam dar res-
postas coerentes, a empresa precisa dar visibilidade



à sua estratégia", diz Vicky. E, para que os gestores
consigam olhar o que acontece além das fronteiras
da empresa, precisam contar com equipes autô-
nomas e bem preparadas. "Eles precisam de uma
boa retaguarda, e só vão conseguir isso dividindo
informações", diz Ana Lígia Finamor, da FGV-Rio.
Entre as 30 empresas de destaque do levantamen-
to, 76% dos funcionários acreditam que elas são
bem-sucedidas ao dividir idéias, informações,
tecnologia e qualificações com suas várias áreas.
Na outras, o percentual fica em 63%.

Um aspecto que diferencia as 30 melhores
empresas das demais pesquisadas é também a
confiança que os funcionários depositam na alta
direção. O levantamento mostra que 87% dos
empregados afirmam confiar nos executivos da
companhia, em comparação com 77% nas outras
empresas. "O gestor precisa ter respeito pelos
funcionários, buscar relações sustentáveis", diz
Vicky Bloch. Conseguir o engajamento efetivo e
um relacionamento duradouro significa estar
atento a todos os aspectos que influenciam a
performance dos empregados, como o seu bem-

estar fora do trabalho, em casa, no clube, com a
família. As 30 empresas, segundo 71% dos em-
pregados, são sensíveis à relação entre suas vidas
profissionais e pessoais. "O funcionário será mais
comprometido à medida que tiver mais oportu-
nidades de gerenciar sua qualidade de vida", diz
Rita de Marco, do Hay Group. As pessoas querem
cuidar melhor do próprio tempo.

O que os empregados buscam nas empresas é
ainda uma liderança genuína que os incentive a
produzir mais, dividindo com eles os desafios co-
letivos e as conquistas. Nas 30 empresas destaca-
das, 82% dos funcionários disseram que a direção
os motiva a se empenhar ao máximo no trabalho.
Nas outras participantes esse percentual fica em
71%. "A maneira como a mensagem e o conteúdo
são transmitidos é que fazem as pessoas acredita-
rem que metas ousadas são possíveis", diz Carlos
Alberto Júlio, da HSM. O segredo para implemen-
tar uma estratégia de sucesso não é só partilhar
os números, métodos ou fornecer ferramentas de
preparação para os empregados. É, antes de tudo,
saber dividir o sonho, o desejo de vencer.
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