
era o desafio lançado.

A empresa fez escolhas e traçou uma estratégia com

complexidade crescente, sustentada ao longo do tempo.

A primeira onda, realizada em 2001, esteve voltada para

a mobilização dos empregados em torno de questões

estratégicas como satisfação do cliente, melhoria de

serviços e produtos e do ambiente de trabalho. O objetivo

era reforçar o sentimento de pertencer. Afinal, a empresa

migrava de um longo período de inércia estatal e de um

mercado cativo para um cenário altamente competitivo,

o que exigiria novas premissas.

Era preciso promover uma transformação cultural que

teve início com a formulação dos novos valores, o que

ocorreu com um trabalho envolvendo 1,5 mil empregados

do Grupo Telefônica no mundo. Aqui vale uma pausa

para falar desse projeto. Desenvolvido em 2001, o Projeto

Valores mobilizou empregados de todos os níveis

hierárquicos, sindicatos e acionistas nos 40 países de

atuação. O processo foi coordenado pelo Hay Group e a

ara mudar o clima organizacional de uma

empresa é preciso, sobretudo, coragem.

Coragem de fazer opções, de não atacar

todas as frentes ao mesmo tempo. Foi o

que fez a Telefônica São Paulo a partir de

2001, quando pesquisa interna revelou

um índice de satisfação dos empregados

de 54%. Como pular para outro patamar



participação dos funcionários se deu por meio de pesquisa

on line e de focus group. Todas as linhas de negócio de

todos os países contribuíram com suas opiniões sobre ,

quais deveriam ser os valores do Grupo. A empresa

entende que nenhum valor é implementado em uma

cultura organizacional por decreto ou por decisão da alta

administração. Os valores só serão praticados se forem

vivenciados pela maioria dos funcionários no dia-a-dia.

Continuando no nosso case, para melhorar o clima

organizacional, a Telefônica SP criou também um Comitê

de Satisfação dos Empregados (formado por executivos e

não executivos das áreas de RH) e lançou programas

específicos. Foram reforçadas as ações de comunicação e

de relacionamento internas. Já então tornava-se clara a

necessidade de implantar um círculo virtuoso que se

retroalimentava: empregados satisfeitos gerariam

resultados diferenciados que, por sua vez, alavancariam

a satisfação dos clientes com reflexos positivos na

satisfação dos acionistas que, em decorrência, ampliariam

seus investimentos no negócio.

A mesma lógica que rege o

relacionamento com o cliente

externo passou assim a valer na

dinâmica interna da empresa: a

satisfação dos empregados é vista

como condição sine qua non para o

sucesso do negócio. Essa

preocupação njío é gratuita. Baseia-

se no fato de que, para atender bem o

cliente, o empregado tem de saber,

poder e querer fazê-lo. A

competência técnica responde pelo

saber. O acesso aos recursos

necessários corresponde ao poder.

Querer fazer depende do ânimo, do

entusiasmo, do estado de espírito,

enfim, da satisfação das pessoas

quando realizam seu trabalho. É esse

tripé que gera a atitude diferenciada

dos empregados. Para isso era

preciso repensar os recursos

subjetivos, simbólicos, significativos
e relacionais.

De 2001 a 2004, os empregados

da Telefônica SP participaram da

Corrida dos Campeões, um programa

destinado a transformar a cultura da

empresa, tanto no que se refere à

satisfação do cliente, melhoria de

serviços e produtos como do

ambiente de trabalho. Realizado em

quatro etapas, o programa

incentivou a implementação de

ações/projetos propostos pelos

empregados, alinhados aos objetivos

estratégicos. O motor que moveu a

Corrida dos Campeões é a crença na



quando o presidente mundial do

Grupo Telefônico lançou o

Programa Compromisso Cliente,

desdobrado em três grandes pilares

de atuação: cliente, excelência

operacional e inovação.

O balanço dos quatro anos de

investimentos no clima

organizacional já indicava o acerto

da estratégia: situada entre as

melhores empresas para se
trabalhar no Brasil, a Telefônica SP

registrou um índice de satisfação

interna de 76%, um crescimento de

29% em relação a 2001.

Era hora de dar um passo

adiante. Em 2005, novos

programas reforçaram os valores

simbólicos que a empresa queria

disseminar —como o sentido de

pertencer a um grupo, de conhecer

as regras do jogo, de potencializar o

talento e o empreendedorismo, de

ganhar velocidade e agilidade para

vencer. O índice de satisfação

interna chegou a quase 80%.

O que a Telefônica SP

comprovou é que a gestão do

vínculo entre empregado e empresa

está cada vez mais complexa. A

retenção está cada vez mais baseada

nos aspectos culturais, daí a ênfase

da empresa de trabalhar a mudança

cultural. Um dos aspectos dessa

mudança foi traduzido no Programa

Voluntários Telefônica lançado em

2006 com grande sucesso. Ele tem

capacidade das pessoas de resolver problemas e identificar

oportunidades de melhoria. Pessoas, quando estimuladas

a contribuir, o fazem de maneira criativa e empreendedora.

Essa premissa foi comprovada nas quatro campanhas que

a empresa promoveu. As duas primeiras campanhas foram

destinadas à redução de custos e aumento de receitas. A

terceira etapa teve como tema a satisfação do cliente, e a

quarta etapa, realizada em 2003/2004, incentivou os

empregados a implementarem projetos para a melhoria do

clima organizacional. A partir da divulgação dos temas na

empresa, os empregados insXcreveram os projetos que

foram efetivamente implementados, em equipes de até 10

pessoas.

A transformação cultural foi aprofundada em 2004



como principais objetivos o fortalecimento do espírito de

equipe, o incentivo ao empreendedorismo e ao exercício

da liderança, a capacitação nas questões relativas ao

trabalho voluntário, e a contribuição para o fortalecimento
institucional das organizações apoiadas pelos empregados.

Além de agregar valores a todos os envolvidos —empresa,

funcionários e comunidade—, este tipo de projeto funciona

também como um fator de coesão interna, o que reflete

favoravelmente no clima organizacional.

Neste momento, a empresa implanta uma quarta onda,

com o programa de qualidade de vida Conviver, baseado

em quatro pilares: promoção da saúde, relacionamento,

cultura e lazer; orgulho de

pertencer; e responsabilidade

socioambiental. Além do

equilíbrio entre vida profissional e

pessoal, no centro do programa está

o incentivo ao relacionamento

interpessoal e a o desenvolvimento

cultural e intelectual.

Em resumo, a Telefônica SP é

uma empresa que está passando por

um raríssimo processo de

transformação: tem o desafio de se

reinventar ao mesmo tempo em que

o mercado está pedindo novas

tecnologias e produtos e serviços,

o que requer um forte trabalho de

mudança cultural.

Essa construção exige uma

transferência de foco da empresa—

de processo para pessoas, de

produto para clientes. Hoje a

Telefônica SP é uma empresa que

vê a satisfação do empregado como

motor e alavanca da satisfação do

cliente.

As ações para a melhoria do

clima organizacional demonstram

a aliança firmada entre a alta

direção e os empregados para a

implementação das estratégias da

empresa. Isso tem se refletido nos

resultados do negócio e também no

índice de satisfação interna. Em

constante evolução, a Telefônica

SP é percebida pelos empregados,

pelo terceiro ano consecutivo,

como um excelente lugar para se

trabalhar.

Text Box
Fonte: T & D Inteligência corporativa, a.15 , n.152, p. 14-18, 2007.




