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Ter colaboradores motivados é, certamente, um atalho para bons resultados financeiros. Antes 
de motivá-los, no entanto, é preciso conhecê-los bem. Ferramentas utilizadas desde a década 
de 1980 no Brasil, as pesquisas de clima organizacional se disseminam com rapidez entre as 
grandes empresas brasileiras. Levantamento da consultoria em recursos humanos (RH) 
Watson Wyatt ilustra bem essa tendência: das 194 companhias analisadas (todas com receita 
média anual de R$ 1 bilhão e, ao menos, 2,3 mil funcionários), 67% promovem esse tipo de 
estudo. Entre as que não executam, 26% pretendem implementá-las. No entanto, o trabalho 
não pode parar por aí. Para especialistas em recursos humanos (RH), é preciso dar seqüência 
ao trabalho executando melhorias a partir dos resultados obtidos.  
 
O estudo da Watson Wyatt traz ainda outros dados interessantes. Entre as empresas de 
telecomunicações, serviços públicos, energia e água analisadas, 100% delas promoviam 
pesquisas de clima organizacional, percentual que se reduz para 87% em companhias 
automotivas e de autopeças e, para 78%, em grupos de alimentação, agricultura, bebidas e 
fumo.  
 
EVOLUÇÃO 
 
O levantamento também mostra que os tradicionais questionários estão sendo substituídos por 
outras metodologias, como reuniões em grupo e entrevistas individuais para a coleta de dados, 
o que tem proporcionado uma análise mais precisa e profunda dos resultados.  
 
Quanto às razões para a implementação das pesquisas de clima organizacional, a identificação 
dos pontos fortes e melhorias que devem ser feitas foi citada por 89,6% das empresas 
participantes da pesquisa, seguida por melhora do ambiente de trabalho (74,1%) e a criação 
de uma ferramenta de desenvolvimento para o departamento de RH (71,9%). O levantamento 
também mostra que a prática vem sendo desenvolvida, em média, há seis anos, normalmente 
com uma adesão crescente e consistente dos colaboradores.  
 
Participante do estudo, a Nextel é um bom exemplo. “Um dos principais pilares da companhia 
é a valorização dos colaboradores. Então, se queremos de fato valorizá-los, devemos fazer 
uma medição de seus gostos”, explica Magda Santana, gerente de RH da Nextel. Segundo 
Magda, a pesquisa caiu aos poucos no gosto dos colaboradores.  
 
“Promovemos o estudo anualmente desde 2003, medindo fatores como comunicação, 
liderança, satisfação, entre outros. No primeiro ano, a participação não foi tão efetiva. Com 
campanhas de comunicação interna, conseguimos aumentar a adesão gradativamente. Em 
2008, por exemplo, 88% dos funcionários participaram”, revela a executiva, acrescentando 
que somente funcionários com um mínimo de seis meses de empresa podem participar.  
 
Para Carlos Siqueira, diretor de capital humano da Watson Wyatt, os funcionários são, hoje, 
encarados como um diferencial competitivo decisivo nas empresas, o que explica a grande 
aceitação das pesquisas de clima organizacional.  
 
“Das antigas caixinhas de sugestões até hoje, muita coisa mudou. Se, antes, qualquer 
iniciativa de diálogo era considerada medida de contingência ou medição da satisfação dos 
funcionários, hoje o panorama é diferente. Atualmente, no mundo empresarial, cada vez mais 
o capital financeiro torna-se uma commodity, tal qual a tecnologia. A terceira grande fronteira 
como diferencial competitivo das empresas é o material humano”, acredita.  
 
ENGAJAMENTO 
 
Ainda assim, engajar os funcionários nas pesquisas não é tarefa fácil, principalmente em suas 
primeiras edições. Segundo Andrea Huggard-Caine, da HuggardCaine Consultoria e Gestão em 
Recursos Humanos, a comunicação entre empresa e seus colaboradores deve ser clara.  
 



“A companhia deve demonstrar ao seu funcionário que sua opinião é importante, que valoriza 
seus pensamentos e gostos. Por isso, é preciso comunicar muito bem os propósitos e objetivos 
da pesquisa”, afirma.  
 
Para Andréa, há também outros fatores importantes que influenciam na participação. “É de 
fundamental importância manter o compromisso de que, a partir dos resultados divulgados, 
medidas de melhorias serão tomadas. É aquilo: se perguntar, dê uma resposta, senão corre-se 
o risco de perder a credibilidade”.  
 
Fator que preocupava no passado os gestores de RH durante as pesquisas, a sinceridade dos 
colaboradores nas respostas não é mais uma dor-de-cabeça. “O princípio da confidencialidade 
das informações norteia esses estudos. Se há alguns anos havia funcionários que respondiam 
o que a companhia queria ouvir por medo de represálias, hoje isso não acontece mais. 
Complementa-se esse trabalho, dando respostas a eles, promovendo mudanças”, afirma 
Carlos Siqueira.  
 
Na Nextel, essa receita parece ter sido bem executada: além da adesão de 88% dos 
colaboradores nas pesquisas, suas respostas aos questionamentos trazem altos índices de 
avaliação positiva em relação à empresa.  
 
“Em 2003, o percentual de respostas favoráveis era de 58,38%. Hoje, é de 85,1%. Esse 
crescimento está diretamente relacionado aos planos de ação voltados exclusivamente às 
questões que apresentavam avaliação mais negativa. Escutamos as demandas dos nossos 
funcionários e promovemos mudanças, motivando-os, engajando-os e, principalmente, 
alinhando-os ainda mais aos projetos da Nextel”, afirma Magda Santana. 
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