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Preocupadas com os resultados de curto prazo frente à crise econômica mundial e, ao mesmo 
tempo, empenhadas com a revisão do seu planejamento estratégico, muitas organizações 
deixaram de dar a devida atenção a um público essencial para garantir a superação dos 
resultados: os seus funcionários. E o reflexo desse descuido no ambiente de trabalho tem sido 
rápido, conforme mostra uma pesquisa encomendada pelo Valor à consultoria DBM, 
especializada na gestão do capital humano em momentos de transição. 
 
Dos 115 executivos entrevistados em abril deste ano que atuam em pequenas, médias e 
grandes empresas no Brasil, 33,9% afirmam que o clima piorou por conta das reestruturações 
feitas diante da crise e cerca de 24% consideram que o clima piorou de uma forma geral, 
apesar de a companhia não ter promovido mudanças drásticas.  
 
Outro fator revelado pela pesquisa é que, em vez de tomarem a frente do processo com garra 
e entusiasmo, há muitos líderes desmotivados com as dificuldades no seu negócio e que, por 
não conseguirem esconder da equipe tal desânimo, acabam contaminando ainda mais o 
ambiente. Quando perguntados se os diretores e o presidente têm transmitido entusiasmo e 
motivação para os seus subordinados, 27,8% dos entrevistados pela DBM julgam os esforços 
ineficientes para a manutenção do ambiente organizacional após a crise e 48,7% consideram 
regular. 
 
Se a postura do líder é fator de inspiração, a forma como ele se comunica com a equipe é 
determinante para conseguir o comprometimento dos funcionários em tempos de turbulência. 
"Esta é a hora da verdade, em que os valores vêm à tona. É quando realmente colocamos em 
questão o discurso e a prática", diz a gerente da área de pesquisas organizacionais da 
consultoria Hay Group, Caroline Marcon.  
 
Uma das empresas consideradas exemplo no Brasil quando o assunto é clima organizacional é 
a Serasa Experian. Mas isso não significa que a empresa nunca passe por períodos de tensão. 
Há cerca de dois anos, quando a multinacional Experian comprou a Serasa, houve momentos 
de grande apreensão entre os então 2,5 mil funcionários da companhia no Brasil. "O medo era 
que a empresa americana mudasse a nossa cultura", admite o diretor de desenvolvimento 
humano da empresa, Milton Pereira. Com a troca do presidente e de parte da diretoria, as 
inseguranças se tornaram ainda maiores.  
 
Mas o reconhecido modelo de gestão da Serasa falou mais alto. "Eles procuraram sabiamente 
nos ouvir e tiveram o cuidado de manter e respeitar a nossa cultura", conta Pereira. Decisão 
que fazia sentido: em uma pesquisa de engajamento de pessoal feita pela Experian em mais 
de 30 países, a empresa brasileira despontou em primeiro lugar com o melhor clima 
organizacional. 
 
Para garantir esse engajamento, algumas lições estão permanentemente na cartilha da 
Serasa: coesão entre os diretores e as lideranças; investimento em comunicação interna; 
transparência e freqüência na divulgação dos resultados; comunicar internamente antes de 
divulgar para fora; ênfase no desenvolvimento das pessoas e estímulo à motivação.  
 
Quando há a necessidade de se realizar demissões para fazer frente à crise ou a uma 
reestruturação, alertam os especialistas, o respeito pelos colaboradores que saíram e também 
o cuidado com aqueles que ficaram impactam diretamente o comprometimento da equipe com 
os resultados futuros. E, nesse sentido, o planejamento é fundamental, reforça Karin Parodi, 
sócia da Career Center, empresa especializada em gestão de carreira e recursos humanos. 
Alguns cuidados, segundo ela, são essenciais. A comunicação das demissões deve ser feita 
pessoalmente, acompanhada de uma explicação clara sobre os motivos que levaram à decisão. 
Isso sem contar, evidentemente, o pagamento do pacote de direitos e benefícios.  
 
E como não desanimar aqueles que continuam tocando o barco? Agindo da mesma forma, com 
transparência, porém trazendo as pessoas mais para perto. A Career Center dá algumas dicas: 



é preciso contextualizar a reestruturação e ser firme em mostrar que não acontecerão novos 
cortes; não fingir que nada aconteceu; reforçar o planejamento da área, metas e objetivos 
futuros; explicar os próximos passos; estar presente na empresa e mais próximo da equipe; e, 
acima de tudo, ser consistente e coerente.  
 
Quando os funcionários conseguem entender o que está acontecendo na cadeia da economia 
onde a organização se insere, eles tendem a compreender as reestruturações necessárias, 
garante o consultor sênior de capital humano da Mercer, Willian Bull. "Se há uma comunicação 
clara, não é que a pessoa vai ficar satisfeita e feliz, mas ela é capaz de entender, assimilar, 
ultrapassar a questão pessoal e se comprometer com a empresa", diz Bull. Caso contrário, 
alerta o consultor, pode causar pânico e trazer desconforto.  
 
Segundo a pesquisa da DBM, 49,6% dos 115 executivos entrevistados consideram regular e 
29,6% afirmam ser insuficiente a transparência e eficácia da comunicação interna no sentido 
de colaborar para a manutenção do clima interno e evitar maiores ruídos em torno de 
possíveis- ou reais- demissões.  
 
Se qualquer mudança significativa em uma organização - e até mesmo fora dela- tira as 
pessoas da zona de conforto e gera medo do desconhecido, não é difícil imaginar o tamanho 
do impacto da fusão dos bancos Santander e Real/ABN Amro, que uniu duas grandes 
instituições financeiras de perfis e culturas bastante diferentes. Do ponto de vista da gestão de 
pessoas, um era conhecido por sua postura mais agressiva e competitiva, enquanto o outro 
incentivava fortemente o lado humano e a qualidade de vida. Como a fusão aconteceu 
mundialmente em 2007 e a negociação no Brasil só foi aprovada em julho de 2008, os boatos, 
o medo e a insegurança tomaram conta do clima das duas instituições. Para piorar, em janeiro 
foram demitidas cerca de 400 pessoas do grupo Santander.  
 
 
Apagar tal incêndio, ou ao menos reduzir as chamas, foi um desafio e tanto para a equipe de 
recursos humanos, que tem ainda vários obstáculos pela frente no sentido de promover a 
efetiva integração das culturas. "O clima ainda tem suas tensões, não é um processo que 
acaba tão rápido", diz o superintendente executivo de recursos humanos do grupo, Marco 
André Ferreira da Silva, oriundo do Real/ABN. 
 
Cerca de 70 pessoas foram envolvidas pelo RH no levantamento e análise de mais de uma 
centena de temas ligados a gestão de pessoas que deveriam ser unificados ou modificados 
após a fusão, como benefícios, treinamentos, remuneração, inclusão e desenvolvimento de 
talentos. Agora, as ações começam a ser implementadas. "O objetivo desse estudo detalhado 
era avaliar cuidadosamente as práticas das duas instituições e adotar o que cada uma tinha de 
melhor", diz Ferreira da Silva. 
 
Nos próximos meses, um novo assunto pode mexer com o clima no banco: a equalização de 
remunerações, salários e benefícios, trabalho que levou quase seis meses para ser concluído. 
Apesar dos cuidados em manter os benefícios e salários em um nível competitivo com o 
mercado, certamente as mudanças devem mexer com os interesses individuais dos 
colaboradores. "Teremos cuidado com alguma flexibilização nas escolhas, mas sempre 
corremos o risco de não conseguir deixar todo mundo satisfeito", avalia o executivo de RH. 
"Aqui não falamos de clima, e sim de engajamento. E é difícil estar em uma organização se os 
propósitos dela não têm significado para o indivíduo." 
 
Os casos do "novo" Santander e da Serasa Experian são exemplos do que os especialistas em 
recursos humanos pregam com unanimidade: uma empresa só consegue motivar e engajar 
seus colaboradores se o assunto estiver na pauta do CEO. "O clima organizacional não é 
assunto do RH, é agenda do presidente", afirma Caroline, do Hay Group. Ela avalia que houve 
uma grande evolução nesse sentido: "Os CEOs estão mais preocupados em agir, investir 
dinheiro e tempo para melhorar a comunicação e a motivação das equipes." O que eles não 
podem é se esquecer disso durante a crise. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 maio 2009, Eu & Investimentos, p. D10. 


