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Se alguma empresa ainda acredita que apenas
o alto nível de satisfação dos funcionários é
o caminho para alcançar bons resultados,

chegou a hora de rever os conceitos sobre gestão
de pessoas. Afinal, um funcionário acomodado
pode estar satisfeito com a organização se recebe o
salário em dia, tem um clima agradável com os co-
legas e mantém bom relacionamento com a chefia.
A satisfação dos colaboradores é um importante
fator de motivação, sim, mas não é o principal. Uma
cultura de alto desempenho só se efetiva na prática
se houver equipes verdadeiramente engajadas.

O comprometimento diferenciado dos funcioná-
rios está no DNA das 25 melhores empresas na gestão
de pessoas, de acordo com a pesquisa Hewitt/Valor
de 2009. As companhias com melhor desempenho
se destacam não somente por oferecer programas de
qualidade de vida ou por realizar grandes celebra-
ções. Elas se distanciam das demais pelo conjunto
de práticas aplicadas a seus colaboradores. Trata-se
de uma lista que inclui: oportunidades de desenvol-
vimento e de impactar o negócio; reconhecimento
financeiro adequado e garantia de que investirá em
seus talentos; responsabilidade em fazer que todos
saibam o que é esperado do seu trabalho.

Esses são os principais pontos que sustentam o
índice de cultura de alto desempenho, metodologia
utilizada pela Hewitt nos Estados Unidos e na Europa



DESTAQUES

e aplicada em 2009 pela primeira vez no Brasil. O
indicador confirma que existe uma relação direta
entre o sucesso da estratégia organizacional e o
desempenho diferenciado das equipes.

As 25 empresas que se destacaram na atual edição
apresentaram um índice de 90%, 24 pontos percen-
tuais acima das demais participantes da pesquisa.
"Todos os temas pesquisados mostram os aspectos
que as empresas precisam focar para construir
uma estrutura sólida e alcançar o sucesso", afirma
a consultora Michelle Mattos, responsável pelo
levantamento.

A pesquisa aponta que as organizações mais
fortes transformam as práticas de alto desempenho
em uma vantagem competitiva. Elas sabem que as
atividades relacionadas a desempenho - como de-
finição de objetivos, orientação, desenvolvimento
- apresentam forte ligação entre execução e retorno.
O caminho critico para ser bem-sucedida é criar con-
dições para que as pessoas se desenvolvam.

Uma questão que chama a atenção nas organiza-
ções com destacada prática de gestão de pessoas é
o alinhamento entre todos os níveis. Nelas, colabo-
radores, líderes, área de RH e o CEO falam a mesma
língua. Como se fossem a tripulação de um grande
navio em que todos, do comandante ao marujo,
sabem quais são suas tarefas, como e onde devem
executá-las e para onde vai a embarcação.

"Vimos que existe alinhamento entre todos os
públicos pesquisados mesmo quando a percepção
sobre os diversos temas não é tão positiva. Isso é
extremamente importante para começar a construir
uma cultura de alto desempenho", diz Michelle. Para
ela, é fundamental que todos saibam e enxerguem
a empresa da mesma maneira. "Se existem pontos
de melhoria, todos devem estar cientes e trabalhar
juntos para mudar", completa. Entre as 25 primeiras
do ranking, o índice de Alinhamento foi de 79%,
enquanto nas demais foi de apenas 51%.

Enquanto muitas organizações possuem equipes
"batendo cabeças", por falta de um direcionamen-
to estratégico, aquelas cujo alinhamento é maior
mostram-se focadas nas prioridades corretas.
Nelas, as pessoas sentem-se responsáveis por
atingir resultados excelentes e dão o melhor de si
para promover o crescimento da atividade. "Hoje
ninguém consegue trabalhar sozinho. A empresa
precisa ter sua estratégia definida, clara e objetiva,
e conseguir levá-la até o chão de fábrica", afirma
Karin Parodi, presidente e fundadora da Career
Center, consultoria especializada em gestão de
recursos humanos e carreira.

Contar com equipes engajadas é um desafio e tan-
to para as organizações. As 25 empresas apontadas
como as melhores na gestão de pessoas apresentam
resultados bem acima da média nesse quesito. O





índice de engajamento dessas companhias, medido
pela pesquisa em 2009, é de 87%, ante os 74% das
demais empresas inscritas no levantamento. "Os
profissionais engajados são aqueles que se empe-
nham em ajudar a empresa a melhorar. Eles querem
crescer junto com ela", diz a presidente do grupo
DMRH, Sofia Esteves, que também é professora do
MBA de gestão de recursos humanos da Fundação
Instituto de Administração (FIA), ligada à Universi-
dade de São Paulo.

Segundo a análise Hewitt/Valor, com base em
todas as empresas inscritas na pesquisa de 2009, os
fatores de maior impacto no engajamento dos co-
laboradores e que ainda demandam melhorias são
os seguintes: oportunidades, reconhecimento, senso
de realização, processos, remuneração e avaliação de
desempenho. Além desses, há outros aspectos que
também podem ameaçar o comprometimento dos
funcionários: liderança sênior, satisfação com as
atividades do dia a dia e senso de realização. "Hoje
um líder não consegue permanecer em uma orga-
nização séria se não tiver senioridade, consistência
e credibilidade", diz Sofia Esteves. "As empresas que
têm maior engajamento são aquelas que apresen-
tam consistência entre discurso e prática."

Dos fatores que mais influenciam o engajamento
nas empresas, há cinco que sobressaem quando se
faz a comparação entre as 25 melhores companhias
na gestão de pessoas e as demais. São eles: oportu-
nidades de carreira (72% e 53%), remuneração (67%
e 43%), reconhecimento (65% e 47%), comunicação
(78% contra 60%) e políticas e práticas de RH (80%
nas 25 melhores e 63% nas outras empresas). Ainda
assim, nota-se que fatores ligados a recompensas,
como remuneração e reconhecimento, são os únicos
que possuem resultado abaixo de 70% entre as 25
melhores empresas. "O ser humano é eternamente
insatisfeito com essas questões, mas ainda assim
acho que 67% de aprovação em relação à remu-
neração é um índice bastante alto", comenta a
consultora Karin Parodi.

Segundo ela, é bastante raro as empresas apresen-
tarem, ao mesmo tempo, altíssimo nível de satisfação
dos colaboradores em relação ao desenvolvimento de
carreira e à remuneração. Já questões como equilíbrio
entre trabalho e vida pessoal, ambiente físico, relação
com clientes e com os colegas e atividades diárias
estão entre os fatores de influência no engajamento
que apresentam a menor diferença entre as 25 líderes
e as demais organizações.

Os especialistas observam que alto desempenho é
algo que não se conquista a qualquer custo. O "como",
segundo Karin, é tão importante quanto o resultado
em si. "É preciso tomar cuidado com a extrema com-
petitividade e com o curto prazo, senão você mina o
engajamento e as relações", diz a consultora.



Especialistas costumam classificar os profissio-
nais nas empresas em três tipos. O primeiro deles é
justamente o dos engajados, que mostram paixão,
conexão, inovam, são resilientes e lidam bem com
a mudança. "São esses que fazem a empresa exibir
alto desempenho", ressalta Karin. O segundo grupo
é formado por aqueles que atuam bem dentro de sua
zona de conforto. "Esses não saem do lugar e colocam
energia apenas no seu próprio pedaço", explica a con-
sultora. Mas são necessários para tocar funções mais
rotineiras ou processuais. Já o terceiro grupo é o de
"ervas daninhas", formado por pessoas que trabalham
ativamente para desengajar os colegas. São aqueles
que contaminam o ambiente, reclamam de tudo e
trabalham contra a corporação. "Cabe aos bons gesto-
res identificar esses perfis, dar os desafios certos para
cada profissional e tirar do barco aqueles que agem
negativamente, o que nem sempre é fácil de fazer",
diz Márcio Campos, professor de comportamento
organizacional da Fundação Dom Cabral. "Costumo
dizer que os gestores trabalham especialmente três
órgãos do corpo humano: o cérebro, pela racionali-
dade; o coração, para dar espaço à humanização; e
estômago, para fazer as coisas mais difíceis."

Quando se faz o cruzamento dos perfis com as
respostas da pesquisa Hewitt/Valor, fica claro que as
melhores empresas na gestão de pessoas são aque-
las nas quais predominam os profissionais daquele
primeiro grupo, o dos efetivamente engajados. Isso
não significa, porém, que as 25 melhores empresas
sejam todas iguais. "Os fatores que influenciam o en-
gajamento dos colaboradores também estão ligados
à cultura organizacional", lembra Michelle, da Hewitt.
Basta olhar a lista das 25 empresas selecionadas:
na mesma relação há aquelas mais competitivas,
altamente focadas em resultado e em que as oportu-
nidades só existem para os melhores. Porém existem
também empresas em que a oportunidade de se fazer
uma carreira de longo prazo é um fator importante
no engajamento, e ali existem oportunidades para
todos, não apenas para os melhores.

Para o professor Campos, da Dom Cabral, o que
move os colaboradores são os projetos de que partici-
pam. "A empresa pode ser ótima do ponto de vista de
resultados, mas se um profissional está num projeto
pouco desafiador, ele não vai se sentir engajado", diz.
Ele acredita que as pessoas preferem trabalhar onde
possam se desenvolver e contribuir de fato. É esse o
ambiente que prevalece nas 25 melhores empresas
na gestão de pessoas, segundo a pesquisa Hewitt/
Valor: elas identificam e respeitam os diferentes
perfis de seus funcionários. Sabem colocá-los em
funções nas quais podem usar as melhores compe-
tências e reconhecem os resultados. Dessa forma,
o engajamento se traduz em alto desempenho e,
consequentemente, em retomo financeiro.
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