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UM MODELO MAIS COMPLETO
PARA AVALIAR A GESTÃO
A escolha das Melhores na Gestão de Pessoas leva em conta
também, a partir de agora, os índices de cultura de alto desempenho
e de alinhamento entre todos os públicos da organização

A sétima edição da pesquisa As Melhores na
Gestão de Pessoas, a segunda com a parceria
da Hewitt Associates, avança no objetivo de

avaliar as companhias pelo engajamento dos seus
funcionários e não apenas pela satisfação deles no
ambiente de trabalho, como costumam fazer outros
levantamentos do gênero. A Hewitt acrescentou,
aos critérios de análise, o índice de cultura de alto
desempenho, composto de quatro pilares: responsa-
bilidade, confiança, oportunidades e recompensas.
Avaliou também, com outro índice específico, o
alinhamento entre presidentes, recursos humanos,
líderes e funcionários. O alinhamento dentro de
uma organização é de extrema importância para
a manutenção do engajamento e para a criação de
uma cultura de alto desempenho.

De acordo com a metodologia da Hewitt, o
engajamento tem como base três tipos de com-
portamento dos funcionários: falar positivamente
sobre a empresa para colegas de trabalho, asso-
ciados potenciais e clientes; pretender continuar
a fazer parte da organização; mostrar empenho
extra, contribuindo para o sucesso dos negócios. A
metodologia considera os fatores que influem no
engajamento-especificados na página a seguir-,
as políticas e práticas de RH das empresas e, ago-
ra, a cultura de alto desempenho e alinhamento.
Nesse caso, são considerados quatro pilares na
gestão de pessoas:

• responsabilidade - há metas definidas e agres-
sivas, o desempenho é acompanhado, estimulado e
corrigido. O funcionário é, enfim, responsável como
se a empresa fosse dele;

• recompensa - é o reconhecimento recebido de
todas as formas como diferenciação pelo empenho.
É baseado em avaliações das mensagens adequadas
enviadas a todos, bem como dos mecanismos utiliza-
dos para reconhecer aqueles que se destacam e para
motivá-los a se empenhar cada vez mais.

• oportunidades - o crescimento é tratado e incen-
tivado na organização; as pessoas são direcionadas
para as habilidades futuras;

• confiança - permeia os outros três pilares e tem
como pano de fundo conversas autênticas e focadas
no negócio entre os colaboradores e as lideranças.

Essas questões estão incluídas num processo de
avaliação que começa com a inscrição das empresas.
Para participar da pesquisa deste ano, Valor Carreira
recebeu a inscrição de 116 empresas, das quais 24
não concluíram todo o processo -13 desistiram e 11
não conseguiram se qualificar para seguir adiante.
Do total, portanto, 92 empresas passaram por todas
as etapas. Delas, de acordo com a nota geral, saíram
as 25 apontadas como as melhores desta edição.
Elas foram agrupadas de acordo com o número
de funcionários: de 100 a 500; de 501 a 1.000; de
1.001 a 2.000; de 2.001 a 4.000; e acima de 4.000.
Cada grupo tem uma campeã e quatro destaques.
Os destaques de cada grupo são apresentados em
reportagens especiais desta edição. Valor Carreira
apresenta também, em cada grupo, um quadro-re-
sumo com informações sobre as empresas incluídas
entre as melhores.

Só pode participar da pesquisa Hewitt/Valor em-
presas com no mínimo cem funcionários registrados
na folha de pagamento na data da inscrição. A em-
presa tem de fornecer os dados da folha à Hewitt,
que faz então escolha aleatória dos que responderão
ao questionário. A amostra - quantidade mínima de
questionários enviados - varia de acordo com o con-
tingente de trabalhadores de cada companhia. Em
empresas com até 300 funcionários, por exemplo,
todos receberão o questionário. A amostra cresce
progressivamente para as que têm quadros maiores,
até chegar a um limite de 900 para aquelas com
mais de 5.000 funcionários. A Hewitt exige ainda
um número mínimo de questionários respondidos
para validar a pesquisa, de modo a garantir índice
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de 95% de confiança e 5% de desvio-padrão. Foram
enviados aos colaboradores das 116 inscritas um
total de 49.569 questionários, dos quais 33.731
retornaram respondidos.

Cada funcionário recebe, por carta ou e-mail, as
instruções, o endereço na web e uma senha de acesso
para as respostas, ou o questionário em papel. Um
telefone fica à disposição para casos de dúvida. A
empresa, por seu lado, compromete-se a informar
a todos os funcionários sobre a participação na
pesquisa; distribuir senhas apenas aos selecionados
pela Hewitt; não identificar nenhum material com
o nome dos escolhidos; não influenciar na resposta.
Uma auditoria da Hewitt verifica se todas as condi-
ções foram corretamente observadas.

A avaliação ê feita em três etapas. A primeira é
resultado da pesquisa com os funcionários e tem
peso de 70% na nota geral da empresa. É dividida
em três partes: uma mede o engajamento dos fun-
cionários (o comportamento em relação a falar bem
da empresa, permanecer nela e empenhar-se no
trabalho); outra avalia a satisfação deles em relação
aos fatores que influenciam esse engajamento; e a
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A segunda etapa da avaliação representa 30%
da nota geral - metade (15%) vem do índice de
Cultura de Alto Desempenho e metade do índice
de Alinhamento. As informações, nessa etapa, são
obtidas por:

• Pesquisa quantitativa com o RH - aspectos de
políticas e práticas, dados estatísticos e demográfi-
cos dos funcionários e temas-chave relacionados a
alto desempenho (responsabilidade, recompensa,
oportunidades e confiança) e alinhamento entre
as estratégias de negócio da empresa e de gestão
de pessoas;

• Pesquisa qualitativa com o RH - levantamento
abrangente sobre as políticas e práticas em temas-
chave da organização (recrutamento, seleção, inte-
gração, comunicação, desenvolvimento e aprendi-
zagem, qualidade de vida, benefícios, remuneração,
reconhecimento, diversidade e sustentabilidade/
responsabilidade social);

• Pesquisa com o CEO/principal executivo -
feita com o objetivo de medir alto desempenho e
o alinhamento entre as estratégias de negócio da
empresa e de gestão de pessoas.

Uma terceira etapa não tem peso na nota final: é a
auditoria feita por telefone em conversa com amos-
tra de funcionários consultados na pesquisa, para
identificar eventuais inconsistências e até possíveis
tentativas de fraudes no processo.

Das 92 empresas que passaram por todas as etapas,
45 tiveram engajamento e/ou satisfação menor do
que 65%. Entre as 47 finalistas, foram escolhidas as 25
premiadas desta edição - uma campeã e mais quatro
colocadas em cinco grupos formados de acordo com
o número de funcionários. Entre as campeãs é escolhi-
da A Melhor na Gestão de Pessoas, com base também
na freqüência da companhia em pesquisas anteriores
e na consistência dos resultados obtidos.
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