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SUSTENTABILIDADE

Resíduos de quartzito servem para
produzir argamassa na Paraíba
Rejeitos finos do beneficiamento de quartzito estão sendo utilizados
como matéria-prima para fabricação de argamassa. Projeto do Centro
de Tecnologia Mineral (Cetem) com a empresa Tec-Química permite
que esse material, que causa danos ambientais e à saúde, seja
aproveitado em uma usina-piloto do produto e poderá gerar patente
para as duas instituições. O projeto já funciona em escala de teste.

Funcionários satisfeitos trazem lucro
Estudo com 667 empresas, de
33 países, aponta que, mais do
que motivação, empresas devem
proporcionar qualidade de vida

Comprometer a equipe com os
resultados não é mais suficiente
para reter talentos e superar me-
tas, revela a pesquisa O que as
Empresas Mais Admiradas do
Mundo Fazem para (re)Engajar
seus Funcionários, do Hay Group,
consultoria global de gestão de
negócios. “As companhias hoje
precisam oferecer também con-
dições para que seus emprega-
dos possam aprimorar o de-
sempenho no trabalho e ter
mais tempo para vida pessoal”,
diz Mark Royal, responsável
pelo levantamento dos Estados
Unidos. Entre os exemplos a se-
rem seguidos, segundo o estu-

do, estão as primeiras coloca-
das no ranking das mais admi-
radas, que são a Apple, Google,
Berkshire Hathaway, Johnson
& Johnson e Amazon.

Para ele, a falta de equilíbrio
entre a vida profissional e as
responsabilidades pessoais,
que dá pouco tempo ao empre-
gado para se dedicar às ques-
tões particulares, é a condição
que mais interfere na produti-
vidade. “As iniciativas que per-
mitem ao profissional escolher
onde e quando trabalhar po-
dem ajudar, mas não são sufi-
cientes”, diz o consultor.

Sendo assim, ele sugere às
corporações que se dediquem à
raiz do problema. “Se a compa-
nhia cria meios para que seus
funcionários façam seu trabalho
em menos tempo, ele ficará

mais satisfeito e assim desem-
penhará melhor suas tarefas.
Consequentemente, a rotativi-
dade de pessoal cairá, além de
outros fatores que afetam dire-
tamente o lucro”, afirma.

Empresas que motivam, mas
que não criam condições para o
equilíbrio estão deixando de
alcançar um resultado pleno,
afirma Royal. Desta forma, co-
nhecer profundamente o fun-
cionário e direcioná-lo ao car-
go mais adequado às suas habi-
lidades é o primeiro passo para
se obter bons rendimentos, diz
o consultor.

Motivação econômica
O consultor da Hay Group diz
ainda que colaboradores mais
satisfeitos se refletem em clien-
tes também mais satisfeitos. “A

lógica acontece porque profis-
sionais mais felizes terão mais
vontade de fazer dar certo e por
consequência, desenvolver
produtos melhores”.

O alto comprometimento
dos empregados pode reduzir
as despesas da companhia com
planos de saúde e seguros. Nos
Estados Unidos, por exemplo,
tem sido comum os departa-
mentos de avaliação de segu-
radoras solicitarem relatórios
sobre o nível de motivação dos
funcionários, diz Royal. “As
prestadoras de serviços de
saúde acreditam que quanto
maior o nível de engajamento,
menores serão as chances de os
funcionários criarem falsas ra-
zões para faltar ao trabalho,
assim sendo, menor será o va-
lor do seguro”. ■ M.C.

“As companhias hoje
precisam ofertar também
as condições para que
seus funcionários possam
aprimorar o desempenho
no trabalho e ter mais tempo
para cuidar da vida pessoal.”

Mark Royal
Consultor do Hay
Group nos EUA

Murillo Constantino

TECNOLOGIA

HP anuncia mais uma aquisição até o fim
do ano, após desbancar a concorrente Dell
A Hewlett-Packard fez uma oferta de US$ 1,6 bilhão pela empresa de
armazenamento de dados 3PAR ontem, superando em 33% a oferta
da rival Dell. A HP, em meio ao alvoroço provocado pela saída de seu
presidente executivo, disse que seu conselho aprovou a oferta. Afirmou
ainda que os termos do acordo serão similares aos propostos pela Dell.
Segundo a HP, o negócio deve ser concluído até o fim do ano.

Tony Avelar/Bloomberg

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 33.
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