
e um lado, empresas que afirmam ter práticas for
mais para promover o equilíbrio entre vida pes
soal e trabalho. Do outro, funcionários que se 

sentem sobrecarregados e reclamam de trabalhar horas 
além do expediente. A contradição identificada na pes
quisa do Guia deste ano — que reflete características do 
mundo contemporâneo, em que demanda e pressão no 
trabalho são grandes — despertou a atenção do profes
sor André Fischer, coordenador do Progep e da Funda
ção Instituição de Administração (FIA) e um dos res
ponsáveis pela metodologia e coordenação da pesqui
sa. "A questão, agora, é saber se esse sinal vermelho vai 
se tornar permanente ou não", diz o professor. Com ba
se nas respostas de empresas e funcionários às ques
tões abordadas na pesquisa, André Fischer elencou prá
ticas nas quais as 150 melhores empresas já atingiram 
certo grau de maturidade, marcadas abaixo com sinal 
verde, outras que já são preocupações das empresas, 
mas ainda não estão b e m estruturadas (ou estão em 
processo de amadurecimento), marcadas com s i n a l 
amarelo, e aquelas que, definitivamente, precisam de 
maior atenção. Em 2010, t irando as 27 novatas, a pes
quisa contou com 87 empresas veteranas, que partici
pam do Guia há mais de dois anos, e 20 que estrearam 
no ano passado e permaneceram mais um ano na l is
ta. Das veteranas, 49 melhoraram o Índice de Qualida
de na Gestão de Pessoas (IQGP). Das novatas, 15. Entre 

2008 e 2009, a maioria das veteranas deu mais atenção 
a quesitos como Carreira e Remuneração. "Dois dos que 
representam os maiores desafios em gestão de pessoas", 
constata André. Já as novatas preocuparam-se com que
sitos que englobam ações de longo prazo: Cidadania, 
Desenvolvimento e Estratégia. 

A questão salarial desponta como um grande desa
fio a ser enfrentado pelas empresas, porque está rela
cionada ao sentimento de justiça. Outros pontos críti
cos estão nos quesitos Carreira e Desenvolvimento. "A 
carreira é o grande nó da gestão de pessoas", diz André. 

"As empresas investem forte em treinamento e educa
ção, mas ainda falham em gerir o crescimento dos pro
fissionais, que corresponde ao aproveitamento do co
nhecimento que eles adquiriram", completa. 0 quesi
to Cidadania é mais um que merece ser reavaliado. Fal
ta envolver o pessoal e medir os resultados dos progra
mas socioambientais. 

Segundo o professor, qualquer que seja o quesito 
analisado, os pontos a melhorar costumam apontar pa
ra o não envolvimento dos funcionários nos processos 
de recursos humanos. Um exemplo: a empresa tem có
digo de ética, mas seus colaboradores não participaram 
da sua construção. Outro: há avaliação de desempenho, 
mas liderados não avaliam líderes. "De forma geral, a 
empresa brasileira não é participativa", afirma o pro
fessor. É preciso mudar essa realidade. 
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