
CRITÉRIOS 

UM MODELO MAIS COMPLETO 
PARA AVALIAR A GESTÃO 
índice de cultura de alto desempenho passa a ter peso decisivo na 

eleição das empresas com maior engajamento de seus funcionários 

Anona edição do estudo As Melhores na Ges-
tão de Pessoas, quarta em parceria com a Aon 
Hewitt, avança no objetivo de avaliar as com-

panhias pelo engajamento dos seus funcionários 
e não apenas pela satisfação dos colaboradores no 
ambiente de trabalho. São três conceitos adotados: 
engajamento, satisfação e cultura de alto desempe-
nho. Este último item foi incorporado pela primeira 
vez à etapa eliminatória, com peso relevante: além 
de atingir o mínimo de 65% de engajamento e o mí-
nimo de 60% de satisfação na pesquisa com os fun-
cionários, as empresas precisam registrar o porcen-
tual de 50% de cultura de alto desempenho. O índice 
de cultura de alto desempenho também é decisivo 
na etapa classificatória, com peso de 30%. Os outros 
70% da nota são compostos por 50% de engajamento 
e 20% para fatores que influenciam o engajamento. 

De acordo com a metodologia, o engajamento 
resulta de três comportamentos dos funcionários: 
falar positivamente sobre a empresa para colegas 
de trabalho, associados potenciais e clientes; de-
sejar fazer parte da organização como membro e 
desenvolver um vínculo mais duradouro com a or-
ganização; mostrar empenho extra, contribuindo 
para o sucesso dos negócios. O índice de cultura de 
alto desempenho é composto por quatro pilares: 
responsabilidade, recompensas, oportunidades e 
confiança. A interação desses fatores também de-
fine o grau de engajamento. 
• Responsabilidade - as pessoas sentem-se responsá-
veis pelo sucesso da empresa. As metas da organi-
zação, desenhadas com base na estratégia de atu-
ação, são cascateadas e transformadas em metas 
individuais claras. Líderes e liderados conversam 
freqüentemente sobre as metas definidas e sobre 
como atuar para atingi-las. O desempenho é acom-
panhado, estimulado e corrigido nessas empresas; 

• Recompensas - as empresas procuram desenvol-
ver mecanismos de recompensas que realmente 
motivam e que têm como princípio passar as men-
sagens corretas para os funcionários. Funcionários 
que apresentam desempenho diferenciado são re-
compensados de forma diferenciada, o que trans-
mite a mensagem de reconhecimento prioritário 
para pessoas com maior empenho e desempenho, 
em forma de remuneração, benefícios ou oportu-
nidades de carreira; 

• Oportunidades - refere-se à importância do cresci-
mento do profissional tanto na carreira quanto em 
conhecimento. Essas empresas promovem o cresci-
mento interno de seus profissionais. As pessoas estão 
sempre voltadas para as necessidades futuras da or-
ganização e em processo contínuo de preparo para 
desenvolver as habilidades necessárias no futuro. 
• Confiança - permeia os outros três pilares e só é 
possível quando líderes e liderados mantêm conver-
sas honestas e francas a respeito do negócio. Apenas 
nesse ambiente é possível desenvolver o senso de res-
ponsabilidade dos colaboradores, deixar claras as 
mensagens sobre recompensas diferenciadas e pro-
mover a cultura de promoção das oportunidades. 

Essas questões estão incluídas num processo de 
avaliação que começa com a inscrição das empre-
sas. Neste ano, a Valor Carreira recebeu a inscrição 
de 146 empresas, das quais 50 não completaram o 
processo - uma não tinha os pré-requisitos de parti-
cipação, 39 desistiram e dez não alcançaram o míni-
mo de funcionários respondentes. Do total, portan-
to, 106 empresas passaram por todas as etapas, mas 
somente 96 foram elegíveis ao prêmio. 

Delas, de acordo com a nota geral, saíram as 30 
apontadas como as melhores desta edição. Elas fo-
ram agrupadas de acordo com o número de fun-
cionários: de 100 a 500; de 501 a 1.000; de 1.001 a 
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2.000; de 2.001 a 4.000, de 4.001 a 10.000 e acima de 
10.000. Cada grupo tem uma campeã e quatro des-
taques, apresentados em reportagens especiais. 

Só podem participar da pesquisa empresas com 
no mínimo cem funcionários registrados na folha 
de pagamento na data da inscrição. A empresa tem 
de fornecer os dados da folha à Aon Hewitt, que 
faz então a escolha aleatória dos que responderão 
ao questionário. A amostra - quantidade mínima 
de questionários enviados - varia de acordo com o 
contingente de trabalhadores. Em empresas com 
até 300 funcionários, todos receberão o questio-
nário. A amostra cresce progressivamente para as 
que têm quadros maiores, até chegar a um limite de 
900 para aquelas com mais de 5 mil funcionários. 
A Aon Hewitt exige ainda um número mínimo de 
questionários respondidos para validar a pesquisa, 
de modo a garantir índice de 95% de confiança e 5% 
de desvio-padrão. Em 2011 foram enviados aos cola-
boradores das 106 participantes um total de 51.156 
questionários, dos quais 31.817 foram respondidos, 
o que representa um retorno de 62%. 

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 pa-
pel. A empresa compromete-se a informar a todos 
os funcionários sobre a participação na pesquisa; 
distribuir senhas apenas aos selecionados pela 
Aon Hewitt; não identificar nenhum material com 
o nome dos escolhidos; não influenciar na respos-
ta. Uma auditoria da Aon Hewitt verifica se todas 
as condições foram observadas. A avaliação é feita 
em duas etapas: 
1) Eliminatória: nessa etapa, as empresas precisam 
atingir o mínimo de 65% de engajamento, o míni-
mo de 60% de satisfação na pesquisa com os fun-
cionários e 50% de cultura de alto desempenho. 
2) Classificatória: nesse estágio, selecionadas as 
finalistas, a pesquisa dos funcionários represen-
ta 70% da nota (50% engajamento + 20% fatores 
que influenciam o engajamento) e os 30% restan-
te são representados pelo índice de cultura de 
alto desempenho. 

Apenas as empresas com as cinco melhores notas 
de cada um dos grupos compõem a lista das "Me-
lhores na Gestão de Pessoas 2011". A seguir, os fato-
res com potencial para influenciar o engajamento. 
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Text Box
Valor carreira, São Paulo, ano 9, n. 9, p. 28-30, out. 2011.




