
O clima organizacional desfavo-
rável provoca queda na rentabi-
lidade ou é o resultado negati-
vo o culpado pela desmotiva-
ção dos funcionários? Esse cír-
culo vicioso ganha mais um
agravante quando se trata das
empresas do setor elétrico: a
pressão do governo para que re-
duzam o preço da
energia. O resulta-
do desse cenário de-
licado é que os tra-
balhadores não
vêem uma saída pa-
ra esse dilema e aca-
bam ficando ainda
mais desencoraja-
dos. Segundo uma
pesquisa do Hay Group, 61%
dos entrevistados afirmam que
a liderança não é próxima a
eles, o que impacta negativa-
mente a confiança nas empre-
sas. Além disso, 54% sentem
falta de planos de carreira com
reflexos diretos nas percepções
sobre remuneração.

Os resultados não são exclusi-
vidade do setor elétrico. Segun-

do Volcei Marcon, diretor do
Hay Group, a mineração e side-
rurgia passam pelo mesmo pro-
cesso. "Os três setores estão en-
velhecendo, diferentemente
dos bancos que sempre passam
por renovação. Cada vez menos
estudantes querem entrar para
esses setores", afirma. O fato de
a escalada na carreira levar
mais tempo do que no mercado
financeiro, por exemplo, tam-

bém diminui a atra-
tividade. Outra ra-
zão que explica o de-
sânimo dos jovens
é a falta de investi-
mento em tecnolo-
gia e em processos
internos. "A percep-
ção dos universitá-
rios - e de todo

mundo - é que essas compa-
nhias estão estagnadas há 12
anos, mas não no que se refere a
investimento em tecnologia na
produção de energia - afinal o
Brasil é uma das referências no
segmento e ainda vai contar
com Belo Monte, Jirau e Santo
Antônio", acrescenta. "Mas essa
situação pode acontecer com
empresas de qualquer setor, é

só deixar de lado o investimen-
to no clima organizacional que
cai o rendimento e consequente-

mente desestimula ainda mais
os funcionários."

Outra conclusão do levanta-
mento da consultoria (coletado
entre 2008 e 2012 com 40 mil en-
trevistados) é que 56% dos cola-
boradores acham que as empre-
sas não são organizadas de for-
ma eficiente e que as estruturas
organizacionais que atrapalham
os fluxos de trabalhos. O resulta-
do é a falta de agilidade no negó-
cio e na tomada de decisões.
Quando finalmente as decisões
são tomadas, 74% dos funcioná-
rios têm a percepção de que são
os últimos a serem informados,
e muitas vezes de forma pouco
clara. Todo esse quadro leva a
seguinte conclusão: as empre-
sas do setor não motivam seus
funcionários a irem além das
responsabilidades de suas fun-
ções. Por isso, muitos colabora-
dores não recomendariam a sua
empresa como um bom lugar pa-
ra se trabalhar.

Remuneração
A dificuldade pela qual o setor
elétrico tem passado se reflete
no avanço mais tímido do salá-
rio dos executivos. De acordo
com o Hay Group, o presidente
das companhias teve, em mé-
dia, um aumento de 7,3% no

ano passado sobre 2011, quan-
do recebeu um salto de 10% na
remuneração. A queda de um
ano para o outro também se-
guiu o mesmo caminho no caso
de vice-presidentes e diretores
- que tiveram aumento de
7,4% em 2011 e de 6,7% em
2012. Esse cenário mais contur-
bado fez ainda com que a remu-
neração ficasse menos competi-
tiva em relação a outros seto-
res. Tanto é que os benefícios
distribuídos aos executivos
"top" desse mercado os coloca-
vam em segundo lugar em re-
muneração, em 2011. No entan-
to, no ano passado, caíram pa-
ra sexta colocação.

Mais pressão
A ANEEL aprovou, em 24 de ja-
neiro, as novas tarifas que redu-
ziram a conta de energia elétri-
ca. Para os consumidores resi-
denciais, a redução mínima se-
rá de 18%, enquanto, para os
consumidores de alta tensão, o
desconto pode chegar a 32%.

A redução é resultado da Lei
nº 12.783/2013, que promoveu a
renovação das concessões de
transmissão e geração de ener-
gia que venciam até 2017, e das
medidas provisórias 591/2012 e
605/2013. ■
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61%
dos entrevistados afirmam que

a liderança não é próxima a eles,

o que impacta negativamente

a confiança nas empresas; e 54%

sentem falta de planos

de carreira e remuneração.

Segundo pesquisa do Hay Group, funcionários do setor elétrico sentem falta de planos de carreira

Empresas de
mineração e

siderurgia
estão sofrendo

o mesmo
processo

Levantamento:56%doscolaboradoresachamqueasempresasnãosãoorganizadasdeformaeficiente

APAGÃO

Veja as conclusões da pesquisa de clima organizacional 
realizada nas empresas do setor de energia

Fonte: Hay Group 

Desenvolvimento e Carreira: 54% dos funcionários do setor de 
energia sentem falta de planos de desenvolvimento e clareza a respeito das 
trilhas de carreira existentes nas empresas. Isso pode causar desmotivação 
e impactar a percepção com relação à remuneração 

Estrutura e Processos: há uma percepção de 56% dos entrevistados 
de que as empresas do setor de energia não são organizadas de forma 
eficiente, com estruturas organizacionais que atrapalham os fluxos de 
trabalho. O excesso de processos gera falta de agilidade no negócio e nas 
tomadas de decisão

Liderança: 61% dos colaboradores das empresas do setor energético não 
percebem a liderança como próxima a eles. Há espaço para uma 
comunicação mais próxima e efetiva da liderança, além da necessidade de 
agir como exemplo para os demais

Comunicação: quando decisões são tomadas nas empresas que afetam 
diretamente o trabalho dos funcionários, 74% têm a percepção de que são 
os últimos a serem informados, e muitas vezes com pouca clareza

Engajamento: 63% dos entrevistados acham que as empresas do setor 
não motivam seus funcionários a irem além das responsabilidades de suas 
funções. Muitos dos colaboradores não recomendariam a sua empresa como 
um bom lugar para se trabalhar

Retenção: funcionários do setor energético buscam cada vez mais se 
recolocar em outro mercado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 mar. 2013, Finanças,  p. 35.




