
Por Pamela Babcock, da HR Magazine

O que os
funcionários
querem
A menos que você descubra o que
realmente importa para os seus
colaboradores, jamais saberá se as
despesas com remuneração e
benefícios estão indo a seu favor

Não é segredo para o RH que
as posições dos funcionários

em relação aos seus empregos, seus
benefícios e seus empregadores po-
dem variar do sublime ao amargo. O
que não é tão bem conhecido e mais
difícil de descobrir é exatamente o que
é importante para grupos específicos
de funcionários - e quão eficaz são
os diversos tipos de remuneração,
benefícios e características de locais
de trabalho no estímulo à produtivi-
dade e à retenção. Aumentos de salá-
rios, por exemplo, podem ser bem-
vindos ao nível do board, mas talvez
menos eficazes do que stock options
para promover retenção em um de-
terminado grupo de funcionários. Ou,
na tentativa de estancar a perda de tra-

balhadores prestes a se aposentar, uma
empresa pode encontrar um modo de
persuasão mais eficaz do que outro.

Esses são tipos de análise que as
empresas estão procurando e o motivo
é custo. Como os gastos com saúde e
outras despesas com funcionários con-
tinuam crescendo, cada vez mais em-
presas querem avaliar o retorno de cada
dólar gasto com remuneração e bene-
fícios, diz Linda Barrington, economis-
ta e diretora de pesquisa da The Con-
ference Board, organização de pesqui-
sas na área de negócios com sede em
Nova York. Conseqüentemente, ela diz,
"direcionar benefícios específicos para
funcionários que os valorizem é mais
importante do que nunca".

De fato, observam muitos especia-

listas, os custos de não ter análises de-
talhadas do que motiva segmentos da
força de trabalho podem ser substan-
ciais - em altas taxas de turnover e tam-
bém em desperdícios com benefícios
que não são valorizados.

Determinar o que é mais importan-
te aos funcionários e alinhar as cifras
com as prioridades é um desafio estra-
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tégico para RH, diz Debra Cohen, chief
knowledge officer da Society for Hu-
man Resource Management (SHRM).
O RH não apenas deve criar um mix
de benefícios que retenha e motive o
que é geralmente uma força de traba-
lho diversificada como também fazer
ajustes contínuos nesse mix. "As pre-
ferências dos funcionários são real-

mente um alvo móvel", diz Debra.
"Elas mudam continuamente devido
em parte às mudanças das preferências
pessoais, mas também por conta das
rotatividades que ocorrem, como a dos
empregados que deixam e chegam à

organização." Além disso,
ela diz, pode ser "muito di-
fícil - tanto de uma perspec-
tiva de custos quanto de prá-
tica - satisfazer a cada um.
Assim, quanto melhor o RH
entender os funcionários e os
problemas que enfrentam,
mais bem preparado estará
para achar soluções".

Ninguém duvida das difi-
culdades encaradas pelo RH na

tentativa de discernir as priorida-
des dos funcionários. Considere,

por exemplo, os resultados da 2004
Job Satisfaction Survey (Pesquisa,
de Satisfação no Emprego 2004),
feita pela SHRM e pela CNNfn, a
rede especializada em assuntos fi-
nanceiros do CNN News Group.

Cerca de 600 funcionários de
diversas empresas responderam
à pesquisa, que perguntou o

quanto eles estavam satisfeitos com
seus empregos e quais os fatores de
satisfação mais importantes para eles.
Separadamente, mais de 400 profis-
sionais de RH apontaram os fatores
de satisfação no trabalho que eles
acreditavam ser os mais importantes
para os empregados. De 21 fatores,
profissionais de RH e funcionários di-
feriram quanto à importância de pra-
ticamente todos.

Depois que os resultados foram
reunidos a partir desses dois grupos,
não se pode concluir que os profissio-
nais de RH estejam desconectados das
opiniões de seus próprios colaborado-
res. E, de fato, pode haver grandes
variações de um setor de negócios
para outro quando se trata de enten-
der as preferências dos funcionários.

"Eu suspeitaria que em algumas em-
presas o RH está muito sintonizado
com o pensamento de seus funcioná-
rios, enquanto em outras o gap pode
ser maior", diz Debra, cuja divisão da
SHRM conduziu a pesquisa.

Os resultados da pesquisa ilus-
tram, entretanto, a variedade de pre-
ferências e percepções que vêm à
tona quando se avaliam as opiniões
dos funcionários. E, enquanto os re-
sultados podem também sugerir que
os profissionais de RH precisem de
dados mais diferenciados a respeito
dos segmentos da força de trabalho
de suas empresas, alguns especialis-
tas sustentam que o problema é mais
amplo do que a qualidade dos dados.

Em alguns casos, as pesquisas não
estão ficando abaixo das expectativas,
apenas não estão sendo bem utiliza-
das, diz Jeffrey Saltzman, CEO da
Sirota Consulting, empresa que faz
pesquisas para clientes corporativos:
"As pesquisas com funcionários e o
uso dos dados na melhora da eficácia
organizacional constituem provavel-
mente a mais subutilizada riqueza que
a maioria das empresas tem."

Outra especialista em pesquisa com
funcionários, Theresa Welbourne,
CEO da eePulse Inc., de Michigan, diz
que a questão-chave é fazer no tempo
certo. "Penso que o RH, em alguns mo-
mentos, está dando suas respostas com
base em informações antigas", diz
Theresa. Alguns profissionais de RH,
ela continua, "pegam os resultados das
pesquisas de seis meses a um ano de-
pois de completados e tomam suas po-
sições com base neles".

Um problema, na visão do consul-
tor Haig Nalbantian, é que, embora
as companhias gastem uma média de
um terço ou mais de seus rendimen-
tos com seus funcionários, poucas sa-
bem como mensurar esse investimen-
to. Nalbantian, sócio da Mercer Hu-
man Resource Consulting, tratou do
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tema como co-autor da matéria How
Fleet Bank Fought Employee Flight,
na edição de abril de 2004 da Harvard
Business Review: "Para a maior parte
[das empresas] não é possível julgar
se um programa ou uma prática de
gestão realmente produzem um retor-
no. No lugar, as decisões sobre para
onde direcionar tais investimentos são
baseadas em informações inconsisten-
tes, na intuição ou nas chamadas me-
lhores práticas."

Preenchendo as lacunas
A despeito de tais desafios, as ten-

tativas de se aprofundar naquilo que
motiva os funcionários estão produzin-
do resultados. Alguns vieram à luz na
pesquisa da The Conference Board so-
bre trabalhadores que planejam se apo-
sentar dentro de cinco anos. Os resul-
tados mostraram, por exemplo, que, se
uma empresa estava pensando em pro-
moções para convencer esses trabalha-
dores a adiar a retirada, isso poderia
alcançar melhores resultados direcio-
nando o esforço para um subgrupo.

Enquanto 33% dos empregados
mais antigos pesquisados disseram
que uma promoção provavelmente
alteraria decisão de se aposentar, o
índice sobe para 48% para aqueles que
manifestaram sua intenção de se apo-
sentar por não se sentirem respeita-
dos no trabalho. "Se uma empresa
precisa reter talentos experientes, des-^
pender recursos escassos em promo-
ções internas irá afetar a retenção mais
para alguns funcionários do que para
outros", comenta Linda.

Enquanto 46% dos empregados
mais velhos que planejavam se apo-
sentar disseram que um aumento de
salário os deixaria mais propensos a
permanecer, um pagamento mais
polpudo causaria esse efeito em uma
fatia maior (56%) naqueles que dis-
seram que estavam se retirando por-
que não se sentiam respeitados.

É plenamente possível conduzir
a análise detalhada necessária para
se chegar a tais conclusões, como ficou
evidenciado pelos esforços do IndyMac
Bank, com sede na Califórnia.

Ano passado, para entender me-
lhor as razões para o seu turnover, o
IndyMac conduziu uma análise es-
tatística com dados de vários de seus
5 mil funcionários para descobrir o
que mais importava para segmentos
específicos de sua força de trabalho.

As análises foram baseadas em da-
dos de seu sistema PeopleSoft, jun-
tamente com as informações de pes-
quisa de seu relatório anual de per-
formance e alguns dados de entre-
vistas de desligamento.

Para entender as atitudes e as pre-
ferências dos variados grupos de fun-
cionários, o banco agrupou seus mais
de cem cargos em "famílias" e, em
seguida, agrupou-as em sete catego-
rias: vendas, gestão, TI, profissionais
especializados, atendimento ao clien-

te, operações, e skilled e semi-skilled.
Essa abordagem habilitou a empre-

sa a "ir mais fundo" nos variados seg-
mentos de funcionários para analisar
os padrões de retenção e turnover, con-
ta Bill Myers, gerente de projeto de
análise de capital humano do IndyMac.
Os padrões foram também distingui-
dos de acordo com outras característi-
cas de funcionários, tais como ranking
de performance, tempo no cargo e ex-
periência profissional prévia.

"Nossos estudos nos permitiram
fazer orientações estratégicas, levan-
do em conta a remuneração e os be-
nefícios para nossa força de trabalho,
e melhorar nossos critérios de contra-
tação", conta Myers. "Estamos real-
mente tentando ir além do conhecido
em termos de segmentar nossa força
de trabalho de diferentes modos, mas
também em nossa habilidade de inte-
grar informações de várias fontes."

A segmentação da força de traba-
lho do IndyMac conduziu a resulta-
dos bem ajustados, alguns dos quais
que contrariavam a sabedoria conven-
cional. Uma das surpresas no estudo
foi a relação entre turnover e perfor-
mance. Como era de se esperar, quan-
do a empresa segmentou os funcio-
nários pelo nível de performance, des-
cobriu que o turnover foi o maior de
todos entre os trabalhadores com as
piores performances e foi sucessiva-
mente mais baixa com cada grupo nos
degraus acima na escada da perfor-
mance - com uma exceção. As análi-
ses mostraram que o turnover foi
maior que o esperado em um deter-
minado grupo no topo do ranking -
maior até mesmo do que entre os com
performance apenas acima da média.

"Não estávamos totalmente certos
sobre o que causava o crescimento do
turnover entre os funcionários com
mais alta performance", conta Myers.
Mas uma possível explicação, ele diz,
é que a elevação está relacionada à
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elegibilidade para a concessão de
ações. Enquanto todos os funcioná-
rios cujas performances superam 85
pontos em uma escala de 100 são con-
siderados "acima das expectativas",
apenas os que perfizeram 90 pontos
ou mais recebem as concessões de
ações. "O turnover atingiu aqueles
que ficaram entre 85 e 90 - em ou-
tras palavras, aqueles que são consi-
derados de alta performance, mas não
recebem as concessões de ações."

Myers diz que o banco já conside-
ra a possibilidade de abaixar o ponto
de partida para as recompensas em
ações para 85 na escala, de forma que
todos aqueles com performance aci-
ma das expectativas as recebam.

O IndyMac também descobriu
que o turnover foi inesperadamente
maior que a média entre trabalhado-

res contratados por meio de indica-
ções de outros funcionários. Uma aná-
lise subseqüente demonstrou uma cor-
relação entre a qualidade do indicado
e a de quem o indicou, conta Myers.
A empresa está considerando agora
maneiras de redesenhar seu programa
de indicação de funcionários. As pos-
sibilidades incluem limitar as recom-
pensas pela indicação para os funcio-
nários com alta performance ou pa-
gar um bônus maior pela indicação
para os mais bem ranqueados.

A empresa também aprendeu que
recompensas em ações exerceram
grande influência na retenção de fun-
cionários em todas as categorias, mas
que o grau de influência variou signi-
ficativamente de um grupo para ou-
tro. "No nível gerencial, o turnover
ficou apenas ligeiramente mais baixo

entre os que foram premiados com
ações em comparação aos que não o
foram. Mas, no nível operacional, o
turnover caiu em mais de 50%", diz.

Do mesmo modo, segmentos va-
riados da força de trabalho reagiram
de maneira diferente quando suas re-
munerações foram aumentadas,
aponta Myers. Para os empregados
nos níveis mais baixos e médios de

r
remuneração, o turnover diminuiu
quando o pagamento aumentou. Mas
com relação aos empregados mais
bem remunerados, ele continua, o
impacto do aumento de rendimentos
no turnover "foi relativo". Referin-
do-se ao psicólogo norte-americano
Abrahan Maslow, que estudou a mo-
tivação humana, Myers diz: "É como
se fosse a 'hierarquia das necessida-
des' de Maslow. Primeiramente, coi-
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pois que a remuneração satisfaz as
necessidades básicas, as expectati-
vas dos funcionários passam a um
outro patamar.

"Você encontra algumas surpresas
quando olha isoladamente para as fa-
tias dos dados", diz Myers, "mas ao
ver a sua força de trabalho por ângu-
los diferentes, você começa a ficar
apto a ligar os pontos. Finalmente,
você alcança uma espécie de massa
crítica de onde pode começar a fazer
algumas orientações estratégicas
realmente bem sacadas."

Quando tudo é dito e feito
Descobrir o que realmente impor-

ta para os colaboradores de modo que
a empresa possa maximizar seus in-
vestimentos no capital humano não é
um empreendimento episódico. Exis-
tem custos envolvidos com a realiza-
ção de pesquisas e na análise de seus
resultados, além dos custos adicionais
se uma organização não demonstrar
que o esforço é válido. É imperativo
que a alta gestão seja vista como
comprometida com o processo, que
as pesquisas sejam percebidas como
relevantes e que os funcionários ve-
jam resultados, diz Ben Dattner, da
Dattner Consulting de Nova York.

"Se as pesquisas forem feitas a cada
ano e não levarem a resultados ou a
melhoras, o RH não deveria ficar sur-
preso com os funcionários duvidando
da eficácia da pesquisa", observa
Dattner. "Pergunte-se: 'Essa pesquisa
levou a ação e resultados? Foi vista
como politicamente imparcial?'"

Por outro lado, uma organização
não deveria se sentir compelida a sair
"consertando" tudo, diz Debra. "Em
alguns casos, pode ser uma questão
de explicar coisas que os funcionários

não vêem. Em outros, pode ser uma
questão de falar que não é o momento
de lidar com aquele problema especí-
fico." Por exemplo, embora os empre-
gados possam estar insatisfeitos com
o pagamento ou com um benefício, a
empresa pode decidir por razões finan-
ceiras não mudar a remuneração ou os
benefícios. "É melhor falar o que não
será feito e explicar os motivos do que
não lidar com a situação", diz Debra.
"Responder de alguma maneira é a
chave para o sucesso de qualquer pro-
grama de análise de comportamento."

Pela estrada
Daqui a uma década, as pesquisas

provavelmente terão algumas simi-
laridades básicas com as feitas hoje.
Mas o conteúdo irá mudar assim que
os baby boomers deixarem o merca-
do de trabalho e os membros das ge-
rações seguintes adquirirem maior
influência nas empresas. Benefícios
aos mais idosos, por exemplo, pode-
rão se tornar tão importantes quanto
foram aqueles destinados às crianças
uma década atrás, Debra diz.

As pesquisas deveriam evoluir ao
passo que organizações evoluem, co-
menta Dattner. "Não deveriam ser os

mesmos benchmarkings ano após ano
porque o campo de atuação está mu-

dando. Assim como outros sistemas
e estratégias, uma organização
deve ser auto-reflexiva e auto-
crítica sobre pesquisas também.
Em outras palavras, parte da
pesquisa deve ser sobre a pró-
pria pesquisa."

Um exemplo de evolução nas
pesquisas com funcionários pode
ser ilustrado a partir de uma deci-
são da The Conference Board. A or-
ganização começou uma nova li-
nha de investigação depois que
pesquisas anteriores apontaram
declínio na satisfação entre os tra-

balhadores dos EUA, especialmente
entre aqueles de 35 a 44 anos - pes-
soas prestes a assumir cargos de li-
derança na próxima década. "Esse
declínio de satisfação nos fez pron-
tamente começar a pesquisar sobre
engajamento e satisfação dos funcio-
nários", diz Linda Barrington.

Além disso, o projeto irá seguir por
dois caminhos, envolvendo tanto uma
pesquisa nacionalmente representati-
va quanto pesquisas confidenciais
intra-empresas, explica Linda. "A
abordagem do paralelo 'macro' e 'mi-
cro' nos permitirá rastrear e comparar
diferenças de engajamento entre tra-
balhadores e satisfação com o em-
prego por características como tipo
de atividade, raça, gênero, idade e
função, mas também distinguir a sa-
tisfação e o engajamento específicos
da empresa das tendências nacionais",
comenta Linda. "Como um executi-
vo de RH", ela diz, "é importante sa-
ber se algo é 'apenas problema seu'
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ou sistêmico na força de trabalho."

sas como água e comida lhe movem,
mas, depois, o seu foco passa a ser
a satisfação de necessidades em um
nível mais elevado." Com efeito, de-

Fonte: Melhor: gestão de pessoas, n. 211, p. 20-24, maio 2005.




