
Alpargatas tenta ficar mais perto do funcionário  
 
Para melhorar o ambiente interno de trabalho, a São Paulo Alpargatas adicionou à tradicional 
pesquisa quantitativa de clima organizacional uma sondagem qualitativa. Consultores da Valor 
Pessoal foram em todos os turnos de cada uma de suas oito fábricas para ouvir, face a face, o que 
os funcionários pensam, de fato, da empresa.  
 
"O objetivo é focar as ações e obter respostas mais rápidas", diz Arnaldo de Mello Franco, diretor 
de recursos humanos.  
 
Ações simples como a implantação de um kit de refeição nas fábricas satélites e a encenação de 
uma peça de teatro para reforçar os valores da Alpargatas elevaram o conceito interno da 
empresa. Parte da equipe passa agora por um curso de relacionamento interpessoal. 
 
Diretoria chega ao chão de fábrica 
 
Alpargatas e Mahle realizam pesquisa qualitativa para melhorar relacionamento interno. Há sete 
anos, quando a São Paulo Alpargatas passou por um processo de reestruturação, a direção da 
empresa colocou como uma das metas estratégicas reconquistar a confiança dos 11 mil 
funcionários na empresa, abalada por anos consecutivos de prejuízo. Para isso, recorreu à 
pesquisa de clima organizacional como instrumento de gestão para motivar a equipe e elevar a 
produtividade. A primeira pesquisa, quantitativa, feita pela Hay do Brasil, revelou o clima de 
insatisfação - a pontuação foi 55 em 100, afirma Arnaldo de Mello Franco, diretor de RH da 
Alpargatas.  
 
A adoção de algumas ações como melhoria no transporte e alimentação e a implantação de um 
Plano de Participação nos Resultados (PPR) elevaram o nível de satisfação em dez pontos na 
pesquisa feita dois anos depois. Na terceira sondagem, no entanto, o nível de satisfação caiu. Não 
muito acentuadamente, 3 a 4 pontos. Mas o suficiente para a empresa reconhecer que o nível de 
exigência dos funcionários estava aumentando e que ações genéricas não iriam melhorar 
substancialmente o clima interno.  
 
"Decidimos então introduzir a pesquisa qualitativa de clima organizacional, para focar as ações da 
área de recursos humanos e, assim, obter respostas mais rápidas." A pesquisa foi iniciada há um 
ano e meio pela Valor Pessoal, consultoria de desenvolvimento organizacional que visitou cada 
uma das oito fábricas, em todos os turnos, e reuniu os funcionários em grupos focais.  
 
"A soma das pesquisas quantitativa e qualitativa permitiu nos aproximar bem mais do chão de 
fábrica e entender suas necessidades, suas prioridades, de modo que os planos de ação deixaram 
de ser eminentemente gerenciais, de cima para baixo," diz Franco, bacharel em direito e pós-
graduado em administração. O executivo tem 20 anos de atuação na área de recursos humanos e 
trabalhou em empresas como Pfizer e Heublein (hoje Diageo).  
 
A pesquisa face a face permitiu, por exemplo, decid ir pela implantação de um kit mínimo de 
refeição nas fábricas satélites de costura, localizadas em pequenos municípios afastados da 
fábrica-mãe, ao redor de 150 quilômetros de distância das capitais dos estados da Paraíba, Rio 
Grande do Norte e Rio Grande do Sul. O kit é composto por geladeira, fogão, mesas, cadeiras, 
talheres e pratos para que os funcionários possam aquecer sua marmita ou até mesmo cozinhar 
lá.  
 
"Dependendo de cada resultado, a ação é focada em determinada fábrica, o que faz com que as 
respostas sejam mais rápidas", diz Franco. Essa estratégia permite que as ações para melhorar o 
clima organizacional seja implementada em dois níveis: corporativo, que se aplica a todas as 
unidades do grupo, como uniformes, e local, para atender demandas específicas. Outro exemplo 
de ação corporativa ocorreu na constatação de que os funcionários confundiam os valores da 
empresa - ética, respeito às pessoas e comprometimento.  



 
"Eles não tinham idéia sobre o significado desses valores e, como não conseguiam identificá-los, 
não tinham exigência elevada desses princípios." A solução veio com a encenação de uma peça 
teatral que trabalhava esses conceitos.  
 
O novo programa de gestão, delineado a partir da pesquisa qualitativa, recebeu o nome de 
Empresa Nota 10, para reforçar a intenção da empresa de tornar a São Paulo Alpargatas uma das 
melhores empresas para se trabalhar. "Uma equipe mais motivada produz melhor, falta menos, 
reclama menos", diz Franco, corroborando a tese que orienta hoje as diretrizes das áreas de 
recursos humanos de que "funcionário motivado, feliz e orgulhoso de trabalhar na empresa 
produz mais," nas palavras de Adriano Bispo, gerente de RH do Grupo Mahle.  
 
O grupo fabricante de autopeças também adotou a pesquisa qualitativa de clima interno pa ra 
identificar melhor as expectativas de seus 9 mil colaboradores. Há quatro anos, a empresa - que 
passou por longo processo de fusões, aquisições e incorporações, entre elas a da Metal Leve e da 
Cofap - realizava pesquisa, aplicada pelo próprio departamento de RH nas oito fábricas dos 
estados de São Paulo e Minas Gerais. Bispo recorreu então à Valor Pessoal para obter uma análise 
mais detalhada dos resultados obtidos na pesquisa quantitativa. "A sondagem qualitativa vai 
permitir alguns aprofundamentos que não conseguíamos obter e uma percepção externa dos 
processos de gestão." O processo ainda está em fase de implantação.  

 
 
Leia Mais 
 
Postura de lideranças define ambiente 
 
Para surpresa de muitos administradores, o que mais aparece na pesquisa de clima organizacional 
são queixas sutis, muitas vezes óbvias, como quem não tem seu trabalho reconhecido, nunca 
ouviu uma palavra de elogio, ou não é cumprimentado pelo chefe. Além de queixas de 
favoritismo, discriminação e privilégios, acrescenta Márcia Hasche, sócia-proprietária da 
consultoria Valor Pessoal.  
 
"Ao longo dos últimos anos, pude constatar que gerenciar o clima numa empresa significa 
administrar obviedades", diz Márcia, que é formada em Ciências Sociais pela Unicamp, com 
especialização em Recursos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Gestão 
Empresarial pela Fundação Dom Cabral.  
 
Ela constatou que pequenas sutilezas mudam o clima de trabalho e que 75% da qualidade do 
ambiente de trabalho depende do desempenho das lideranças. A consultoria desenvolveu um 
curso de relacionamento interpessoal, que já está sendo aplicado na segunda turma da 
Alpargatas.  
 
A metodologia surgiu de sua experiência como gestora de RH de grandes empresas. "Sentia que 
faltava um trabalho mais artesanal na pesquisa de clima organizacional." Como diferencial, a 
consultoria forma grupos focais, por sorteio, para não criar nenhum constrangimento entre os 
funcionários. "Não misturo chefe com subordinado." Em média, 10% do quadro de funcionários de 
todos os níveis hierárquicos participa.  
 
Outro diferencial é que a consultoria - e não o departamento de RH da empresa - implementa o 
plano de ação resultante da pesquisa, acompanha todo o processo e faz checagens periódicas. A 
pesquisa e gestão de clima organizacional levam de 12 a 18 meses, no mínimo, para serem 
concluídas.  
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