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John R. Stanek, CEO da consultoria ISR, fala das vantagens de se ter os funcionários do seu lado. 
 
Uma empresa só conseguirá chegar à máxima performance se tiver uma força de trabalho 
altamente engajada. Estudos comprovaram que esse comprometimento ajuda a lucratividade. A 
questão é saber como motivar pessoas que hoje estão mais preocupadas com a própria carreira a 
abraçarem o projeto da organização. 
 
Durante 30 anos, o cientista social e professor John R. Stanek busca esta resposta estudando as 
transformações nas relações de trabalho na ISR, consultoria que ajudou a fundar. Em pesquisas 
de clima organizacional, sua empresa já ouviu 35 milhões de empregados, de 3 mil companhias, 
em mais de 100 países. 
 
Uma de suas conclusões é que uma companhia com intenção de prosperar no mundo globalizado 
precisa esclarecer para os funcionários aonde quer chegar e qual o papel deles nesse processo. 
Mais que isso, deve ouvi-los sempre. "Muitos empregados podem ter idéias brilhantes se tiverem 
a oportunidade de falar", diz Stanek em entrevista concedida ao Valor, durante sua passagem por 
São Paulo. 
 
Stanek formou-se em Harvard e deu aulas nas universidades de Chicago, Munique, Colônia, Hong 
Kong e na London School of Economics. Ele acredita ser impossível competir numa escala mundial 
hoje com trabalhadores desmotivados. E, nesse quesito, os brasileiros até que estão bem. A 
seguir alguns trechos da entrevista: 
 
Valor: O que motiva os empregados a se sentirem mais comprometidos com suas empresas hoje? 
 
John R. Stanek: Existem dois fatores indicativos importantes. O primeiro é que eles precisam 
saber que a companhia está indo na direção certa. Eles querem ver um futuro para a organização. 
O segundo é que eles também querem saber se a empresa percebe que eles são importantes, se 
existe lugar para eles nesse processo. Se ninguém mostra o valor deles nesta jornada, eles vão 
querer ir para outro lugar. 
 
Valor: Porque o comprometimento é tão importante? 
 
Stanek: Porque faz a empresa ter uma alta performance. Nós estudamos esse assunto em vários 
países e o que achamos é que as companhias que conseguem empregados mais comprometidos 
se diferenciam, principalmente, pela liderança e pela ética, que nos últimos três anos aparece 
entre os itens mais valorizados pelos empregados. Isso é novo. 
 
Valor: Hoje se o trabalhador não sente que a companhia está se preocupando com sua carreira 
acaba produzindo com menos entusiasmo. No passado, a relação era mais paternalista e o 
empregado esperava se aposentar na mesma empresa. Isso gerava um outro tipo de 
comprometimento? 
 
Stanek: Sim. Se você voltar 15, 20 anos atrás, o que você descreveu era perfeitamente normal. 
Hoje é diferente. As companhias estão querendo se tornar globais. Para isso, talvez não 
precisarão empregar o mesmo número de pessoas, da mesma espécie, talvez precisem de gente 
diferente no board, com um tipo de habilidade específica. O capital humano tornou-se 
competitivo. É bem mais fácil emprestar dinheiro e comprar tecnologia. Mas as pessoas talentosas 
de TI , os pesquisadores, os executivos brilhantes, ainda são raros e caros. Mas se você quiser 
sobreviver e prosperar nesta nova economia precisará destas pessoas, porque elas podem ir para 
um competidor. Antes, presumia-se que você passaria o resto da vida em uma empresa. Isso não 
existe mais, por isso é tão importante monitorar o que as pessoas pensam. O mundo também 



está mudando rápido e você pode achar que algumas pessoas já não conseguem cooperar mais 
ou não possuem a formação necessária para o novo momento da empresa. Então você terá a 
tarefa difícil de dizer para ela ir embora porque precisa trazer alguém que se importe. Isso é uma 
situação difícil, em especial no Brasil, onde as organizações de sucesso precisarão se adaptar para 
sobreviver. 
 
Valor: O sr acredita que no Brasil as empresas têm hoje um jogo de cintura maior para enfrentar 
essa adaptação por termos um histórico de mudanças na economia? 
 
Stanek: O Brasil hoje é um lugar excitante, você sente que está crescendo, que o avião está 
subindo. O problema é que o país precisará mudar rápido para sustentar esta rota ascendente. 
Seja lá o que for que o Brasil está fazendo está funcionando. O que acontece é que hoje a 
necessidade de ser mais adaptável se tornou mais urgente. Isso em todas as indústrias. Quando 
eu era menino para vir para o Brasil a linha aérea mais elegante era a Varig, o serviço era ótimo. 
Em todo o mundo empresas como a Pan Am, TWA, não conseguiram mudar suficientemente 
rápido. Algumas desapareceram completamente por um problema de adaptação. Surgiu uma nova 
espécie de companhia aérea e assim acontece em todas as áreas do trabalho. Os bancos mais 
espertos conseguem manter custos baixos. Têm a habilidade de entregar serviços e produtos 
globalmente para sobrevivem. Eu acho que todo mundo imagina que pode permanecer estável 
com níveis mínimos mas significativos de mudança. Eu não consigo pensar em uma indústria que 
consiga se dar bem sem ter um grande nível de adaptação. A área de tecnologia é um exemplo. 
 
Valor: Como as pessoas são importantes nessas mudanças, não deveriam ser as primeiras a 
mudar? 
 
Stanek: Sim. As pessoas têm que crescer e mudar ou então terão que ir embora. Não existe mais 
jeito de sentar lá e dizer olha eu sou fiel, eu amo a minha empresa e o meu presidente. Isso não 
funciona mais. 
 
Valor: O papel do líder mudou nos últimos anos na hora de engajar seu pessoal? 
 
Stanek: Eu acho que é impossível imaginar competir numa escala mundial e lidar com uma força 
de trabalho que não está engajada. A maior fabricante de barcos do mundo, nos últimos cinco 
anos, subiu de um nível baixo de comprometimento para um outro bem alto. O que ela tem agora 
são 40.000 pessoas com a mentalidade de dono, de administrador, não de empregado. Eles vêem 
a empresa como algo deles, não como um lugar onde vão buscar o contra-cheque. Outras coisas 
também começaram a acontecer. Criatividade e idéias demandam oportunidade, assim como 
novos produtos e estilo. Coisas simples, como a aparência das máquinas. Se você tem uma força 
de trabalho engajada, conseguirá idéias muito sábias sobre como torna-las mais atraentes. Muitos 
empregados podem ter idéias brilhantes se tiverem a oportunidade de dizer. Qual foi a coisa mais 
esperta que fizemos este ano? Qual foi a mais estúpida? Qual foi a maior oportunidade perdida? 
Você como líder pode descobrir coisas espetaculares. Em 100 opiniões, poderá encontrar uma ou 
duas. Mas vai valerá a pena. 
 
Valor: Existe alguma razão para que os trabalhadores da América Latina e do Brasil, 
especificamente, sejam bastante engajados, como mostram suas pesquisas? 
 
Stanek: Nós procuramos esta resposta por 20 anos e achamos que a explicação primária é que 
existem menos empregos sendo criados então as pessoas que vão para uma companhia querem 
ficar nela. Na América do Norte, eles pulam de uma para a outra. Na Europa, eles pulam menos, 
mas mais que na AL. Se você vê alguém que não é particularmente atraente, depois de 20 anos 
juntos, você começa a atribuir àquela pessoa características positivas, porque não quer acabar 
com aquele relacionamento e mudar. O mesmo pode acontecer na empresa. Existe também um 
tipo de paternalismo na AL que está se tornando raro em outras partes do mundo. Na Asia, por 
exemplo, as pessoas decidem num piscar de olhos mudar os empregados.  



E, se a pessoa não quiser, tem centenas que irão querer aquele trabalho. Tem também a questão 
do desemprego na AL. Na América do Norte, onde a taxa de desemprego é de apenas 4% ou 5% , 
o problema é que você tem trabalho mas não consegue estar no emprego que gostaria. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 fev. 2006, Eu & Carreira, p. D6. 
 
 


