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PERFIL DOS 
COLABORADORES 
PARTICIPANTES
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PERFIL DOS
COLABORADORES

Mínima Média Máxima

ANOS

1 GESTOR PARA 3 COLABORADORES

ANOS ANOS
19 2 34

SEXO

SENIORIDADE GERAÇÃO FUNÇÃO DE LIDERANÇA

IDADE MÉDIA

DIAS ANOS ANOS

TEMPO MÉDIO DE CASA

FEMININO

JÚNIOR
MILLENIALS NÃO

MASCULINO

PLENO

GERAÇÃO X
SIM

SÊNIOR
BABY
BOOMERS

51%

44% 76% 75%

49%

35%
23% 25%

22% 1%

18 29 61

Mínima Média Máxima
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PERFIL DOS
COLABORADORES

COMERCIAL

OUTROS

FINANCEIRO

GESTÃO

COMUNICAÇÃO

RH

FISCAL

CONTÁBIL

RELACIONEMENTO
COM O CLIENTE

TI

PRODUÇÃO

MARKETING

18%

17%

13%

13%

13%

9%

6%

4%

3%

2%

1%

1%

DIRETOR
ESTATUTÁRIO

ESTAGIÁRIO

CLT

PESSOA
JURÍDICA

DISTRIBUIÇÃO POR 
DEPARTAMENTO

FORMAÇÃO DAS EQUIPES PERFIL DE CONTRATO

PÓS-GRADUAÇÃO (STRICTO SENSU,
 NÍVEL MESTRADO) - INCOMPLETO

PÓS-GRADUAÇÃO (STRICTO SENSU,
 NÍVEL MESTRADO) - COMPLETO

PÓS-GRADUAÇÃO (STRICTO SENSU,
 NÍVEL DOUTOR) - COMPLETO

PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSO) 
INCOMPLETO

FUNDAMENTAL 
COMPLETO

MÉDIO
INCOMPLETO

MÉDIO
COMPLETO

SUPERIOR
INCOMPLETO

SUPERIOR
COMPLETO

PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSO)
 COMPLETO

1% 85%
1%

1%

1%

1%

1%

1%

5%
10%

5%

29%
4%

55%
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• Treine os colaboradores sobre as melhores práticas de 
utilização do plano de saúde. Se optar por um benefício de co-
participação, explique aos colaboradores o motivo e qual melhor 
forma de usar. Por exemplo, incentivar a prevenção em consultas 
ao invés de emergências em pronto socorro.

• Encontre alternativas se sua empresa não oferece benefício 
saúde. Há opções de baixo custo, como Consulta do bem.

"O VR está baixo para o local onde vamos.” - Comentário anônimo retirado 
da plataforma Vaipe.

• Faça o levantamento dos valores praticados de Vale Refeição 
na sua região. E descubra se o que você oferece aos seus 
colaboradores é compatível com o mercado. Você pode consultar 
esses valores em: http://www.pesquisaprecomedio.com.br

• Crie parcerias com plataformas de gestão de convênio para 
descontos em alimentação e cursos. Por exemplo, a plataforma 
da Colaboradores. 

“O plano de saúde. Pois funciona por co-participação e nunca se sabe o 
valor que será pago com uma simples consulta ou necessidade numa 
emergência ou exame” - Comentário anônimo retirado da plataforma Vaipe.% DE RESPOSTAS SIM

% DE RESPOSTAS COM COMENTÁRIOS: 20%

DATA DA PERGUNTA: 24/07/2017

#DICAS VAIPE:

23%

71%

100%

Empresa com 
pior performance

Média do 
mercado

Empresa 
destaque



• Tenha uma política clara sobre a questão de treinamentos. 
Deixe claro se você patrocina treinamentos, evite gerar 
expectativas.

• Estimule a participação em eventos relacionados ao trabalho 
desempenhado. Hoje há ferramentas como Meetup ou Google 
Hangouts que proporcionam eventos online.

• Incentive a troca de informações e conteúdo entre os 
colaboradores. Na Vaipe, fazemos o #VaipeTalks toda sexta-feira. 
Um colaborador escolhe um tema e apresenta para toda a equipe. 
O objetivo é disseminar conhecimento sobre temas relacionados 
ao trabalho ou ao negócio e dar espaço para os apresentadores 
se desenvolverem.

• Desenvolva um treinamento inicial. Como parte do processo de 
onboarding dos colaboradores, estimular que ele tenha um tutor 
da mesma área. Ele será responsável por repassar a informação 
da cultura da empresa, apresentar as pessoas e áreas.

“No inicio do ano fiz a solicitação de um curso de excel à gestora, pedi 
retorno, cobrei e até o momento não tive resposta da aprovação.” 
- Comentário anônimo retirado da plataforma Vaipe.% DE RESPOSTAS SIM

% DE RESPOSTAS COM COMENTÁRIOS: 21%

DATA DA PERGUNTA: 18/09/2017

2. VOCÊ TEM TREINAMENTO PARA 
DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES? #DICAS VAIPE:

25%

60%

94%

Empresa com 
pior performance

Média do 
mercado

Empresa 
destaque
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• Estabeleça qual a temperatura que será adotada pelo 
escritório de acordo com a estação. No verão, a temperatura 
indicada é entre 20  e 23 graus. Defina qual será a adotada, 
imprima e enquadra ao lado do controle do ar-condicionado. No 
inverno, indica-se entre 23 e 26 graus. 

• Tenha um ar-condicionado além do necessário. 
Ar-condicionado principalmente no verão, tende a ter problema e 
exigir manutenção. Essas manutenções nem sempre são rápidas. 
Aconselha-se ter capacidade extra para garantir que os 
colaboradores não fiquem dias trabalhando "sob pressão". 

• Estimule que as pessoas que sentem menos frio troquem de 
lugar com as pessoas que sentem mais frio.

“NÃO, ou o escritório esta muito quente, ou está muito frio, porque quem 
liga o ar não respeita os demais funcionários.” 
- Comentário anônimo retirado da plataforma Vaipe.

“A resposta é relativa pois depende de onde a pessoa está sentada. 
Existem lugares onde o ar-condicionado bate em cheio.” 
- Comentário anônimo retirado da plataforma Vaipe.

% DE RESPOSTAS SIM

% DE RESPOSTAS COM COMENTÁRIOS: 27%

DATA DA PERGUNTA: 04/09/2017

3. A TEMPERATURA DO 
ESCRITÓRIO É ADEQUADA? #DICAS VAIPE:

22%

69%

93%

Empresa com 
pior performance

Média do 
mercado

Empresa 
destaque
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• Estimule que as pessoas façam intervalos em áreas 
apropriadas. Quando os colaboradores decidirem por fazer uma 
parada, estimular que se dirijam para copa, cafeteria ou um lugar 
que não vá atrapalhar e desconcentrar os demais.

• Separe as equipes que precisam ter alta concentração de 
equipes de atendimento. Entre as maiores reclamações dos 
colaboradores estão as reclamações entre áreas. Equipes de 
tecnologia exigem alta concentração e normalmente interagem 
menos.

• Tenha espaços para ligações. Estimular que as pessoas ao 
atenderem o celular se dirijam para esses lugares. Uma das 
opções das empresas, têm sido a adoção de cabines com 
isolamento acústico.

“É um pouco barulhento em alguns momentos do dia, fica um pouco difícil 
se concentrar.” 
- Comentário anônimo retirado da plataforma Vaipe.

"Atualmente existe um excesso de ruido que dificulta muito a 
concentração”.
- Comentário anônimo retirado da plataforma Vaipe.

% DE RESPOSTAS SIM

% DE RESPOSTAS COM COMENTÁRIOS: 26%

DATA DA PERGUNTA: 14/08/2017

4. O ATUAL AMBIENTE DE TRABALHO TE PERMITE 
TER A CONCENTRAÇÃO NECESSÁRIA PARA 
EXECUTAR SEU TRABALHO?

#DICAS VAIPE:

22%

64%

92%

Empresa com 
pior performance

Média do 
mercado

Empresa 
destaque
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• Defina quais são seus valores, missão e visão. Independente do 
tamanho da empresa, é importante ter claro esses pilares. No 
processo seletivo deve-se garantir que as pessoas selecionadas 
tenham princípios compatíveis com a empresa. Caso contrário, a 
chance de existir um choque e uma das partes desistir de 
continuar é muito grande. 

• Comunique com frequência quais são os valores. Em reuniões 
mensais ou comunicação interna, reforçar quais foram as ações e 
comportamentos da empresa e como eles estão ligados aos 
valores da companhia. Fazer uma comunicação impressa e visível 
para os colaboradores.

"Não sei exatamente quais são os princípios adotados pela empresa."
- Comentário anônimo retirado da plataforma Vaipe.

% DE RESPOSTAS SIM

% DE RESPOSTAS COM COMENTÁRIOS: 13%

DATA DA PERGUNTA: 10/07/2017

5. OS PRINCÍPIOS QUE SÃO ADOTADOS PELA 
EMPRESA ESTÃO ALINHADOS COM SEUS 
PRINCÍPIOS DE VIDA?

#DICAS VAIPE:

64%

85%

100%

Empresa com 
pior performance

Média do 
mercado

Empresa 
destaque

"Não porque a empresa não deixa claro quais são seus princípios”.
- Comentário anônimo retirado da plataforma Vaipe.
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• Tenha metas de curto prazo definidas. Tenha claro quais são as 
metas gerais de curto prazo (mensal ou trimestral) e compartilhe 
com os colaboradores em reuniões mensais quais são os 
indicadores e a meta para cada um deles. Defina poucos 
indicadores é importante para que todos tenham clareza e se 
lembrem deles. Compartilhe qual o  resultado do mês comparado 
à meta. Assim todos se sentem na mesma página e sabem qual o 
norte da empresa.

• Tenha visão clara de dois a três anos. Uma visão de onde a 
empresa quer chegar em dois ou três anos ajuda os 
colaboradores a se inspirarem no dia-a-dia para chegar lá. É 
importante que a visão seja inspiracional mas que tenha definido 
indicadores e suas metas do que seria considerado como visão 
atingida. Deixe as metas visíveis.

"São sempre claras e compartilhadas!"- Comentário anônimo retirado da 
plataforma Vaipe.

% DE RESPOSTAS SIM

% DE RESPOSTAS COM COMENTÁRIOS: 13%

DATA DA PERGUNTA: 25/09/2017

#DICAS VAIPE:

38%

Empresa com 
pior performance

Média do 
mercado

Empresa 
destaque

“De longo prazo, estamos trabalhando para melhoria”. - Comentário 
anônimo retirado da plataforma Vaipe.

6. A EMPRESA TEM METAS CLARAS?

69%

93%
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100%

"Qual é o propósito do negócio pelo qual a empresa se destina?” 
- Comentário anônimo retirado da plataforma Vaipe.

% DE RESPOSTAS SIM

% DE RESPOSTAS COM COMENTÁRIOS: 13%

DATA DA PERGUNTA: 03/07/2017

7. VOCÊ ACREDITA NO PROPÓSITO DO NEGÓCIO 
PELO QUAL A EMPRESA SE DESTINA? #DICAS VAIPE:

78%

Empresa com 
pior performance

Média do 
mercado

Empresa 
destaque

95%
• Defina quais são seus valores, missão e visão. Independente do 
tamanho da empresa, é importante ter claro esses pilares. No 
processo seletivo deve-se garantir que as pessoas selecionadas 
tenham princípios compatíveis com a empresa. Caso contrário, a 
chance de existir um choque e uma das partes desistir de 
continuar é muito grande. 

• Comunique com frequência quais são os valores. em reuniões 
mensais, comunicação interna, reforçar quais foram as ações e 
comportamentos da empresa e como eles estão ligados aos 
valores da empresa.
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• Invista em uma cultura de feedback dos clientes. Tenha um 
processo formal em que a empresa mapeie quais são os 
feedbacks dos clientes quanto a produtos e serviços. Uma das 
maneiras de conseguir isso é ter um processo em que times com 
interface do cliente formalizem quais são os feedbacks mais 
constantes e compartilhe isso. Ou medir o NPS dos clientes.

• Aposte em uma cultura de melhorias dos colaboradores. 
Independente da área em que atua, muitas vezes os 
colaboradores identificam quais são as melhorias que os clientes 
poderiam se beneficiar. Ter um processo estruturado como por 
exemplo uma caixa de e-mail para os colaboradores fazerem 
sugestões é bem importante. Elencar quais foram as sugestões, 
compartilhar com todos os colaboradores e nomear de quem 
foram as sugestões, cria um ambiente que premia a inovação.

• Crie comitês de interação entre times. Tenha uma reunião 
mensal em que os times que interagem com o cliente, como 
Comercial e Operações, abram um canal de comunicação para 
que sejam pontuadas as melhorias. 

"A empresa sempre busca ouvir os clientes para propor a melhor 
ferramenta." - Comentário anônimo retirado da plataforma Vaipe.

% DE RESPOSTAS SIM

% DE RESPOSTAS COM COMENTÁRIOS: 18%

DATA DA PERGUNTA: 28/08/2017

8. VOCÊ ACREDITA QUE A EMPRESA TRABALHA 
CONSTANTEMENTE NA MELHORIA DO PRODUTO/
SERVIÇO VENDIDO PARA SE ADEQUAR AO MERCADO?

#DICAS VAIPE:

100%

Empresa com 
pior performance

Média do 
mercado

Empresa 
destaque

91%

76%
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"Precisamos de treinamento interno, coaching e outras atividades que 
nos ajudem a nos aperfeiçoar.” - Comentário anônimo retirado da 
plataforma Vaipe.

• Invista em treinamento de gestão. Muitas vezes as empresas 
promovem gestores colaboradores que eram ótimos executores e 
especialistas. Esse processo de transição não é fácil. A empresa 
deve ajudar o colaborador dando treinamento sobre gestão, 
ferramentas de acompanhamento de atividades e como dar 
feedback 1:1 para os colaboradores. Isso é crucial para que ele 
saiba quais são as ferramentas disponíveis para executar seu 
papel como gestor.

• Incentive a leitura sobre Gestão. Os livros sobre gestão podem 
inspirar, com exemplos reais e práticos, seus líderes. Alguns best 
sellers são: Liderança Saudável, de Alkíndar de Oliveira; O Líder 
Sem Título, de Robin Sharma; Presença, de Amy Cudy.

"Muitas vezes eles já são jogados direto na rotina.” - Comentário anônimo 
retirado da plataforma Vaipe.

% DE RESPOSTAS SIM

% DE RESPOSTAS COM COMENTÁRIOS: 16%

DATA DA PERGUNTA: 07/08/2017

9. VOCÊ CONSIDERA QUE A MAIOR PARTE DOS SEUS 
PARES ESTÃO PREPARADOS PARA O CARGO QUE 
EXERCEM?

#DICAS VAIPE:

100%

Empresa com 
pior performance

Média do 
mercado

Empresa 
destaque

44%

76%
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"é que as vitórias, são pouco comemoradas, com palavras, frases de 
incentivo, etc." - Comentário anônimo retirado da plataforma Vaipe.

• Faça acompanhamento das tarefas. Tenha acompanhamento 
formal das entregas das equipes. Isso facilita que todos saibam 
em que cada um está trabalhando e quem são os envolvidos nas 
entregas de sucesso.

• Invista em comunicação interna. Compartilhe com todos os 
colaboradores quais foram as principais entregas do mês e 
nomeie quais foram os responsáveis que contribuíram para o 
sucesso da entrega.

• Estimule as celebrações positivas. A cada entrega de sucesso, 
ofereça um almoço com a equipe, e-mail para toda a empresa 
reconhecendo os envolvidos na entrega.

"Com o acompanhamento de tarefas, eles começaram a reconhecer mais 
quando eles entregam alguma coisa." - Comentário anônimo retirado da 
plataforma Vaipe.% DE RESPOSTAS SIM

% DE RESPOSTAS COM COMENTÁRIOS: 15%

DATA DA PERGUNTA: 21/08/2017

10. VOCÊ SENTE QUE SEUS COLEGAS 
RECONHECEM SUAS TAREFAS ENTREGUES? #DICAS VAIPE:

Empresa com 
pior performance

Média do 
mercado

Empresa 
destaque

43%

70%

93%
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"São levadas em considerações e algumas até são colocadas em 
prática.” - Comentário anônimo retirado da plataforma Vaipe.

• Estimule que os gestores envolvam o time. Seja na elaboração 
de planos de ação e tomadas de decisão ou quando 
compartilham com a equipe quais decisões foram tomadas e por 
que se decidiu por essa priorização.

• Dê créditos às opiniões. Estimule que os gestores sempre dêem 
o crédito de quem foi o responsável por dar a opinião que será 
seguida. Quando a opinião do time ou de um colaborador não for 
priorizada, deixar claro porque a ação será executada de outra 
maneira.

"Não, pelo contrário no geral as pessoas decidem o que querem e como 
querem sem envolver o time. From top to bottom :)" - Comentário 
anônimo retirado da plataforma Vaipe.% DE RESPOSTAS SIM

% DE RESPOSTAS COM COMENTÁRIOS: 15%

DATA DA PERGUNTA: 11/09/2017

11. VOCÊ SENTE QUE SUA OPINIÃO É LEVADA EM 
CONSIDERAÇÃO NAS TOMADAS DE DECISÃO? #DICAS VAIPE:

Empresa com 
pior performance

Média do 
mercado

Empresa 
destaque

42%

70%

88%
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