
 

Irani investe no clima organizacional  
para protagonizar o futuro  
Em dois anos, satisfação com o clima  
na pesquisa GPTW saltou de 75% para 87% 
 

 

A Irani é uma empresa que se destaca por investir fortemente no aprimoramento de 
seu clima organizacional. Não à toa, está há 2 anos no ranking das melhores empresas para 
se trabalhar e, em dois anos, viu seu resultado dar um salto impressionante na pesquisa de 
clima aplicada pela GPTW: passou de 75% em 2019 para 87% em 2021. Esse índice é fruto 
de uma série de ações estruturadas e consistentes que a Irani trabalhou entre 2019 e 2021 
para cultivar e alavancar o clima de excelência da empresa.  

 Em 2019, a empresa lançou a campanha interna Cultive o Clima para estabelecer um 
novo método de compartilhamento dos resultados da pesquisa e de construção dos planos 
de ação, utilizando a metodologia 3Cs (Começar, Continuar e Cessar). Sob o guarda-chuva 
da campanha, foi criando um selo com a hashtag #cultiveoclima para assinar as ações 
provenientes dos planos, e realizada a ação das sementes mágicas, que foi um marco para 
os colaboradores. “Cada um recebeu uma semente para plantar e cultivar em família. 
Quando a plantinha brotou, revelou em uma de suas folhas uma palavra como respeito, 
cuidar, falar, desenvolver, orgulho, escutar, agradecer e celebrar, do rol de práticas que 
trabalhos. A plantinha simbolizava o clima organizacional”, conta a Gerente de 
Desenvolvimento de Pessoas e Comunicação Interna, Claudia Vergara. O clima também foi 
fortemente trabalhado na pandemia. Apesar das dificuldades, era preciso manter o ambiente 
de trabalho saudável e forte, e a unidade da companhia ainda que à distância. A empresa 
reestruturou e ajustou seus planos e formatos de desenvolvimento, revisou o calendário de 
celebrações anuais junto aos Grupos de Clima e manteve todas as iniciativas rodando, sem 
deixar de celebrar as conquistas. Apesar de não ter havido aplicação da pesquisa, que até 
então era realizada a cada dois anos, as ações envolvendo clima não pararam.  

 Em 2021, a empresa pôde comemorar os resultados do investimento em clima. O 
índice de satisfação dos colaboradores chegou a 87%, maior resultado obtido pela Irani até 
então. A empresa também entrou em três rankings da GPTW como melhores para se 
trabalhar: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Industria. Um feito inédito para a Irani, que 
novamente celebrou as conquistas com todo o seu time.  

Em 2022, a empresa revisou sua Intenção Estratégica para os próximos dez anos. 
Com direcionadores de negócio que dependem totalmente das pessoas, a empresa coloca 
os colaboradores no centro da estratégia para fazer o negócio acontecer, baseada em um 
propósito firme, guiado por Missão, Visão e Valores sólidos. “Agora nossa pesquisa é anual. 
Esta mudança está alinhada ao nosso planejamento estratégico e reflete a crença que temos 
nas pessoas, e no clima que oferecemos para que nos escolham como seu local de 
trabalho”, explica Luciane Correa, Coordenadora de Educação corporativa.  

 O investimento em clima também vem impactando positivamente nos resultados 
financeiros e indicadores da empresa. Como diz o CEO Sérgio Ribas, “nosso negócio se 
traduz pela busca incessante por semear relações e colher prosperidade em favor da vida 
das pessoas e do planeta. Desenvolver o futuro é o que nos move a cada dia.”   


