
Qualidade de vida
define o placar

Segundo pesquisa, essa é a primeira e principal reivindicação do
funcionário. Seguem-se desenvolvimento profissional e, em

terceiro lugar, remuneração e benefícios. Saiba melhor o que
uma empresa precisa oferecer para se tornar a número l no

ranking das melhores para se trabalhar.

Carlos Francis

m estudo realizado no ano de
2002, pelo professor da Es-
cola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM), e consul-

tor de empresas, Alexandre Gracio-
so, revelou que as empresas com
bons ambientes de trabalho ou que
oferecem oportunidade de carreira e
políticas de remuneração diferencia-
da atingem melhor desempenho que
suas rivais. De acordo com o estudo
" As empresas mais amadas são
também as mais lucrativas", e essa
máxima vale especialmente para as
empresas que precisam de pessoas
para o sucesso do seu negócio.Para
o consultor, a implicação desta
constatação para a alta administra-
ção de empresas, particularmente
dos setores de serviços e tecnologia,
é que eles devem empenhar-se na
criação de um bom ambiente de tra-
balho. Outra constatação do estudo,
foi de que as empresas com culturas
diferentes utilizam variáveis diferen-
tes para criar bons ambientes de tra-
balho para seus funcionários. No
caso das empresas de origem norte-
americana, elas privilegiam a utiliza-

ção de incentivos financeiros, ao
passo que as empresas européias e
brasileiras tentam criar bons ambien-
tes de trabalho e prestam mais aten-
ção ao indivíduo. De acordo com a
pesquisa "Melhores empresas para se
trabalhar no Brasil", realizada pela re-
vista Exame, qualidade de vida é o
que os funcionários majoritariamen-
te buscam na empresa, seguida do
desenvolvimento profissional (35%) e
remuneração e benefícios (24%).
Somente 1% dos funcionários afir-
mou que permanece na empresa so-
mente pela estabilidade.

Em seu recente livro " A Melhor
Empresa - Como as organizações
de sucesso atraem e mantêm quem
f a z a diferença", Maria Amália
Bernardi, jornalista e criadora da lis-
ta das 100 melhores empresas para
se trabalhar no Brasil, explica que
quando uma empresa consegue ser
regularmente avaliada como uma das
melhores empresas no mercado para
se trabalhar, oferecendo um quadro
de pessoas talentosas, motivadas,
capazes de entender que há interes-
ses comuns entre elas e a empresas,

os efeitos, na linha final do balanço
de cada ano, não deixa margem a
dúvidas: é um excelente negócio,
para os acionistas, proporciona aos
funcionários da empresa um grande
ambiente de trabalho, resultando
num excelente retorno em termos de
dinheiro. No livro, a autora, que
atualmente é diretora da Best
Companies - Consultoria em Am-
biente de Trabalho, aponta que a
lucratividade das melhores empresas
para se trabalhar manifesta-se, tam-
bém, na coluna das despesas, pois
elas poupam recursos preciosos ao
reterem bons profissionais em seus
quadros, uma vez que, quando uma
empresa perde um colaborador efi-
ciente, perde também tudo o que foi
investido nele até então - do recru-
tamento aos cursos, seminários, via-
gens e benefícios.

Seruiço: Alexandre Gracioso -
Professor da ESPM e consultor de

empresas - agracioso@espm.br ;
A Melhor Empresa - Como as

organizações de sucesso atraem e
mantêm que faz a diferença, de Maria

Amália Bernardi, Negócio Editora.
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