
Revista da ESPM – Julho/Agosto de 2002

64

UM ESTUDO INÉDITO DO

PROF. ALEXANDRE GRACIOSO



Revista da ESPM – Julho/Agosto de 2002

65

1) Introdução e
objetivos deste

estudo

Este estudo nasceu da idéia de com-
provar uma possível relação entre bom
ambiente de trabalho, em termos am-
plos e incluindo aspectos como remu-
neração e confiança na gestão, e
desempenho econômico de empresas.
De forma geral, concluímos que
empresas que oferecem um bom
ambiente de trabalho e são considera-
das pelos funcionários como sendo boas
empresas para se trabalhar apresentam
melhores resultados financeiros do que
as outras empresas.  Essa diferença é
mais significativa nos casos em que a
empresa atue em setores de atividade
econômica que exijam mão-de-obra in-
tensiva, como serviços e tecnologia.

Em termos conceituais, se o objetivo
de uma empresa for o de maximizar o valor
para o acionista, então a alta gestão deve
atuar de forma a atingir esse objetivo nas
mais diversas frentes, incluindo o bem-estar
de seus próprios funcionários.  Porém, o
outro lado dessa moeda é que investir no
bem-estar dos funcionários somente faria
sentido se esse investimento fosse revertido
em desempenho financeiro.  Nesse ponto
do raciocínio, esbarramos na dificuldade de
se quantificar o efeito econômico do bem-
estar e de um bom ambiente de trabalho e
esse também é um dos nossos objetivos.

Ao longo de nossas análises, tornou-se
claro que poderíamos testar diversas outras
hipóteses além da hipótese original.  Dessa
forma, enveredamos por caminhos
variados, como, por exemplo, descobrir em
quais setores de atividade econômica o
impacto da motivação do funcionário
parece ser maior, investigar a influência do
controle acionário sobre a satisfação das
pessoas, verificar se existem diferenças
salariais significativas entre empresas com
nacionalidades diferentes, entre outros.

Para concretizar esta pesquisa, utili-
zamos duas bases de dados fornecidas
pela revista Exame, a das “500 Empre-
sas Maiores e Melhores de 2001” e as
“100 Melhores Empresas para se Traba-
lhar de 2001”.  À base original das 500
empresas maiores e melhores adiciona-
mos 96 empresas dos setores bancário e
de seguros.  Optamos por essa inclusão
devido ao fato de várias empresas desse
setor figurarem entre as 100 melhores
empresas para se trabalhar.  Dessa for-
ma, a nossa lista final possui 596 em-
presas.  Destas, 56 aparecem na lista das
melhores empresas para se trabalhar.

Em nosso estudo, iremos comparar
esse grupo de 56 empresas ora com as
outras 540 empresas da lista das maio-
res, ora com as outras 44 empresas da
lista das 100 melhores para se trabalhar.
O grupo de comparação será
explicitado sempre que necessário, ao
longo do estudo.

2) Base de dados

acionário estrangeiro que atuem no Bra-
sil) e, mais recentemente, começou
também a publicar a lista das 100
melhores empresas para se trabalhar no
Brasil.  A primeira lista é muito rica em
termos de dados financeiros das
empresas, fornecendo informações
como vendas, crescimento nas vendas,
retorno sobre o patrimônio, número de
funcionários, riqueza criada, controle
acionário, entre outras.

A segunda lista fornece informações
de outra natureza, a saber, o quanto os
próprios funcionários estão satisfeitos
com as empresas em termos de remune-
ração, benefícios, oportunidades de car-
reira, ambiente de trabalho etc.  Além
disso, a base de dados também fornece
informações sobre níveis salariais da
gerência e de cargos operacionais, nú-
mero de funcionários e funcionários com
nível superior, funcionários com mais de
45 anos de idade e funcionários com
mais de dez anos de empresa.  Todos
esses dados nos permitem traçar com-
parações bastante interessantes, e esta-
tisticamente válidas, sobre as empresas
brasileiras (com ou sem controle
acionário brasileiro).  A tabela a seguir
fornece uma visão geral das empresas
contidas nas duas listas.

utilizada

Anualmente, a Exame publica a lista
das 500 maiores empresas brasileiras
(incluindo empresas de controle
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Na média, as empresas contidas na
lista das 100 melhores para se trabalhar
são, em tamanho, bastante similares às
empresas da lista das 500 maiores e me-
lhores.  Porém, existem empresas mé-
dias entre as boas empresas para se tra-
balhar.  A menor delas informou um
faturamento de aproximadamente um
milhão de dólares.

Comparando as colunas das maiores
e melhores e das empresas que apare-
cem em ambas as listas, encontramos o
principal aspecto em que elas se dife-
renciam: a lucratividade.  Como medi-
da de lucratividade, utilizamos o retor-
no sobre o patrimônio líquido ajustado
informado pela revista Exame.  A esco-
lha desse indicador se deve a ...

3) Principais
resultados

po de teste e o grupo de controle.  Espe-
cificamente, enquanto o grupo de con-
trole obteve um retorno (média simples)
de 3,07% sobre o patrimônio, o grupo
de testes obteve um retorno (média sim-
ples) quatro vezes maior, de 12,72% ao
ano.  Isso significa dizer que, em con-
junto, o grupo de testes obteve um lucro
superior em US$ 1,9 bilhão em relação
ao que ele teria tido se a média do retor-
no fosse igual à do grupo de controle (ver
tabela 2).

Tabela 1 – Dados gerais das empresas que aparecem nas listas das 500 Maio-
res e Melhores e das 100 Melhores Empresas para se Trabalhar da Revista

Exame (Edições de 2002)

a) Número de empresas:

b) Vendas (US$ milhões):

i) Mínimo

ii) Máximo

iii) Média

c) Número de funcionários:

i) Mínimo

ii) Máximo

iii) Média

d) Retorno sobre o patrimônio

líquido ajustado2  (%):

i) Mínimo

ii) Máximo

iii) Média

Dimensão
Lista das maiores

e melhores

596

138,2

5.738,5

566,1

91

78.201

3.828

-456,10%

64,30%

3,07%

Lista das melhores
para se trabalhar

100

1,0

4.346,6

406,5

204

50.178

3.364

Não informado

Empresas que aparecem
em ambas as listas

56

147,6

4.346,6

680,6

260

50.178

5.900

-22,40%

64,60

12,72%

a) Existem diferenças de lucra-
tividade entre as empresas que apare-
cem em ambas as listas e as outras
empresas da lista das 500 maiores e me-
lhores?

Para essa hipótese, o grupo de teste
é composto pelas empresas que apare-
cem nas duas listas da Exame e o grupo
de controle é composto pelas empresas
que aparecem somente na lista das 500
maiores e melhores.

A nossa pesquisa revelou diferenças
significativas de resultado entre o gru-

 1Brazil Trading
2 definido como XXXXX
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b) Existem setores que são mais
beneficiados do que outros através
da criação e manutenção de um
bom ambiente de trabalho?

Para essa hipótese, o grupo de tes-
te é composto pelas empresas que
aparecem nas duas listas da Exame e
o grupo de controle é composto pelas
empresas que aparecem somente na
lista das 500 maiores e melhores.

Tabela 2 – Lucro gerado pelo grupo de testes (empresas que aparecem nas
duas listas)

tativas.  Nos dois setores onde obser-
vamos os resultados mais significati-
vos, as empresas do grupo de teste ob-
tiveram resultados cinco a seis vezes
maiores do que as do grupo de con-
trole.

A tabela abaixo fornece a compara-
ção por setor do retorno sobre o
patrimônio.

Tabela 3 – Retorno sobre o patrimônio por setor para os grupos de controle
e de testes

O nosso segundo passo foi identi-
ficar se haveria empresas em que o im-
pacto de pessoas motivadas fosse mai-
or.  Nesse caso, pudemos concluir que
empresas que dependam mais inten-
samente do trabalho humano são mais
beneficiadas por pessoas motivadas.
Essa proposição é até intuitiva, porém
o tamanho do impacto de pessoas sa-
tisfeitas ultrapassou as nossas expec-

Setor

Retorno sobre o PL (%)

Alimentos

Automotivos

Bancário

Comércio varejista

Construção

Eletroeletrônico

Farmacêutico

Material de construção

Mecânica

Papel e celulose

Química e petroquímica

Seguros

Serviços diversos

Siderurgia e metalurgia

Tecnologia e computação

Grupo de controle

1,45

8,00

-5,68

6,23

9.91

3,82

-1,56

7,19

17,17

10,85

7,03

-0,55

9,75

9,44

11,06

Grupo de teste

-1,03

6,00

11,03

7,82

-9,10

14,10

0,40

8,90

15,43

12,10

10,45

11,85

56,10

15,20

58,4

Geral do setor

1,24

7,67

-4,65

6,42

7,54

5,29

-1,00

7,33

16,30

11,02

7,38

0,53

16,88

9,83

18,95

Descrição

Patrimônio Líquido de todas as empresas do grupo de testes

Lucro Líquido gerado por todas as empresas do grupo de testes

Lucro Líquido que seria gerado se o retorno sobre o PL fosse de 3,07%

Lucro adicional do grupo de testes

Valor (US$ bilhão)

16,5

2,4

0,5

1,9
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Sem dúvida, existem setores em
que o impacto da motivação não foi
tão dramático e, em alguns, as em-
presas do grupo de teste tiveram re-
sultados até piores que as do grupo
de controle.  Porém, os resultados
apresentados pelos setores bancário,
eletroeletrônico, serviços, tecnologia
e computação são muito significati-
vos não só pela diferença quantitati-
va do retorno, como também pelo
fato de que todos esses setores depen-
dem em grande parte de pessoas para
as suas atividades. Mesmo o setor
bancário, que está  automatizando-se
rapidamente, ainda depende bastan-
te de pessoas para o atendimento a
clientes.

A implicação prática dessa
constatação é que a alta administração
de empresas de serviços e outros seto-
res que dependam do trabalho humano
deve cuidar com muito carinho da mo-
tivação de seus funcionários.

c) No que se diferem boas empre-
sas para se trabalhar, de acordo com
as suas origens?

Para essa hipótese, utilizamos somen-
te as empresas da lista das 100 melhores
para se trabalhar.

Neste ponto do nosso trabalho, nos-
sa atenção se voltou para as possíveis
diferenças entre uma boa empresa para
se trabalhar com controle acionário bra-
sileiro e outra com controle acionário
americano ou europeu.  Em resumo, con-
cluímos que as empresas norte-america-
nas ganham quando o assunto é dinheiro
e oportunidades de carreira, mas perdem
em quesitos menos tangíveis, como se-
gurança, camaradagem e responsabilida-
de social.  As empresas brasileiras não
se destacam em nenhuma das duas di-
mensões, ou seja, não são as que melhor
pagam nem as que oferecem melhor
ambiente de trabalho.

Como ponto de partida, no entan-
to, vale a pena se perguntar o que di-

ferencia uma empresa onde é bom se
trabalhar de uma empresa onde não o
é. De acordo com as respostas
fornecidas pelos funcionários das 100
melhores empresas para se trabalhar no
Brasil, a diferença está principalmente
nos aspectos qualitativos do ambiente
de trabalho.  Os gráficos abaixo apre-
sentam as médias das cinco primeiras
e das cinco últimas empresas do
ranking das 100 melhores para se tra-
balhar.  Fica claro, com base nos dados
disponíveis, que a diferença entre os
primeiros e os últimos colocados não é
o salário, mas o ambiente de trabalho.
É muito interessante notar que, apesar
de não haver grandes diferenças salari-
ais entre esses dois grupos, a percep-
ção dos funcionários dos últimos colo-
cados é que eles ganham pouco.  Em
outras palavras, a percepção subjetiva
do ambiente influencia a forma como
variáveis objetivas, como salários, são
percebidas pelos funcionários.

Figura 1 – Média das notas das cinco primeiras colocadas e das últimas cinco colocadas no ranking das 100 melhores
empresas para se trabalhar da revista Exame

Figura 2 – Média de salários e remuneração por nível hierárquico das cinco primeiras colocadas e das últimas cinco
colocadas no ranking das 100 melhores empresas para se trabalhar da revista Exame
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 A tabela abaixo fornece as mé-
dias de pontuação calculadas para as
empresas de acordo com o seu con-
trole acionário.  De fato, as empre-
sas de origem norte-americana se
destacam bastante no quesito remu-
neração e oportunidades de carrei-

ra.  Por outro lado, as empresas eu-
ropéias parecem ter uma cultura
mais voltada para a segurança do
indivíduo e para a criação de um
ambiente de trabalho harmonioso.

As empresa brasileiras não se
destacam em nenhuma dessas di-

mensões, porém elas tendem mais
para o modelo europeu do que para
o norte-americano, posicionando-se
sempre entre as empresas européi-
as e as americanas no que diz res-
peito aos aspectos qualitativos da
gestão.

Tabela 4 – Pontuação média por categoria por controle acionário

Dados Norte-americano

3,23

3,21

3,32

2,87

3,02

3,13

2,98

2,85

Remuneração

Benefícios

Oportunidade de carreira

Clareza e abertura

Segurança e confiança na gestão

Orgulho do trabalho

Camaradagem

Responsabilidade social

Brasileiro

2,83

2,90

3,10

3,12

3,07

3,32

3,46

3,10

Europeu

3,00

3,00

3,25

3,58

3,17

3,58

3,67

3,42

Os dados coletados pela revista
Exame também nos permitem fazer
comparações interessantes sobre as
práticas de remuneração das empre-
sas brasileiras, e esse é o caminho que
tomaremos a seguir.  De acordo com
os dados disponíveis, as empresas de

controle norte-americano são as que
melhor pagam no Brasil e as diferen-
ças são bastante significativas, princi-
palmente no caso das empresas de con-
trole brasileiro.  A conclusão a que
chegamos é que as empresas de con-
trole brasileiro pagam até 30% a me-

nos que as americanas, tanto em car-
gos de gerência quanto nos outros car-
gos.  No caso das empresas européias,
essa diferença também existe, mas é
menos significativa no caso de geren-
tes e diretores.

4

3

2

1

0
Remuneração Benefícios Oportunidade

de
carreira

Segurança
e confiança  na

gestão

 Orgulho
do trabalho

 Clareza
e abertura

Camaradagem Responsabili-
dade social

Brasileiro
Europeu
Norte-americano
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A cultura da empresa também parece
ditar a relação entre a base salarial e a
remuneração total do funcionário. No
caso das empresas norte-americanas e
européias, a composição da remunera-
ção total parece ser segmentada por ní-
vel hierárquico.  Por exemplo, o salário-
base de um gerente ou diretor de empre-

Controle

8.404

9.417

12.383

10.396

Dados salariais para diretores e gerentes

Brasileiro

Europeu

Norte-americano

Média global

6.250

7.874

8.787

7.637

71%

90%

100%

87%

Tabela 5 – Média salarial e de remuneração por controle acionário para dire-
tores e gerentes somente (R$/mês)

68%

76%

100%

84%

sa norte-americana corresponde a 71% de
sua remuneração total (na qual se inclu-
em benefícios e remuneração variável),
enquanto o salário de um funcionário em
cargos mais baixos corresponde a 84%
de sua remuneração total.  No caso de
empresas européias, esses percentuais são
84% e 78%, respectivamente, e, no caso

de empresas brasileiras, o salário repre-
senta por volta de 75% da remuneração
total em todos os níveis hierárquicos.  De
forma geral, essas constatações estão de
acordo com tendências globais de remu-
neração variável como forma de estimu-
lar a produtividade e alcançar melhores
resultados.

Controle

1.679

1.544

2.507

2.052

Dados salariais para outros cargos da empresa

Brasileiro

Europeu

Norte-americano

Média global

1.254

1.208

2.102

1.647

60%

57%

100%

78%

Tabela 6 – Média salarial e de remuneração por controle acionário para os
outros cargos da empresa (R$/mês)

67%

62%

100%

82%

Tabela 7 – Representatividade da base salarial na remuneração
total dos funcionários (%)

Controle

Salário como % da remuneração total

Brasileiro

Europeu

Norte-americano

Média global

Diretores
 e gerentes

74%

84%

71%

73%

Outros cargos
da empresa

75%

78%

84%

80%

18,95

Média salarial
(R$/mês)

% sobre salário
de empresas

norte-americanas

Média
de remuneração

(R$/ mês)

% sobre remunera-

ção de empresas

norte-americanas

Média salarial
(R$/mês)

% sobre salário
de empresas

norte-americanas

Média
de remuneração

(R$/ mês)

% sobre remunera-

ção de empresas

norte-americanas
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É interessante notar a oposição en-
tre empresas européias e norte-ameri-
canas.  No caso das européias, a
representatividade do salário sobre a
remuneração total aumenta à medida
que a pessoa sobe na hierarquia, ao pas-
so que nas americanas o oposto ocor-
re, ou seja, para gerentes e diretores o
salário representa uma parcela menor
da remuneração total. Embora não pos-
samos explicar essa constatação com
100% de certeza somente com os da-
dos disponíveis, nos aventuramos a

rentes e isso pode ser verificado pelo tipo
de funcionário que as empresas america-
nas, brasileiras e européias contratam.  As
empresas americanas contam com um
percentual de funcionários com curso su-
perior maior do que as outras, enquanto
as empresas européias são as que apre-
sentam um maior percentual de funcio-
nários mais antigos e mais velhos em seus
quadros.  Essas constatações são coeren-
tes com as políticas mais agressivas das
empresas americanas e as mais conser-
vadoras das empresas européias.

especular que os diretores e gerentes
de empresas americanas recebem altas
bônus variáveis, o que explica porque
o salário representa somente 71% da
remuneração total, ao passo que as em-
presas européias oferecem bons paco-
tes de benefícios para funcionários em
cargos mais baixos, o que explicaria
por que os salários representam somen-
te 78% da remuneração total nesses
casos.

Políticas de remuneração diferentes
deveriam atrair pessoas com perfis dife-

 Tabela 8 – Perfil dos funcionários por controle acionário (%)

Controle

Brasileiro

Europeu

Norte-americano

Total global

Média de % Func.
Nível superior

20%

18%

39%

29%

Média de % Func. +
45 anos idade

10%

12%

9%

10%

Média de % Func. +
10 anos empresa

19%

27%

19%

20%
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• Alexandre Gracioso –  professor da ESPM e consultor de empresas
e-mail: agracioso@espm.br

Finalmente, fizemos um último cru-
zamento de dados, com o objetivo de
identificar se existem diferenças sala-
riais entre empresas grandes e médias
e se essas diferenças persistem de acor-
do com a origem da empresa.  A tabela
abaixo mostra o resultado desse cruza-
mento e indica que empresas grandes,
independentemente do controle
acionário, tendem a pagar mais para os
cargos de gerência e diretoria.  Outra
constatação é que as empresas ameri-
canas tendem a pagar mais, a despeito
do tamanho da empresa.

Controle

Brasileiro

Europeu

Norte-americano

Dados (R$/mês)

Média de remuneração de
diretores e gerentes
Média de remuneração
dos outros cargos
Média de remuneração de
diretores e gerentes
Média de remuneração
dos outros cargos
Média de remuneração de
diretores e gerentes
Média de remuneração
dos outros cargos

7.317

1.866

8.668

1.556

10.816

2.737

8.404

1.679

9.417

1.544

12.383

2.507

10.289

1.355

11.665

1.507

13.355

2.364

4) Conclusões e
implicações para

as empresas

A principal conclusão de nosso es-
tudo, sem dúvida, é que vale a pena ser

uma boa empresa para se trabalhar.
As empresas com bons ambientes de
trabalho e/ou que oferecem oportu-
nidades de carreira e políticas de re-
muneração diferenciadas atingem
melhor desempenho que suas rivais.
O tamanho dessa diferença é tanto
maior quanto mais a empresa depen-
de de pessoas para realizar as suas
atividades.

A implicação dessa constatação
para a alta administração de empre-
sas particularmente dos setores de
serviços e tecnologia é que eles de-

sas européias e brasileiras tentam criar
bons ambientes de trabalho e prestam
mais atenção ao indivíduo.

Também pudemos comprovar que o
impacto do ambiente sobre a percepção
de variáveis objetivas como o salário e
a remuneração é grande.  Pudemos de-
monstrar que os funcionários das cinco
últimas colocadas no ranking das 100
melhores empresas para se trabalhar têm
a percepção de ganhar pouco, ou abaixo
do mercado, muito embora as médias
salariais sejam iguais às das cinco pri-
meiras no ranking.

vem empenhar-se na criação de um
bom ambiente de trabalho.

Também pudemos constatar que em-
presas com culturas diferentes utilizam
variáveis diferentes para criar bons am-
bientes de trabalho para seus funcioná-
rios.  Empresas de origem norte-ameri-
cana privilegiam a utilização de incen-
tivos financeiros, ao passo que empre-

Tudo isso aponta para a necessidade
da criação de bons ambientes de traba-
lho.  Sem dúvida, o dinheiro continua
sendo importante, porém as pessoas pa-
recem procurar algo mais nas suas pro-
fissões, e empresas criativas e inovado-
ras mostram como esse algo mais pode
ser oferecido aos funcionários a custos
muito baixos para a empresa.

Tabela 9 – Média de salário por origem de controle acionário

Empresas que
aparecem somente

na lista das 100
melhores para se

trabalhar

Empresas que apare-
cem em ambas as
listas, a das 100

melhores e das 500
maiores e melhores

Total
Global


