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São Francisco, Costa Leste dos
Estados Unidos. Funcionários

do Google se dirigem ao trabalho. A
maioria vai de carro. Parte usa o trans-
porte fornecido pela empresa. Nos ôni-
bus é possível acessar a internet, por
meio de um sistema móvel sem fio, co-

mum em alguns países, como o Japão,
mas não nos Estados Unidos.

Outros funcionários preferem ir de
bicicleta. Ao chegar, podem deixá-la
na oficina para uma revisão de freios
e pneus. Como muitos "são solteiros,
as atividades domésticas são feitas na
empresa, de comer - café-da-manhã,
almoço e jantar, em 11 restaurantes so-

fisticados - a lavar as próprias roupas.
Quem tem animal de estimação tam-
bém pode levá-lo ao trabalho. Quem
quer investir na formação pode con-
seguir até cinco anos de afastamento
e reembolsos de despesas no valor de
US$ 150 mil. Aos que escolhem estudar
enquanto trabalham, a empresa oferece
bolsas de até US$ 8 mil anuais.



Esses são apenas alguns dos bene-
fícios do Google, que vem se conso-
lidando como um mito em termos
de ambiente de trabalho - o Google
é considerado por muitos a melhor
empresa do mundo para trabalhar. Na
pesquisa do Great Place To Work feita
nos Estados Unidos, a empresa chegou
ao primeiro lugar em seu sétimo ano
de vida. Só em 2006, mais de 470 mil
pessoas tentaram um emprego lá. Na
Europa, não é diferente. Numa pesqui-
sa divulgada em julho por um institu-
to sueco, 17% de 8.100 estudantes de
Engenharia e Tecnologia escolheram
o Google como empregador ideal, na
primeira vez que a empresa apareceu
na lista de opções.

Outras grandes companhias ame-
ricanas estão num patamar parecido
de satisfação dos funcionários. E vá-
rias delas exportam suas boas práticas
para as filiais: a Microsoft aparece en-
tre as melhores em 19 países. Fedex e
McDonald's também freqüentam as
listas das melhores em vários países.

Ponto de origem das práticas de ges-
tão de pessoal mais difundidas pelo
mundo, os Estados Unidos registram
um índice médio de satisfação dos fun-
cionários considerado alto, na pesquisa
do GPTW: 84,2% de respostas positivas.
Com isso, conquistaram o terceiro lugar
entre os "melhores países para traba-
lhar". O Brasil, com índice de 82,4%,
está em sexto lugar. "Os Estados Unidos

e o Brasil são os países em que o traba-
lho do GPTW foi recebido com mais
entusiasmo", diz José Tolovi Júnior,
presidente do GPTW Brasil. "E são os
lugares onde mais empresas se inscre-
vem para fazer a pesquisa." Ao todo, a
pesquisa avalia cerca de 3 mil empresas
no mundo todo.

Que países ocupam as primeiras
posições? Colômbia (85,5%) e Peru
(84,4%). Os piores índices de satis-
fação também estão na América La-
tina: o último colocado é o Uruguai
(66,6%). Como explicar que os me-
lhores índices de felicidade no traba-
lho estejam em países periféricos na
economia global? Parte dessa explica-
ção está na cultura dessas nações -



a felicidade no trabalho é parte da fe-
licidade da população como um todo.
Outro fator também ajuda a explicar o
alto grau de satisfação em países menos
desenvolvidos: nesses lugares, medidas
simples e comuns em outros países -
como seguro-saúde ou vale-transporte
- têm um impacto maior
entre os funcionários.

A cultura parece, po-
rém, ser o fator prepon-
derante. Nos países cuja
população tem uma visão
mais crítica de si mesma
- como Argentina ou
França -, os ambientes
de trabalho também têm
funcionários menos satis-
feitos. Na Europa, a Fran-
ça é a última da lista. Lá,
a maioria das melhores para trabalhar
são multinacionais com sede em outros
países. "As empresas francesas têm re-
sistência a participar da pesquisa", diz
Tolovi. Um exemplo disso é o grupo
Accor. Sua sede fica na França. Até o
ano passado, porém, apenas a filial bra-

sileira participava da pesquisa. Só neste
ano a matriz decidiu participar.

É interessante notar também a va-
riação entre os setores campeões em
cada país. Tem relação com a vocação
nacional. As empresas de um setor
mais bem-sucedido tendem a adotar

práticas mais modernas de
gestão, incluindo as que se
referem a recursos huma-
nos. E isso se reflete na
satisfação do pessoal. Na
índia, mais da metade das
empresas da lista pertence
aos setores de tecnologia,
como informática e teleco-
municações. Na Dinamar-
ca, quem domina é o setor
farmacêutico. Em Portu-
gal, três das sete melhores

são seguradoras, um dos setores mais
pujantes na economia portuguesa.

Alguns exemplos internacionais
fogem a essa regra. No Canadá, a se-
gunda melhor empresa é do setor de
recolhimento de entulhos e velharias.
Na Grécia, a melhor empresa é uma

construtora de piscinas de lazer de
todos os tamanhos, para residências,
hotéis e empresas. Na Itália, não é de
surpreender que a Ferrari seja a primei-
ra da lista e seja cobiçada por quem sai
das universidades. Isso não acontece só
pelos campeonatos de Fórmula l, nem
pela imagem associada a seus produtos,
especialmente os carros. Cerca de dez
anos atrás, a empresa lançou o progra-
ma Formula Uomo (Fórmula Homem),
que incluiu uma remodelação completa
da fábrica, investimento na formação
dos funcionários e um plano de bene-
fícios que inclui checkups para todos os
funcionários e familiares.

E como está o Brasil em relação aos
demais países? Em geral, não ficamos
devendo. Estamos em sexto lugar
na lista de satisfação. Aqui, 91% dos
funcionários das melhores empresas
sentem orgulho pelo resultado de seu
trabalho, 92% têm orgulho de estar
naquela empresa e 91% acreditam que
seu trabalho tem um significado espe-
cial. Ver o trabalho assim é um bom
caminho para ser feliz.
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