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T ODA EMPRESA TEM UMA CULTURA,
uma personalidade, uma cara. Essa
cultura acaba impressa nas pessoas
que trabalham ali. E as pessoas, por

sua vez, ajudam a moldar a alma das em-
presas. Nas páginas a seguir, apresentamos
algumas das caras que representam cinco
das melhores empresas para trabalhar no
Brasil. Suas histórias - do estagiário premia-
do, da vendedora que fechou um negócio
milionário, do ambientalista que ajudou
a mudar a imagem do banco - ilustram
como funcionam, na prática, as políticas
de desenvolvimento de talentos, de reco-
nhecimento e recompensa das empresas.



Um herói
na Microsoft

No fim de março, o então estagiário
Breno Moraes, de 22 anos, recebeu um
e-mail do americano Joe Peterson, um dos
vice-presidentes da Microsoft. Ele nunca
havia trocado mensagens com Peterson. O
diretor brasileiro da Microsoft, subordina-
do de Peterson, tampouco: só havia estado
com ele para tirar fotos. "Fiquei surpreso",
diz Breno. No texto, Peterson dava-lhe os
parabéns por ter aumentado as vendas de
um software em 400% naquele mês no
Brasil. No fim de junho, Breno foi o pri-
meiro brasileiro a receber o prêmio Hero
of the Year of Microsoft (Herói do Ano da
Microsoft, em português) pelo feito.

Depois disso, Breno começou a ser
chamado de "hero" pelos colegas. "Isso
só foi possível porque a Microsoft é fle-
xível e dá autonomia para os funcioná-
rios", diz. Apesar da pouca experiência,
ele teve a confiança dos chefes para im-
plementar sozinho um novo sistema de
pagamento em um site da empresa. Pôde,
inclusive, negociar financiamentos com
empresas de cartões de crédito. Antes, os
pagamentos só podiam ser feitos à vista,
o que levava muitos clientes a desistir da
compra. "Os funcionários são desafia-
dos a criar soluções, independentemen-
te da hierarquia", diz Silvio Baciello,
gerente de RH da empresa.

Breno é o retrato das oportunidades
para jovens numa empresa em que mais
da metade dos funcionários tem menos de
35 anos. Como era de esperar, um ambien-
te assim é bastante descontraído. Em sua
mesa de trabalho, Breno exibe o ingresso
de um show da banda The Wailers, que
acompanhava o cantor jamaicano Bob
Marley. De vez em quando, comete gafes
típicas dos distraídos. "Uma vez ele res-
pondeu a um e-mail sobre uma pesquisa
interna com cópia para toda a empresa",
diz Ricardo Wagner, chefe de Breno. "Ele
é muito engraçado." No dia de seu aniver-
sário, 16 de agosto, Breno foi contratado
como analista de marketing. Agora só
falta se formar em Administração.



O funcionário que
cuida do ambiente

No apartamento do economista Hugo
Penteado, de 41 anos, o vaso sanitário
tem dois botões com intensidades dife-
rentes de descarga. "Um é para o número
um e o outro para o número dois", diz.
O sistema foi instalado em 2004, quando
ele fez uma reforma ecológica no apar-
tamento. Penteado trocou os móveis de
madeira comum por madeira certificada
e o couro do sofá por couro ecológico. No
banco ABN Amro Real, onde trabalha
como economista-chefe da Asset Mana-
gement, ele não recebe correspondências
em papel. Também não imprime e-mails
e usa sua própria caneca para beber água,
no lugar de copos de plástico. "Quando
todo mundo achava sustentabilidade
uma chatice, ele já nos bombardeava com
informações", diz Aquiles Mosca, colega
de Penteado há dez anos. Mosca lembra-
se até do tempo em que Penteado ainda
comia carne, antes do ano 2000.

Assim como o banco em que traba-
lha, Penteado se tornou mais ligado às
questões ambientais com o passar dos
anos. Hoje o banco considera que parte
de sua missão é incluir a sustentabilidade
nos negócios. "O Hugo é uma das pessoas
que melhor encarnam esse espírito aqui
dentro", diz Mônica Cardoso, diretora
de RH do banco. "É conhecido por ser
coerente e fazer aquilo que prega."

O interesse de Penteado pela causa
ambiental surgiu na época da faculdade.
Mas a discussão era mais conceituai que
ideológica. "Naquela época, percebi uma
deficiência da teoria econômica clássica",
diz. "Ela não considera a deterioração do
meio ambiente e o esgotamento de recur-
sos naturais como variáveis." Penteado
não se diz um ecologista militante, mas

manda e-mails e divulga informa-
ções sobre ecologia para amigos

e colegas de trabalho. "Muitas
das alterações que o banco fez
nessa linha tiveram a influên-
cia dele", diz Eduardo Castro,
seu chefe imediato.



Estudar faz parte
do trabalho

Em quase todos os escritórios da em-
presa de telefonia americana AT&T, no
mundo inteiro, há um tambor encostado
num canto de uma sala. O instrumento re-
tumba toda vez que um funcionário realiza
um negócio de peso para a companhia. No
Brasil, o tambor recebeu o nome de con-
ga. No início do ano, a gerente de contas
Sandra Fiorentini, de 26 anos, teve sua pri-
meira chance de tocar a conga. Ela fechou
um dos negócios mais importantes para a
empresa no país - a venda de uma opera-
ção da AT&T para uma empresa brasileira
com escritórios em 60 países.

Sandra foi transferida para a área de
vendas, uma das mais cobiçadas da com-
panhia, há um ano e meio. A promoção
dela é um exemplo de como a AT&T in-
veste no treinamento de seus funcioná-
rios. Sandra havia sido admitida em 2004
para uma área técnica. "Meu sonho era
trabalhar na área de vendas, que é uma
das mais bem remuneradas", diz. Para
isso, fez 32 cursos de aperfeiçoamento
técnico e comportamental gratuitos,
oferecidos pela AT&T. Foram aulas pre-
senciais e a distância. Iam de lições de
espanhol a treinamento de vendas e ad-
ministração de finanças pessoais. Com o
aproveitamento dos cursos, foi subindo
na empresa. Teve, ao todo, cinco promo-
ções em pouco mais de três anos. Agora
ela diz que quer fazer um MBA - que
também deverá ser pago pela empresa.
"Estudar é parte do trabalho na AT&T",
diz Ana Rita Leivas, gerente de recursos
humanos da empresa no Brasil.

Entre os colegas de trabalho, Sandra é
tida como tímida. "Ela fica vermelha quan-
do é elogiada", diz Eduardo Farinelli, dire-
tor de vendas da empresa no Brasil,
seu superior imediato. O que não
significa que sua presença passe
despercebida. "Sandra tem a
voz fina e, quando se empolga,
o tom de voz vai aumentando"
diz Fabiano Del Soldato, que
dividia a baia com ela.



Ele é Bradesco
desde criancinha
O avô materno do estudante de Di-

reito Carlos Augusto Capitanio Júnior
trabalhou na primeira agência do banco
Bradesco, na cidade de Marília, na dé-
cada de 40. Em 1953, mudou-se com a
família para Osasco, na Grande São Pau-
lo. A sede fora transferida para o com-
plexo da Cidade de Deus, que abrigava
os prédios administrativos e as moradias
dos funcionários do banco. Em meados
da década de 50, seus avós paternos se
conheceram nos corredores do banco,
ambos empregados do Bradesco. O pai
de Júnior também foi funcionário do
banco. Júnior manteve a tradição. Estu-
dou na Fundação Bradesco de Osasco -
destinada aos filhos dos funcionários do
banco. Começou a trabalhar na Cidade
de Deus aos 16 anos, como estagiário.
Hoje, aos 24, é assistente-administrati -
vo. Diz que pretende, assim como seus
familiares, se aposentar pelo banco.

Júnior é um exemplo típico da postu-
ra tradicional do Bradesco em relação
a seus funcionários. A política quase
paternal é rara entre os bancos, acostu-
mados a roubar talentos uns dos outros
quando precisam de sangue novo nos
cargos de direção. "É comum encontrar
três gerações de familiares que trabalha-
ram aqui", afirma Milton Matsumoto,
diretor-executivo do banco, responsá-
vel pela área de recursos humanos. Lá,
boa parte dos funcionários faz carreira
e aposenta-se. O próprio Matsumoto
começou no Bradesco há 50 anos, como
office boy. "A principal porta de entrada
no Bradesco é ser escriturário", diz. O
próprio RH do banco incentiva a car-
reira fechada, dando preferência aos
funcionários na hora de preencher
uma vaga. "Quase todos os di-
retores do banco fizeram car-
reira no Bradesco."

Júnior já namorou duas
funcionárias do banco. Quem
sabe se um dia não vem aí
uma quarta geração?



Ele pode acabar
com as reuniões

Júlio Melo, de 47 anos, desde os 30
na seguradora Porto Seguro, já passou
por situações inusitadas. "Vi muita
coisa nesta empresa", diz. Gerente de
atendimento, uma de suas funções é
acalmar os ânimos dos clientes exal-
tados. Como na vez em que um segu-
rado entrou desesperado na empresa,
branco, acusando a Porto Seguro de ter
arruinado seu casamento. Por meio de
uma correspondência, sua mulher ti-
nha descoberto que ele havia comprado
um carro para a amante. Melo ligou
para a mulher para dizer que a empresa
tinha se enganado. Em outro caso, um
jovem de 18 anos bateu o carro da mãe
em um motel. Desesperou-se. Melo
quebrou o galho: não informou a mãe
sobre o local da batida.

Esses são os casos fáceis. O duro
é quando Melo tem de defender os
clientes contra a própria Porto Segu-
ro - em geral, para proteger a empresa
de litígios que podem parar na Justiça.
Nessas horas, ele tem o poder até de
interromper reuniões da diretoria. Sua
função inclui, ainda, cobrar os demais
funcionários para apurar o que deu
errado quando algum cliente reclama.
"Imagino que, quando eu chego, todo
mundo pensa: lá vem o chato", diz
Melo. Apesar do aparente conflito com
os colegas, sua área é uma das mais
respeitadas dentro da Porto Seguro.
"Tenho autonomia para circular por
todos os departamentos."

Essa mobilidade é um valor dentro
da Porto Seguro. "Temos poucos ní-
veis hierárquicos e os departamentos
precisam se comunicar para funcionar
direito", diz Sônia Rica, gerente de
recursos humanos da empresa.
A integração entre os empre-
gados foi o principal motivo
de satisfação destacado pe-
los entrevistados da pesquisa
das melhores empresas para
trabalhar de 2007.
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