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Melhores
empresas

para
EXECUTIVOS
Transparência,
autonomia
e oportunidade
para quem
quer crescer
na carreira -
três ingredientes
básicos de
empresas em
que os executivos
gostam
de trabalhar
POR MÁRCIA ROCHA
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E
les estão satisfeitos com o que fa-
zem, com o que ganham e com
o dia-a-dia. Também se identi-
ficam com a empresa e dizem

que o trabalho dá a eles oportunidade
de aprender e de se desenvolver pessoal
e profissionalmente. É assim que os exe-
cutivos brasileiros se sentem em relação
ao seu local de trabalho. A conclusão é
baseada nas respostas dadas por 8 287
supervisores, gerentes e diretores das 150
empresas classificadas pela pesquisa do
Guia VOCÊ-S/A-EXAME—As Melho-
res Empresas para Você Trabalhar em
2006. A opinião deles gerou a lista das
63 empresas que está nesta reportagem
e que foi especialmente preparada pela
equipe da Fundação Instituto de Admi-
nistração (FIA), parceira da VOCÊ S/A
no Guia (veja quadro Como é feita a lis-
ta). As empresas foram avaliadas sob qua-

tro aspectos: identidade, satisfação e mo-
tivação, aprendizado e desenvolvimen-
to, e liderança. Em linhas gerais, o levan-
tamento mostrou que os executivos es-
tão mais satisfeitos do que o restante da
empresa. Entre as 63 melhores para eles
trabalharem, a média do índice de Feli-
cidade no Trabalho (IFT) é de 76,11 pon-
tos (em uma escala de O a 100) — três
pontos percentuais acima da média das
150 melhores do país (veja quadro Mais
felizes que os outros). É difícil pensar em
um cenário diferente, afinal estamos fa-
lando de corporações que têm um pa-
drão excelente em gestão de pessoas.

Mais felizes que os outros

150 Melhores 73,40
Melhores para Executivos 76,11
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Além disso, os executivos estão situados
naquela parte da pirâmide corporativa
que precisa estar completamente alinha-
da com os negócios, pois são eles que to-
mam decisões estratégicas para a com-
panhia e inspiram os colegas a trabalhar
por um objetivo comum.

ELES VESTEM A CAMISA
A pressão sobre os executivos é cada vez
maior. "Eles não só têm a missão de fa-
zer a empresa crescer, mas de fazer esse
crescimento acontecer de maneira sus-
tentável", diz Rodolfo Eschenbach, exe-
cutivo sênior para a área de Human Per-
formance da Accenture, consultoria de
negócios que ocupa o sexto lugar da lis-
ta das melhores empresas para os execu-
tivos trabalharem e foi a melhor na ca-
tegoria Carreira Profissional no Guia das
Melhores Empresas do ano passado. Se-
guindo essa linha de raciocínio, é uma
questão de sobrevivência para qualquer
organização criar condições para que
seus executivos dêem conta do recado
da melhor maneira possível. "E nesse pa-
cote entra desde garantir uma formação
de primeira a treiná-los para serem líde-
res da melhor qualidade, com habilida-
des para atuar como coach da equipe,
por exemplo", diz Rodolfo.

Na Serasa, empresa paulistana de in-
formação de crédito e a campeã da lista
das melhores para os executivos traba-
lharem, há um programa de coaching pa-
ra apoiar os líderes em suas funções e de-
senvolver neles a capacidade de orientar
adequadamente a equipe. Está dando
muito certo — seu IFT entre os execu-
tivos é de 85,91 pontos. A Serasa está
muitíssimo bem cotada em todas as ca-
tegorias do questionário a que seus exe-
cutivos responderam. Em todas elas a
nota foi superior a 90, sendo que em
identidade, o indicador que mede a re-
lação de longo prazo das pessoas com a
organização, foi de 99,15 pontos. A pró-
pria maneira como os funcionários da
Serasa se intitulam pode, entre outras
razões, ser usada para explicar como eles

avaliam a empresa: lá, todos se chamam
de Ser Serasa. "Isso porque nós levamos
em conta não só o lado profissional, mas
também o lado pessoal de quem traba-
lha aqui. É uma abordagem integrado-
ra", diz Elcio Aníbal de Lucca, o presi-
dente. E, para isso, além de todas as me-
didas importantes para a carreira de
quem trabalha lá — subsídio para cur-
sos e um programa consistente de pro-
moção e de recrutamento interno, que
só no ano passado movimentou um
quarto dos 2 160 funcionários —, a Se-
rasa também tem uma preocupação es-
pecial com o ambiente físico de traba-
lho. Equipamentos de última geração,
ergonomia e facilidade de acesso a por-
tadores de necessidades especiais são pa-
lavras-chave no discurso dos executivos
quando se trata de fazer algum comen-
tário sobre a sede da empresa, que fica
na zona sul de São Paulo. A beleza do lu-
gar também não passa despercebida: há
cerca de 5 000 metros quadrados de área



EU FAÇO O MEU CAMINHO
Na Braskem, empresa do setor petroquímico, a autonomia que a empresa dá a seus
executivos não é da porta pra fora. "Aqui, as metas são claras, mas cada um define como vai
atingi-las. As decisões são tomadas rapidamente e há poucos níveis hierárquicos" diz o
engenheiro químico carioca Walmir Soller, de 40 anos, diretor de mercados internacionais de
uma das unidades de negócio da Braskem. Walmir conta que tudo se baseia em um conceito
chamado delegação planejada, em que a comunicação e a formação de sucessores são peças
fundamentais. "Confiança aqui é ingrediente básico do dia-a-dia. A idéia é incentivar o
profissional a assumir riscos e, ao mesmo tempo, oferecer apoio o tempo todo durante esse
processo. E isso acontece não só na relação que a minha equipe tem comigo, mas também no
fato de eu me sentir à vontade para acionar meus superiores sempre que achar necessário,
Todo mundo é muito acessível"diz Walmir.

Walmir Soller (degravata
vermelha), W anos,
da Braskem: muita
conversa, formal e informal,
para aceitar as bases
da delegação planejada

março 2007 j www.vocesa.com.br 47



VOCÊ BEM INFORMADO Guia VOCÊ S/A-EXAME
Guia VOCÊ S/A-EXAME!

de RH da Accenture. De acordo com ele,
isso é possível porque a empresa investe
bastante na formação de seus executivos
— não apenas do ponto de vista técni-

co, mas do ponto de vista comportamen-
tal também. Sem falar que o trabalho em
si também oferece grandes oportunida-
des de acelerar o aprendizado. "Aqui, a
idéia é preparar o executivo para se mo-
vimentar em toda a organização, e não
apenas em uma área", diz Lauro. É por
isso que os executivos da Accenture es-
tão sempre preocupados em preparar su-
cessores. Na Braskem, indústria do setor
petroquímico, há um tipo muito pecu-
liar de delegação: a planejada. Ela garan-
te não só o bom andamento do trabalho,
mas também a formação de sucessores.
"Esse conceito vem da Tecnologia Em-
presarial Odebrecht (TEO), o estilo de
gestão criado pelo fundador do grupo
que nos controla. A TEO pressupõe a des-
centralização. Com isso, o processo de
aprendizado acaba sendo acelerado, por-
que todo mundo aqui trabalha fora da
zona de conforto", diz Enio Silva, diretor
de Pessoas e Operações da Braskem. Re-
sumindo: na Serasa, na Accenture, na
Braskem, na Cargill e em todas as outras
59 empresas que estão na lista das me-
lhores para os executivos trabalharem a
prata da casa vale ouro. Mesmo! U
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