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Pelo segundo ano consecutivo, a Chemtech ocupa o primeiro lugar na pesquisa anual 
"Melhores Empresas para Trabalhar Brasil, realizada pelo pela consultoria Great Place to Work. 
Já o Magazine Luiza foi escolhido a melhor companhia para os executivos trabalharem no País. 
Os resultados foram divulgados ontem à noite, em São Paulo.  
 
Empresa do grupo alemão Siemens, a Chemtech também ocupa o primeiro lugar nas 
pesquisas "Melhores Empresas para Trabalhar América Latina", "Melhores Empresas para 
Trabalhar TI & Telecom" e "Melhores Empresas para Trabalhar Rio de Janeiro". Para o diretor-
geral da empresa, Luiz Eduardo Rubião, ficar em primeiro lugar na pesquisa é importante, 
principalmente na hora de recrutar novos profissionais. "O mercado de engenharia está muito 
aquecido. Por isso, a disputa por profissionais é acirrada. Ser considerada a melhor empresa 
para se trabalhar ajuda muito da hora de ampliar a equipe." A empresa, que tem 900 
colaboradores, contrato 450 profissionais neste ano, muitos deles para trabalhar em novos 
projetos da empresa com a Petrobras.  
 
Rubião afirma que não há segredo para a empresa ser bicampeã na pesquisa. "Por incrível que 
pareça, é tudo muito simples. Temos um ambiente de trabalho sem pompa, quase informal". 
Além pouca rigidez, o diretor atribui às oportunidades de desenvolvimento profissional 
oferecidas pela empresa o bom desempenho no estudo. "Oferecemos, por meio de bolsas, 
apoio a quem quiser continuar estudando. Dependendo do curso, o incentivo pode chegar a 
100% no valor da mensalidade", informa.  
 
Outro benefício é a Universidade Corporativa Chemtech (UCC), cujo destaques são o MBA in-
company e o Mestrado em Engenharia Química.  
 
Para quem está no topo  
 
A cultura de valorização aos recursos humanos já rendeu inúmeros prêmios à rede Magazine 
Luiza. Há uma década, a empresa figura entre as dez melhores para se trabalhar, segundo o 
guia do Great Place to Work.  
 
Na organização, o empenho dos funcionários é reconhecido por meio de bolsas de estudos, 
ajuda às mães, auxílio à educação dos filhos de funcionários, participação nos lucros e 
campanhas que já renderam viagens nacionais e internacionais aos melhores vendedores.  
 
A diretora de recursos humanos, Telma Rodrigues, diz que a expansão da rede é outro atrativo 
para os profissionais. "Além dos executivos que já trabalham com a gente, temos contratado 
pessoas de diversos segmentos. Quem chega, se sente muito bem".  
 
Para a executiva, o prêmio é um reconhecimento importante das práticas de recursos humanos 
da empresa. No caso específico dos executivos, ela destaca as iniciativas voltadas para o 
desenvolvimento profissional, como viagens em visita aos fornecedores internacionais da rede 
e o apoio aos cursos, além de uma grande autonomia para gerir a própria carreira.  
 
A pesquisa  
 
A pesquisa "Melhores Empresas para Trabalhar Brasil" baseia-se em duas avaliações. A 
primeira consultou os colaboradores, que responderam a um questionário, voluntário e 
anônimo, no qual descrevem a realidade da empresa e explicam o que consideram único e 
diferenciado em seu ambiente de trabalho. A outra é realizada com a própria empresa, que 
detalha as melhores práticas e benefícios. Há também auditorias realizadas por consultores do 
Great Place to Work® e uma equipe de jornalistas.  
 
A avaliação dos colaboradores responde por 67% do cálculo da média final (62% referentes às 
respostas quantitativas e 5% às qualitativas). Já a avaliação das práticas da empresa tem 
peso de 33%. Esse processo de classificação resulta em um estudo internacional considerado 



um dos mais importantes do mundo. A consultoria Great Place to Work atua em mais de 40 
países.  
 
Em 2008, no Brasil, os consultores avaliaram 450 empresas de diversos setores, selecionando 
as cem melhores. Esse grupo emprega mais de 325 mil colaboradores. No que se refere à 
faixa etária dos colaboradores, nas cem melhores predominam os jovens profissionais (aqueles 
com idade entre 25 e 36 anos representam 36%), seguidos pelos profissionais com menos de 
25 anos (32%), entre 36 e 45 anos (22%) e acima de 45 anos (10%).  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 ago. 2008, Vida Executiva, p. C11. 


