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Volvo foi eleita a melhor empresa para se trabalhar pelo Guia Você S/A - Exame 2008, que 
chegou às bancas na última quinta-feira (11). A premiação da 12a edição do guia aconteceu 
semana passada, em São Paulo. 
 
No evento, apresentado pela jornalista Mônica Waldvogel, representantes das dez primeiras 
do ranking (veja quadro ao lado), que traz 150 empresas, receberam troféus. 
 
A cerimônia contou com a presença do vice-presidente executivo da Editora Abril, Jairo 
Mendes Leal. 
 
O prêmio também foi entregue às empresas que conquistaram as premiações qualitativas. 
"Os questionários trazem um número de perguntas para cada categoria e essas empresas são 
as que tiveram a melhor nota", disse Daniela Diniz, editora e coordenadora editorial do guia. 
Nessas categorias também são levados em conta o IQGP (índice de Qualidade na Gestão de 
Trabalho), que avalia as práticas de gestão de pessoas, é o IQAT (índice de Qualidade no 
Ambiente de Trabalho), que verifica a satisfação dos funcionários. 
 
O guia ofereceu ainda a premiação especial Desafio de RH, que ficou com o Itaú. "Essa 
categoria envolve o índice de complexidade na gestão", falou Daniela. Todas as empresas 
concorreram. Além dos índices de IQGT e IQAT, são levados em conta a qualificação 
funcional, o número de funcionários, o faturamento da empresa e os locais de trabalho. 
 
A pesquisa teve a participação de 550 empresas, das quais 220 foram pré-classificadas e 
visitadas por 15 jornalistas em 106 municípios. Foram feitos 142.913 levantamentos, em 
parceria com a FIA (Fundação Instituto de Administração) da USP (Universidade de São 
Paulo). Foram 800 horas de auditoria. 
 
Além de responder ao levantamento, as empresas fornecem o Book de Evidências, um dossiê 
que comprove a abrangência e a consistência dos programas corporativos por meio de 
documentos, fotos e resultados. O objetivo do livro é garantir a credibilidade do estudo. As 
150 empresas que estão no guia empregam 511.598 funcionários. 
 
 



 
 
 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 set. 2008, p. 29.   


