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Ruy Shiozawa, CEO do Great Place to Work Institute Brasil 

Promover a transparência por meio de uma comunicação intensa com os funcionários foi o 
grande diferencial das companhias que conquistaram o prêmio Melhores Empresas para 
Trabalhar em 2009, revela Ruy Shiozawa, CEO do Great Place to Work Institute Brasil, que 
produz o ranking publicado anualmente pela revista Exame. 

“A transparência é uma característica muito consistente das empresas bem colocadas. 
Representa uma das principais práticas aplicadas e que ajuda a companhia a ser um bom lugar 
em particular”, define Shiozawa, que fez palestra sobre o assunto na quarta-feira (16/09) ao 
comitê de Empreendedorismo da Amcham-Curitiba. 

De acordo com ele, as empresas devem aprofundar seus processos de comunicação, o que 
compreende não apenas levar informações aos funcionários, mas também receber feedbacks, 
ou seja, ouvir o que eles têm a dizer. 

O CEO avalia que a crise econômica mundial levou algumas companhias a darem mais atenção 
a essa necessidade, mas pondera que os resultados dependem de um processo contínuo e 
sólido. 

Um exemplo vem da mais recente vencedora das Melhores Empresas para Trabalhar, a 
Caterpillar Brasil. “Ela começou o ano fortemente atingida pela crise, com 70% de queda na 
demanda, e teve de demitir mil pessoas, o que representou o maior corte de sua história. 
Mesmo assim, ‘jogando limpo’ com os funcionários, foi eleita por essas mesmas pessoas”, 
ressalta Shiozawa. 

Gestão de pessoas e bons resultados 

Outro ponto destacado por Rui Shiozawa no comitê foi a relação entre a gestão de pessoas e 
os bons resultados dos negócios.  

“Empresas que não apenas preveem, mas colocam em prática em meio à sua gestão de 
pessoas a preocupação com a qualidade, o meio ambiente e a responsabilidade social, 
alcançam melhor desempenho porque as pessoas se dedicam mais ao trabalho, são mais 
comprometidas e sentem que pertencem àquele contexto”, aponta Shiozawa. 
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