


A s 150 melhores empresas deste ano oferecem
muito a seus funcionários. Os salários, em geral,
estão na média ou acima do mercado. Os bene-

fícios extrapolam o padrão: há empresas que permitem
colocar, além dos filhos e do marido, os pais do funcio-

nário como dependentes e são poucas aquelas que ain-
da não oferecem previdência privada como forma de pla-

nejar a aposentadoria, por exemplo. Nas melhores, as
oportunidades de carreira são reais. No ano passado,
mesmo com a crise, 97,3% das melhores realizaram pro-
moções. Tudo isso, sem dúvida, contribui para que a tur-

ma se sinta valorizada e motivada. Mas o que realmen-
te faz esse pessoal feliz tem a ver com a sua identidade
em relação ao negócio e à cultura da empresa.

Foi isso o que constatou a pesquisa que deu origem
a este Guia e que foi respondida por mais de 124 000 pro-

fissionais, de operadores a executivos. A categoria Iden-
tidade foi a que recebeu, na média, a maior nota na ava-

liação dos funcionários. As afirmações que tiveram
maior peso estão relacionadas ao orgulho de trabalhar
na empresa e ao fato de ela oferecer produtos e servi-
ços de qualidade e importantes para a sociedade. "A
questão da identidade está diretamente ligada aos va-

lores, à ética da empresa", diz o professor André Fischer,
da Fundação Instituto de Administração (FIA), de São

Paulo, e um dos responsáveis pela pesquisa.
Durante as 223 visitas feitas pelos jornalistas da

VOCÊ S/A às empresas pré-classificadas na pesquisa, fi-
cou visível o forte reconhecimento que os funcionários
sentem quando a empresa investe neles. O orgulho em

pertencer, em fazer os melhores produtos e entregar os
melhores serviços é facilmente detectado em frases co-

mo "Eu indicaria essa empresa para meu irmão" ou "Eu
gosto de sair de bata para que todos me reconheçam
na rua", como disse uma funcionária da Nokia.

A ligação com a empresa, se a gestão é benfeita, po-
de ser percebida até quando o produto que ela fabrica

causa polêmica, como o amianto, produzido pela goia-
na Sama, do grupo Eternit. Os funcionários não só se

identificam com o negócio como são engajados na defe-
sa do mineral, tido como cancerígeno. Isso é reflexo de

um trabalho da companhia para mostrar à sociedade

que seu produto é uma alternativa barata de cobertura
para casas da população de baixa renda e que gera divi-
sas para o país. "Fizemos um grande trabalho na déca-

da de 8o, instalamos filtros de ar, enclausuramos o pro-
cesso e chegarmos a um nível de 100% de segurança para

o trabalhador", diz Wagner Ventura Calvo, gerente ad-
ministrativo e financeiro. O resultado está nos núme-

ros: 97% dos funcionários da Sama dizem se identificar
com a missão, a visão e os valores da companhia, tercei-
ra maior nota do Guia nesta categoria e primeira entre as
empresas de médio porte.
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VESTINDO A CAMISA (DE VERDADE)

Nas empresas onde a identidade é al-
ta, a disposição da equipe para vestir
a camisa é enorme. No caso da BV Fi-
nanceira, de São Paulo, isso não é fi-
gura de linguagem. Confeccionadas
para os profissionais da área comer-
cial, as camisetas com o logo da em-
presa se tornaram objeto de desejo en-
tre o time. "Mandamos fazer mais uni-
dades e distribuímos para todos os
funcionários", diz Celso Marques de Oliveira, diretor
de recursos humanos. "Hoje, elas já fazem parte do kit
admissional." O grande diferencial entre as empresas
que recebem o reconhecimento da equipe é o fato de
que as palavras usadas para formar a missão, a visão e
os valores não são apenas frases de efeito em quadros
de recepção, mas se traduzem em ações no dia a dia.

"Precisamos ter um cuidado diário com as pessoas, em
todos os aspectos, para que elas não tenham apenas a
sensação, mas a certeza de que a empresa se preocupa
com ela", diz Rosemary de Souza Deliberato, superin-

tendente de RH. Foi assim na BV, re-
centemente, no início dos casos de
gripe suína: a empresa mandou fazer
8 000 frascos de álcool gel e distribuiu
entre todos os funcionários da hol-
ding do Grupo Votorantim, além de
licenciar todas as mulheres grávidas,
um dos grupos de risco.

Na Volvo, fabricante de caminhões e
ônibus, com sede em Curitiba (PR), a grande identifica-
ção da equipe com a empresa está relacionada à forma
como ela interage com todos os seus públicos — tanto
funcionários, quanto clientes. "Não fabricamos produ-
tos que têm o glamour e a sofisticação dos automóveis,
mas nossos funcionários sabem que eles geram rique-
zas para o país e isso é motivo de orgulho", diz Carlos
Morassutti, diretor de RH e assuntos corporativos.

A empresa sabe suprir também aquilo que os funcio-
nários das Melhores mais esperam (e mais reclamam) das
organizações: desenvolvimento. A categoria que avalia



Aprendizagem e Desenvolvimento foi
a que obteve menor média na pesqui-
sa, mesmo no grupo das 150. O que mais

desmotiva os funcionários (e aí até as

melhores têm o que melhorar) é a fal-
ta de feedback sincero por parte da che-

fia, de incentivo para a troca de conhe-
cimento entre os pares e de critérios

claros para promoção.
Na Volvo, o investimento nessa área

é intenso e feito de várias formas (por
meio de seminários de tecnologia e inovação, workshops
e a formação de núcleos com profissionais de várias

áreas para discutir questões de interesse de todos, por
exemplo). Outro fator que motiva a equipe é a possibi-
lidade de trabalhar no exterior. "Antes tínhamos mais
estrangeiros aqui do que brasileiros lá fora", diz Carlos

Morassutti. "Hoje, a situação se inverteu."
Em dezembro de 2008, a Volvo mantinha 45 brasi-

leiros trabalhando fora do país. Luxo de diretoria? Que

nada. De presidente a especialista, to-
dos têm a oportunidade de passar um

tempo em outro local ampliando seus
conhecimentos. "Durante dois anos,

ficava seis meses aqui e seis meses
na Suécia, onde está nossa matriz",

diz Guilherme Kosop Blaschke, hoje
gerente de desenvolvimento de no-
vos mercados da Volvo. Há 18 anos na

empresa, Guilherme foi galgando po-
sições e despertando a atenção da se-

de que, de tempos em tempos, o convidava para vol-

tar. O sucesso de sua carreira, segundo ele, se deve à

simbiose entre os seus objetivos e os da empresa. "Ti-
nha como meta mudar de cargo a cada quatro anos e
a empresa me deu desafios que proporcionaram esse
crescimento", diz ele. "O que mais me encanta na Vol-
vo são seus valores e a crença de que as pessoas fazem
realmente a diferença." Identidade que gera crescimen-

to para os dois lados.
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