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A Whirlpool Latin America foi consagrada a campeã do Guia Você S/A Exame As Melhores 
Empresas para Você Trabalhar 2010. A cerimônia de premiação aconteceu na última quarta-
feira (8), no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo. Ao agradecer o troféu conquistado, o 
presidente da empresa, José Aurélio Drummond Jr., chamou todos os funcionários que 
estavam presentes à cerimônia ao palco e fez menção ao slogan da Brastemp, uma das 
marcas da Whirlpool. “É esse time que faz essa companhia assim uma Brastemp e a melhor 
empresa para se trabalhar no Brasil”, disse. Desde 1997, quando foi feita a primeira edição do 
guia, a empresa está na lista das melhores para se trabalhar. 
 
Para chegar às 150 empresas vencedoras, a equipe do guia entrevistou funcionários das 541 
companhias inscritas neste ano. “Em 1997, 130 empresas foram convidadas a participar. 
Apenas 78 aceitaram. Dessas, 30 foram premiadas. Desde então, o mundo mudou muito. A 
evolução no número de participantes mostra que a opinião dos funcionários é levada a sério”, 
disse o presidente executivo da Editora Abril, Jairo Mendes Leal. 
 
Durante a cerimônia, além das 10 primeiras do ranking, foram premiadas também instituições 
em categorias especiais. As empresas que estão há 10 anos ou mais na lista das melhores 
também foram homenageadas: Dow, Promon e Whirlpool aparecem no ranking desde a 
primeira edição; há mais de 10 anos na lista estão 3M, Albras, ArvinMeritor, Bradesco, 
Magazine Luiza, Monsanto, Pepsico, Serasa Experian e Tigre; as empresas ArcelorMittal, 
Cargill, Cielo e Landis+Gir estão há uma década entre as melhores. A lista completa das 150 
empresas está no guia, que chegou às bancas no último dia 9. Neste ano, 27 empresas 
aparecem pela primeira vez na lista, o que representa um índice de renovação de 18%. 
 
Entre as reportagens trazidas, o guia faz uma comparação entre a média das 150 melhores 
empresas e das demais empresas do mercado. O salário médio, por exemplo, mostra uma 
grande disparidade. Enquanto nas 150 vencedoras da pesquisa Você S/A Exame é de R$ 
2.670,80, nas demais é de R$ 1.538,02, uma diferença de 73,7%. 
 
Se o desempenho das vencedoras é comparado ao das 500 maiores do País, também há 
grande diferença. A cada R$ 100 investidos nas 500 maiores, o retorno para os acionistas é de 
R$ 11. Entre as 150 melhores para se trabalhar, o retorno é de R$ 15. Se reduzir a lista para 
as dez melhores, o valor chega a R$ 18. “Investir nas pessoas não é um ato de boa vontade, 
mas uma decisão de negócio eficiente”, comentou a jornalista Monica Waldvogel, mestre de 
cerimônias do evento. 
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