


0 grupo recebeu na categoria que mede o quanto os 

profissionais se identif icam e t êm orgulho de perten-

cer à organização, 91 em 100 pontos possíveis. 

0 momento de negócio vivido pela empresa reflete o 

cenário atual da economia brasileira. Se em 2009 a pre-, 

ocupação de muitas companhias ainda era apertar os 

cintos, conter gastos e fazer manobras para evitar as de-

missões em massa e o caixa no vermelho, em 2010 o que 

tem tirado o sono do alto escalão e também da área de 

recursos humanos é exatamente o oposto: o forte aque-

cimento do mercado. "0 Brasil vive um momento como 

há muito não se via. A perspectiva é de que se mante-

nha em crescimento por um bom tempo", diz Marcelo 

Mariaca, presidente da consultoria Mariaca, de São Pau-

lo, que recruta executivos para altos postos. 

MUDANÇA DE PERFIL 

Essa pujança econômica trouxe novidades ao anuário 

deste ano, cuja missão é identificar as organizações 

que têm o melhor ambiente de t rabalho e as políticas 

e práticas de recursos humanos mais consistentes. A 

pesquisa em 2010 teve 541 empresas inscritas, das quais 

225 se qualificaram para receber a visita dos jornalis-

tas do Guia. Pela primeira vez desde que passou a ser 

avaliada em 2006, a categoria Satisfação e Motivação 

é, segundo 41,8% dos funcionários, o que mais impor-

ta na hora de escolher um lugar como excelente para 

trabalhar. Historicamente, a categoria Aprendizado e 

Desenvolvimento saia na frente na preferência dos em-

pregados. Na prática, isso não significa que os profis-

sionais estão abrindo mão de t re inamentos formais, 

invest imento em capacitação técnica ou crescimento 

na carreira. Muito pelo contrário. Eles querem conti-

nuar recebendo esses inves t imentos indiretos, mas 

agora querem t a m b é m reconhecimento pela dedica-

ção à empresa. E isso vem na forma de remuneração e 

benefícios, na qualidade do ambiente de trabalho e no 

equilíbrio com a vida pessoal. "Essa é uma mudança 

típica de mercado aquecido", diz o professor André Fis-

cher, coordenador da Fundação Inst i tuto de Adminis-

tração (FIA), parceira da VOCÊ S/A na pesquisa das me-

lhores empresas, e um dos responsáveis pela metodo-

logia do Guia. "Há aqui um recado às companhias de 

que os profissionais estão mais seguros no mercado 



e, portanto, estão mais seletivos na escolha das em-

presas para trabalhar", completa André. 

Reter o pessoal qualificado tem se tornado um desa-

fio bastante complexo para as empresas de todos os ta-

manhos e segmentos. Entre as 150 deste ano, houve um 

aumento das organizações de grande porte (com mais 

de 1500 funcionários). Para elas, a complexidade na ges-

tão de pessoas é ainda mais crítica. "Em compensação, 

em momentos como este, as companhias que investem 

em pessoas de forma consistente levam vantagem", diz 

André Fischer. Um bom exemplo disso é a Whirlpool. 

No ano passado, a múl t i americana dona das marcas 

Brastemp, Consul e Kitchen Aid, precisou rever suas me-

tas. 0 clima esquentou quando o governo reduziu o Im-

posto sobre Produtos Industrializados (IPI), o que au-

mentou (e muito!) a demanda pelos produtos da em-

presa. 0 corre-corre para engordar as metas e dar conta 

de cumpri-las fez o pessoal suar a camisa. Mas isso não 

abalou o t ime de 15 000 funcionários, que teve partici-

pação determinante na escolha da empresa como a cam-

peã do Guia deste ano. 0 segredo para manter o alto-as-

tral mesmo com o estresse em alta? 0 forte investimen-

to que a organização faz no seu pessoal — a Whirlpool 

é uma das três empresas, ao lado de Dow Brasil e Pro-

mon, que estão entre as melhores para trabalhar desde 

a primeira edição do anuário, em 1997. 

É PRECISO TER CLAREZA 

Como se vê, o cenário das companhias, mesmo no pós-

ense, talvez seja tão complicado, ou mais, do que o en-

frentado durante a turbulência da economia mundial, 

entre o final de 2008 e o meio de 2009. É que, agora, a bo-

la está com os profissionais. Uma evidência disso é que 

o índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho (IQAT), 

que mede o nível de aprovação dos funcionários, caiu 

em relação a 2009. Se, por um lado, a avaliação dos fun-

cionários foi mais severa do que no ano passado (em que 

a nota do IQAT foi 82,88), o índice da Qualidade de Ges-

tão de Pessoas (IQGP) cresceu, indicando o aumento de 

práticas de RH entre as melhores, o que pode ser um si-

nal de que, ao menos esse grupo, já entendeu o recado. 

A categoria Carreira, que tradicionalmente apresenta 

menor índice na pesquisa, aliás, merece destaque, por-

que deu um salto. De 41,69 na pesquisa de 2009, ela pas-

sou a 55,48 pontos neste ano. "Essa é uma mudança cul-

tural importante, porque estruturar práticas de carreira 

é para empresa maduras", diz André Fischer. "Quando a 

empresa começa a perder gente para a concorrência, por 

falta dessas políticas, ela passa a se mexer." 

Mais uma vez, o que pode ser excelente, inspira cui-

dado. No questionário respondido pelos funcionários 

este ano, as questões com os piores resultados entre as 

64 foram as relacionadas à justiça em relação aos crité-

rios para promoções, remuneração ou reconhecimento. 



Se pensarmos nas organizações há algum tempo, quan-

do as políticas eram iguais para todos e os profissionais 

eram promovidos por tempo de casa, por exemplo, es-

sas questões eram menos latentes. "Na medida em que 

se criam práticas de diferenciação pelo desempenho, per-

formance ou competências, o desafio de tornar os crité-

rios legítimos aumenta, porque aumenta também a sub-

jetividade", diz André Fischer. Atenção empresas: com 

o mercado aquecido, esse sentimento de injustiça deve 

se intensificar caso não haja uma boa comunicação in-

terna e liderança atuante, já que vão haver mais promo-

ções e seleções internas. Ou seja, as práticas que aumen-

tam o poder de atração podem aumentar o desconten-

tamento do pessoal se não forem bem comunicadas. 

"Junto com as práticas é preciso regras claras e transpa-

rência ao comunicá-las", alerta André Fischer. 

LISTA VENCEDORA 

O que diferencia o time das 150 campeãs de outras com-

panhias não é apenas a quantidade de práticas oferecidas 

aos empregados, mas a qualidade e a forma como são con-

duzidas. É o encaixe harmônico entre as expectativas dos 

funcionários e os objetivos estratégicos da organização 

que compõe a receita de sucesso dessa seleta lista de em-

presas. Comparadas às demais do mercado, as 150 com-

provam que investir em pessoas traz, sim, resultados 

concretos. Quando comparadas às organizações listadas 

na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), um ins-

trumento de coleta de dados sobre trabalho, do gover-

no federal, ficou comprovado que as 150 remuneram me-

lhor seu pessoal, têm poder maior de retenção e possuem 

gente mais qualificada. 

Essa combinação permite que a área de RH possa de-

finitivamente falar a mesma língua dos acionistas. Pe-

lo quinto ano consecutivo, a rentabilidade sobre o patri-

mônio das 150 melhores empresas, que você conhecerá 

nas próximas páginas, supera as 500 companhias lista-

das no anuário Melhores & Maiores, publicado por EXAME 

(veja a reportagem Elas São Mais Rentáveis). Prova incontes-

tável de que o investimento em gente sempre volta pa-

ra o negócio na forma de mais crescimento. As 150 me-

lhores de 2010 estão aí para contar como se faz. 
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Text Box
Fonte: Você S/A Ed. Especial, São Paulo, p. 16-22, set. 2010.




