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odos os anos, centenas de companhias pelo Brasil 
se d e d i c a m ao processo de seleção do Guia 
VOCÊ S/A-EXAME-As Melhores Empresas para Você Tra

balhar. Por meio da pesquisa, elas buscam medir a satis
fação da equipe, comparar-se às empresas do mercado e 
avaliar o poder de atração de sua gestão de R H . Para f i 
gurar no Guia é preciso aliar políticas consistentes de ges
tão de pessoas às expectativas dos funcionários. Em 2010, 

das 150 selecionadas, 27 estreiam na l ista. Juntas, elas 
empregam 39 262 pessoas. Veja como algumas novatas 
construíram suas políticas de gestão de pessoas para ter 
um b o m desempenho. 

Silva, VP de R H . "Para isso, definimos e comunicamos 
as prioridades estratégicas a todos, já no começo do ano." 
A dica da Colgate, que conquistou nota f inal 84,20 (a mé
dia geral é de 77,61), para construir u m a gestão consis
tente e um b o m ambiente de trabalho é o reconhecimen
to das pessoas e a busca constante de engajamento. "Es
tipulando regras claras e transparentes é possível ter o 
comprometimento das pessoas", diz Antônio. 

MAPFRE SEGUROS - DISCURSO E PRÁTICA ALINHADOS 

Na seguradora, a estratégia de RH tem sido construída nos 
últimos quatro anos com a participação de todos. "É tra
balho de formiguinha, pois ouvimos todos os públicos", 
diz Cleide Fonseca Rodrigues, diretora de R H . Fez efeito. A 
nota dos funcionários na categoria Identidade foi de 90,28, 

acima da média geral, o que mostra que o pessoal realmen
te se sente parte do negócio. "O discurso tem de ser igual 
à prática. Se não for assim, não é sustentável", completa. 

GOOGLE - SENSO DE RESPONSABILIDADE C O M LIBERDADE 

Aumentar o poder de atração de jovens talentos e iden
tificar pontos fortes e aspectos a melhorar da gestão i n 
centivaram o Google a passar pelo crivo dos funcioná
rios e da equipe do Guia. "Somos u m a empresa f luida, 
com poucos níveis hierárquicos, sem organogramas es
táticos nem muitos horários fixos", diz a diretora de RH 
para a América Latina, Monica Santos. A nota de satis
fação e motivação, dada à empresa pelo time, 89,13, uma 
das maiores do ano (a média das 150 é 80,52), não deixa 
dúvidas de que essa cultura tem dado certo. 

COLGATE-PALMOLIVE - SIMPLICIDADE E CLAREZA 

Transparência e investimento no desenvolvimento dos 
profissionais são aspectos prioritários na empresa. "0 
segredo do sucesso é a simplicidade, ou seja, saber exa
tamente aonde você quer chegar", diz Antônio Carlos 
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