
M
ais do que u m a lista com as empresas de pon-

ta em gestão de pessoas e felicidade do t ime, 

a pesquisa do Guia VOCÊ S/A-EXAME-As Me-

lhores Empresas para Você Trabalhar fornece t a m b é m um 

raio X das companhias . Entre as 150, você encontra pe-

quenas, médias e grandes empresas que estão espalha-

das por 18 estados brasileiros, de Norte a Sul do Brasil 

(este ano, praticamente dobrou em 100% a participação 

de empresas do Nordeste na lista). Em cada u m a delas, 

u m a cultura e um público diferente, o que reflete a di-

versidade do nosso país. Nos números que você encon-

tra a seguir, é possível ver, por exemplo, quanto paga em 

média cada setor, a diferença de salários entre h o m e n s 

e mulheres, quem promove mais os funcionários e on-

de os chefes são mais b e m avaliados. Uma mudança em 

relação a 2009 fica por conta dos salários. O campeão nes-

te quesito cont inua sendo o setor Químico e Petroquí-

mico, que paga em média 5 622 reais (apesar da redução 

em relação ao ano passado, cujo valor médio era de 5 755 

reais). No entanto , na segunda colocação, aparece em 

2010 o ramo de Tecnologia e Computação, que aparecia 

na quinta posição em 2009. Outra mudança deste ano 

aconteceu em relação às mulheres. Do ano passado pa-

ra cá, cresceu o número de mulheres em cargos de dire-

toria entre as 150 melhores empresas. Se o lharmos ape-

nas para o cargo de presidente, o resultado é ainda me-

lhor. Nunca houve tantas mulheres no comando das me-

lhores empresas para t raba lhar como agora. Em 2008, 

elas representavam apenas 2% dos presidentes. Em 2009, 

esse número já era de 4% e, agora, subiu para 7%. Nas pró-

ximas páginas você encontra outras informações curio-

sas sobre as empresas listadas no Guia. 







Text Box
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