
Os setores campeões 
As empresas, por setor, onde as pessoas estão mais felizes 

Após dois anos consecutivos liderando o ranking dos 

setores em que os funcionár ios são mais felizes, a 

indústr ia automotiva caiu de posição e foi para o 9º lu-

gar este ano. Uma possível explicação são os reflexos da 

crise financeira internacional dos anos anteriores. Des-

ta vez, o setor campeão foi o de Serviços Diversos, com 

o melhor índice de Felicidade no Trabalho (IFT), que re-

vela a satisfação dos funcionár ios com a empresa, com 

78,81 pontos , e com 17 das 150 melhores empresas. Den-

tre elas, o Portal Educação teve a maior pontuação nes-

se quesito, com 85,70. Isso mos t ra que, entre outras coi-

sas, os salários acima da média e a meta m í n i m a de 100 

horas de aula por ano para cada funcionár io t ê m surti-

do efeito positivo. 0 setor que fica com a segunda posi-

ção é o de Farmácia, Higiene e Limpeza, cuja média das 

10 empresas par t ic ipantes alcançou 78,39 pontos . Lide-

ra a lista do setor, por ma i s um ano consecutivo, a Euro-

farma, que t a m b é m figura na 8º colocação no rank ing 

das 10 melhores em 2010, com IFT 84,54. No total , o Guia 

deste ano traz empresas de 22 setores, mas apenas 11 de-

les en t r am para o rank ing setorial. É preciso que haja ao 

m e n o s cinco empresas de um m e s m o ramo na lista das 

150 para que o setor seja citado no ranking dos melhores. 

Vale ressaltar os dois fatores que con tam para que u m a 

empresa apareça aqui: ter o maior IFT e o n ú m e r o de con-

correntes. Por causa disso, f icaram de fora os setores de 

telecomunicações, construção, cooperativas, material de 

construção, bancário, serviços de transporte, serviços pú-

blicos, papel e celulose, plásticos e borracha, mecânica e 

eletroeletrônico. Esse úl t imo, inclusive, é o ramo de atua-

ção da grande campeã deste ano, a Whirlpool. A empresa 

obteve IFT 87,20, o maior em 2010, mas não aparece nesta 

lista, porque seu setor foi representado por apenas qua-

tro empresas. Por mais um ano ficou comprovado que 

salário, sozinho, n ã o garante a satisfação das pessoas. 

Não à toa, a média do salário pago pelo setor campeão 

é de 3 280 reais, menor do que o pago pelo ramo Quími-

co e Petroquímico, 72 colocado no rank ing dos setores 

em que as pessoas são mais felizes, mas campeão entre 

os que pagam melhor (o salário médio é de 5 622 reais). 

Text Box
Fonte: Guia Você S/A-Exame: melhores empresas para você trabalhar, São Paulo, p. 44, set. 2010.




