
24 out  2011 •

45reportagem especial

melhores agências para trabalhar 

Onde você quer trabalhar?
Cresce a preocupação com a qualidade do ambiente de trabalho no mercado de comunicação
Por Renata Batochio

Que tal voltar do almoço, em plena ter-
ça-feira, e tirar uma soneca em uma 

sala confortável antes de dar todo seu 
gás na reunião das 16h? Seu chefe apro-
vou, sem pestanejar, a verba para você fa-
zer aquele curso interessante que, apesar 
de não ter nada a ver com o trabalho, po-
de funcionar como uma excelente ferra-
menta de desenvolvimento pessoal. Seu 
filho quer que você vá com ele ao dentis-
ta? Sem problemas: tire a manhã de fol-
ga e aproveite para resolver suas demais 
pendências pessoais. 

Para a maioria das pessoas, esse cená-
rio corporativo ideal pode parecer uto-
pia, mas, para alguns sortudos, ele é real. 
Empresas mais enxutas, preocupadas em 
oferecer um ambiente de trabalho de alto 
nível, estão investindo cada vez mais na 
qualidade de vida de seus funcionários. 
“É uma realidade ainda pequena, mas que 
vai tomando corpo”, diz Ana Leme, con-
sultora que comanda a The Talent Busi-
ness (empresa especializada em recruta-
mento na área de comunicação).

A realidade das agências de publici-
dade, em que as pessoas viram a noite e 
passam o final de semana trabalhando, 
priorizando o lado profissional em detri-
mento do pessoal, está sendo colocada 

em cheque pela geração Y – indivíduos  
nascidos entre os anos 1980 e 1990, que 
se preocupam em manter o equilíbrio 
entre a vida pessoal e a profissional. Em-
bora modesta, essa movimentação vem 
ganhando espaço no mercado de comu-
nicação. A novidade é comprovada pe-
la Great Place to Work, que está tirando 
do forno, pelo segundo ano consecutivo, 
o ranking das Melhores Empresas para 
Trabalhar – Agências de Comunicação 
2011 (leia matéria à pág. 47). 

“Sabemos que existem muitos estereó-
tipos negativos quando se fala em agên-
cias de propaganda, como ambiente caó-
tico, pessoas insatisfeitas e ausência to-
tal de qualidade de vida”, diz Adel Ma-
louf, sócia da Mercatto Comunicação, de 
Cuiabá, que ficou em primeiro lugar na 
pesquisa deste ano. “Esse ritmo desen-
freado, de trabalhar sem parar, não ter 
vida fora da agência, é totalmente con-
trário à essência do profissional de pro-
paganda”, completa Silvana Torres, CEO 
da Mark Up, de mar keting promocional. 
Ela levanta a bandeira, apoiada por mui-
tos, de que a performance das pessoas 
está diretamente ligada à sua exposição 
a novas experiências de vida e influên-
cias externas. 

Claro que mesmo para quem desfru-
ta de um ambiente de trabalho agradá-
vel, ainda estamos longe de viver a era do 
“zero-estresse”. Ainda mais no mercado 
de comunicação, em que as encomendas 
dos clientes são sempre “para ontem”, a 
pressão é alta e a cobrança por resulta-
dos, intensa. No entanto, ter a consciên-
cia de que você trabalha para uma em-
presa que se preocupa com o seu bem-es-
tar e que tem como prioridade constante 
oferecer condições físicas interessantes 
contribui muito para mudar a forma de 
encarar o horário comercial. Aqui cabe 
a célebre frase do grande mestre chinês 
Confúcio: “Escolha um trabalho que vo-
cê ame e não terá que trabalhar um úni-
co dia em sua vida”. Se a carapuça servir 
e, para completar, seus chefes estiverem 
empenhados em aprimorar o seu bem-
-estar, você pode se considerar posicio-
nado a um passo do paraíso.

Previsão de tempo bom
Ruy Shiozawa, CEO da Great Place to 

Work, afirma que já existe uma percep-
ção das organizações do mercado de co-
municação de que um bom ambiente de 
trabalho representa um diferencial, na 
medida em que garante a atração e a re-

tenção de talentos. “Equilibrar o tempo 
entre trabalho e vida pessoal é o grande 
desafio”, destaca Shiozawa. 

Para conquistar esse padrão de exce-
lência, as empresas consideradas as me-
lhores para se trabalhar têm que suar a 
camisa. Seus principais executivos preci-
sam ter em mente que oferecer um bom 
clima no trabalho não é mais responsa-
bilidade só do departamento de recursos 
humanos. Essa questão deve fazer parte 
do negócio como um todo, pois está ca-
da vez mais atrelada ao retorno financei-
ro que a companhia terá. “Não é o valor 
do salário que determina a qualidade do 
ambiente de trabalho”, destaca Ricardo 
Buckup, diretor-geral da B2, agência de 
promoções e eventos. A palavra que tem 
mais peso nesse processo é “liberdade”.

A chamada geração Y, que hoje ocupa 
um terço do quadro de funcionários das 
agências pesquisadas pela GPTW, busca 
um ponto de equilíbrio entre casa e es-
critório (veja gráfico). “Observamos que 
esse novo perfil de profissional exige ou-
tros formatos hierárquicos, outros pro-
cessos menos sistemáticos e mais livres”, 
avalia Fernando Ribeiro dos Santos, só-
cio e diretor da agência Netza. Segundo 
ele, esse público precisa ter acesso ili-
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Classifi cado por muitos como 
o Olimpo do mundo corporativo, 
o Google se transformou em 

referência quando o assunto é 
clima organizacional. Quando 
montou escritório no Brasil, em 
2005, fez barulho e provocou uma 
revolução no conceito de ambiente 
corporativo, dando vida a um novo 
estilo, desejado por muitos, e que 
acabou inspirando outros. O “jeito 
Google de trabalhar” foi defi nido 
de forma simples por um de seus 
fundadores, Sergey Brin: “Nossos 
funcionários não podem trabalhar 
mais do que 150 metros longe de 
uma boa cafeteria recheada de 
comes e bebes saudáveis”. 

Nos escritórios de São Paulo e 
Belo Horizonte, os computadores 
da empresa, eleita nos últimos dois 
anos como a Melhor Empresa para 
Trabalhar em TI e Telecom, dividem 
espaço com videogames, redes e 
mesas de pingue-pongue. A decoração 
das baias de trabalho é patrocinada 
pelo Google, que dá U$ 100 para que 
seus funcionários enfeitem suas 
mesas como quiserem. “O ambiente 
é um diferencial. Contamos com 
atividades lúdicas para que as pessoas 
se divirtam e trabalhem ao mesmo 
tempo”, conta Monica Santos, gerente 
de recursos humanos do Google para 
América Latina.

Outro fator que faz a diferença 
é o investimento em educação. A 
política do Google, por exemplo, 
prevê uma verba anual de R$ 16 mil 
para este fi m. “O funcionário pode 
usá-la para fazer cursos de interesse 
profi ssional ou pessoal”, explica a 
executiva. Na prática, o valor pode 
ser utilizado para subsidiar 75% do 
custo total que precisa ser investido.

 “Não tem segredo para se 
construir um ambiente agradável e 
com funcionários satisfeitos. Basta 
ter vontade de fazer”, conclui Rafael 
Liporace, presidente da Biruta Ideias 
Mirabolantes, agência que no ano 
passado fi cou em primeiro lugar na 
pesquisa e este ano foi classifi cada 
como a quarta melhor para trabalhar.

Descontração é a 
marca do Google

Escritório do Google no Brasil: videogame, 
redes e mesas de pingue-pongue

Satisfação geral de acordo com a idade
Os funcionários mais satisfeitos são os aqueles entre 46 e 55 anos

83 84

78
81 80

86 85
88

86 86
2010
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Paixão por novidade: incentivar 
a equipe a estar sempre bem in-
formada, produzindo soluções di-
ferenciadas em todas as á reas, 
não apenas no departamento de 
criação.

 Não se contentar com a primeira 
ideia: ter sempre um plano A, um 
plano B e um plano C na manga, 
para garantir que a ideia escolhi-
da seja a melhor.

Fazer mais do que os clientes es-
peram: ir além do que pede o brie-
fi ng, buscando as melhores solu-
ções para cada projeto.

Garantir um ambiente no qual as 
pessoas tenham liberdade para 
criar: incentivar a equipe para que 
dê o seu melhor, buscando ideias 
supernovas.

Envolver o time nas deci-
sões: promover uma ges-
tão em que as pessoas 
compartilhem de decisões 
importantes para a empre-
sa e para o seu bem-estar.

Jogar aberto: estabelecer 
uma relação de transparên-
cia e honestidade com clien-
tes, parceiros, fornecedores 
e equipe.

Pensar grande: estar sem-
pre pronto a assumir desa-
fi os, buscando soluções que 
garantam o sucesso e a pe-
renidade da empresa.

Construir uma identidade 
própria: estar sempre co-
nectado às novidades do seg-
mento de comunicação, mas 
cultivar o seu próprio jeito de 
fazer as coisas.

Todos por um: incentivar a 
união da equipe e, nos desa-
fi os e oportunidades, estar 
sempre “no mesmo barco”.

Virar a rotina do avesso: bus-
car um clima descontraído, 
com atividades, treinamen-
tos, workshops e ações di-
ferenciadas que inspirem a 
equipe e aliviem o estresse.

Fonte: Mercatto

Os dez passos para se transformar 
o ambiente de uma empresa

Geração Y já representa 1/3 dos funcionários

31%

33%

29%

6%

1%

Geração Y

Entre 26 e 35 anos

Entre 36 e 45 anos

Entre 46 e 55 anos

Mais de 55 anos

Geração Y Entre 26 e 35 anos Entre 36 e 45 anos Entre 46 e 55 anos Mais de 55 anos

mitado à internet, demanda modelos de 
contratação diferentes, com horários e 
agendas flexíveis e ferramentas (softwa-
re e hardware) adequadas para explorar 
todo seu potencial criativo.

De fato, existem valores muito próprios 
dentro do ecossistema em que vivem as 
novas gerações, especialmente a geração 
Y, observa o presidente da Associação Bra-
sileira das Agências Digitais, César Paz. 
“Valores como, por exemplo, sustenta-
bilidade ou diversão no trabalho não são 
herdados, mas sim construídos por essa 
geração. Eles determinam mudanças nas 
formas de comportamento dos profissio-
nais e das agências de comunicação, am-
biente, por definição, de ideias, que cer-
tamente sofre uma transformação acele-
rada”, avalia. Para ele, há um movimento 
que entende a relação de trabalho como 
algo que precisa de equilíbrio com a fa-
mília, a busca de conhecimento e o lazer. 

“Um ambiente criativo deve ser livre, 
incentivar os insights e o poder de ex-
pressão de cada um pelos melhores re-
sultados”, avalia Santos. “O grande segre-
do é promover o sentimento para que as 
pessoas se sintam como se estivessem 

num grupo de amigos”, opina Claudio 
Xavier, sócio e diretor de criação da New 
Style. “A vida pessoal acaba se confun-
dindo com a profissional, já que os ciclos 
de amizade se transformam em um só”, 
afirma. O cenário ideal, segundo Shioza-
wa, é aquele em que o funcionário sen-
te orgulho de fazer parte de determina-
da companhia. 

Bom para todos
“O mundo hoje é do compartilhamen-

to. O bem-estar, a clareza dos seus objeti-
vos, a consciência do seu potencial bem 
como dos seus limites permitem que um 
profissional aja com autenticidade e trans-
parência, valores extremamente benéfi-
cos para as relações no trabalho”, acredi-
ta Gal Barradas, CEO da Fbiz. E quanto 
melhor o ambiente de trabalho, melhor o 
desempenho de uma companhia. 

As empresas listadas entre as melhores 
para trabalhar apresentam rentabilidade 
maior do que a obtida pelo índice da Bol-
sa de Valores, garante o CEO da Great Pla-
ce to Work. E mais: empresas com funcio-
nários satisfeitos sofrem menos prejuízos 
ao atravessar uma crise. “Apesar de ain-

da não termos dados específicos sobre o 
mercado de comunicação, esse compor-
tamento se estende a todos os setores: é 
um erro, em momentos de crise, deixar 
de lado a preocupação com as pessoas e 
focar só na solução dos problemas finan-
ceiros”, alerta Shiozawa.
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Fonte: Great Place Work
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Descontração é a 
marca do Google

A segunda edição do ranking Great Place 
to Work — Melhores Agências de Co-

municação para Trabalhar acaba de sair 
do forno. Ao todo, seis mil empresas fo-
ram admitidas nos processos da entida-
de em todo o mundo, mil a mais do que 
no ano passado. Destas, 110 se enquadra-
ram nos critérios do levantamento, sen-
do que as 20 mais bem pontuadas entre 
as agências foram premiadas (veja gale-
ria de fotos à pág. 56). Além de avaliar o 
índice de confiança dos funcionários em 
relação ao ambiente de trabalho, a pes-
quisa também destaca as melhores prá-
ticas de gestão de pessoas. A metodolo-
gia aplicada no Brasil é a mesma utiliza-
da pela Great Place to Work (GPTW), há 
25 anos, nos 46 países onde atua. 

O ranking das agências é exclusivo 
do Brasil, o que reforça a importân-

Ranking destaca 20 empresas
Na segunda edição do estudo, Great Place to Work avaliou 110 agências, 20 a mais que no ano passado

As premiadas de 2011

1a Mercatto  
Comunicação Integrada

2a B2 Agência

3a New Style

4a Biruta Mídias  
Mirabolantes

5a Netza

Da 6a a 20a colocações, listadas 
em ordem alfabética:

Acesso Comunicação

Dez Comunicação Ltda.

E/ou Marketing de Relacionamento

FBiz

Heads Propaganda

Inédita Propaganda 

Mark UP

Media Contacts Brasil

Mix Brand Experience

Virta

Out Promo

Plan B Comunicação

Portal Publicidade 

RMA Comunicação

Triunfo Propaganda,  
Marketing e Criatividade

Shiozawa, da GPTW: agências devem preparar melhor seus gestores para cuidar das pessoas
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Índice de satisfação por sexo
O índice de satisfação teve crescimento, 
porém, em relação às mulheres ficou 1 p.p. 
abaixo do índice de satisfação dos homens

Feminino Masculino

2010
2011

79

83
80

84

Em que você confia

O nível de confiança dos funcionários em uma empresa pode ser dividido em cinco áreas:

1. Credibilidade Constituída a partir da maneira como o funcionário enxerga o líder  
(se ele coloca o discurso em prática, se é disponível etc.) 

2. Respeito Reflete a convivência entre os trabalhadores

3. Imparcialidade Desencoraja o favoritismo e trata a equipe como iguais; celebra a 
diversidade e trata as injustiças

4. Orgulho O trabalho tem significado especial e as pessoas se sentem parte 
integrante de uma comunidade 

5. Camaradagem A relação entre os colaboradores, independentemente de nível 
hierárquico. Existe o sentimento de colaboração e solidariedade?

Fonte: Great Place to Work

60%28%

8%
4%

Desenvolvimento profissional

Qualidade de vida

Remuneração e benefícios

Estabilidade

Índice de retenção das 20 melhores
A média de satisfação dos funcionários cujo principal motivo de permanecer na 
empresa é o desenvolvimento profissional é de 19 pontos acima dos 
funcionários que dizem permanecer na empresa pela remuneração e benefícios

2010
2011

83 80

91
94 96 99

Menos de 2 anos Entre 2 e 5 anos Entre 6 e 10 anos Entre 11 e 15 anos Entre 16 e 20 anos Mais de 20 anos

82
76 79 79

84
87

2010
2011

Índice de satisfação em relação ao tempo de casa 
O período entre dois e cinco anos de empresa é o momento em que os  
funcionários têm o nível de satisfação inferior aos demais funcionários

Satisfação em relação a dimensões

Credibilidade Respeito Imparcialidade Orgulho Camaradagem

81
85

76
79

76
80 80

83 84
87

Feminino

Masculino

Credibilidade Respeito Imparcialidade Orgulho Camaradagem

82
85

78
81

77

82
80

83 84

882010
2011

Número de funcionários:
Premiadas x Participantes

15 melhores 2010 20 melhores 2011

81
83

Média geral

O número de funcionários das  
20 premiadas representa 12% do número 
total de funcionários

9.041

Participantes Premiadas

10.041

1.047 1.250

2010
2011

cia do mercado junto à economia nacio-
nal. A iniciativa é fruto da parceria en-
tre a GPTW  e a Associação Brasileira de 
Propaganda (ABP), e conta com o apoio 
da Associação Brasileira de Anunciantes 
(ABA), Associação Brasileira de Agên-
cias de Publicidade (Abap), Associação 
de Marketing Promocional (Ampro), As-
sociação Brasileira de Marketing Direto 
(Abemd), Interactive Advertising Bure-
au (IAB Brasil), Associação Brasileira das 
Agências Digitais (Abradi) e Associação 
Brasileira de Comunicação Empresarial 
(Aberje). O Meio & Mensagem é a mídia 
oficial do projeto.

Todos os envolvidos no processo, ou se-
ja, empregados e empregadores, partici-
pam da avaliação. Os funcionários falam 
sobre nível de confiança em cinco dimen-
sões: credibilidade, respeito, imparciali-
dade, orgulho e camaradagem. Já os em-
pregadores discorrem sobre sua s práticas 
culturais de gestão de pessoas. Ao todo 
participaram da pesquisa 10.041 funcio-
nários das 110 agências, sendo que 1.250 
deles atuam nas 20 primeiras colocadas 
na pesquisa. Vale ressaltar que as respos-
tas dos funcionários equivalem 67% da 
nota final dada a cada agência, enquan-
to os 33% restantes vêm do questionário 
endereçado à chefia. O que mostra que 
o que tem mais peso na pesquisa é a ava-
liação do funcionário. 

Pela ordem, as agências que obtiveram 
pontuação mais alta este ano são Mercat-
to Comunicação Integrada, de Cuiabá; B2 
e New Style, ambas de São Paulo; a cario-
ca Biruta Ideias Mirabolantes; e a Netza, 
também da capital paulista (veja quadro). 

Tradicionalmente, de acordo com a 
GPTW, quando se começa uma lista em 
qualquer país, o número médio de par-
ticipantes é de cerca de 50 empresas. 
O Brasil surpreendeu: no ano passado, 
na edição de estreia do prêmio, 90 em-
presas aderiram à lista. Este ano, esse 
número subiu para 110. “Isso demons-
tra uma preocupação do segmento em 
atrair e reter talentos”, avalia Ruy Shio-
zawa, CEO da Great Place to Work. “Ob-
servamos que os esforços das empresas 
do setor no sentido de melhorar o am-
biente de trabalho são crescentes e es-
sa movimentação também é percebida 
pelos profissionais”, garante. 

Peculiaridades
Uma característica que aparece com 

muita evidência no estudo se refere à au-
tonomia e flexibilidade de horário. “Eu sei 
qual é o meu trabalho e o que tenho de 
fazer, e quero me organizar do meu jeito. 
O importante é entregar com qualidade 

e no prazo”, explica Shiozawa. E a tecno-
logia, altamente disponível nos dias de 
hoje, facilita esse movimento.

Outra questão interessante diz respei-
to ao que faz as pessoas permanecerem 
trabalhando na empresa: 60% dos funcio-
nários entrevistados afirmam que ficam 
onde estão por conta da possibilidade de 
crescimento e desenvolvimento profissio-
nal. “Esse número é maior do que a média 
obtida no ranking geral das cem maiores 
empresas para trabalhar, que é de 54%”, 
destaca o CEO da GPTW. 

Os profissionais do mercado de co-
municação, portanto, dão mais impor-
tância a um ambiente de trabalho que 
aproveite toda a sua capacidade de de-
senvolvimento do que à qualidade de 
vida, por exemplo, que ficou com 28%. 
O aspecto remuneração e benefício é 
importante para apenas 8% dos pes-
quisados. “Ou seja, essas pessoas não 
estão preocupadas com salário ou car-
go. Elas sabem que isso vem como re-
conhecimento, mas priorizam o desen-
volvimento”, revela. 

A compilação dos dados fornecidos pe-
las agências que participaram do estudo 
indica que o principal ponto de atenção 
a ser tratado é a questão da profissiona-
lização dos departamentos de recursos 
humanos. “A agências devem preparar 
melhor seus gestores para que estes real-
mente cuidem das pessoas, pois são elas 
quem fazem toda a diferença em uma or-
ganização”, avalia Shiozawa.

Participam do ranking as agências que 
cumprem os seguintes pré-requisitos: ter 
pelo menos três anos de funcionamento 
e contar com mais de 30 colaboradores 
fixos. Além disso, deve ser filiada a algu-
ma associação de classe. Os resultados, de 
acordo com a GPTW, serão transforma-
dos em relatórios com conclusões sobre 
as políticas internas e entregues às em-
presas participantes para que estas pos-
sam aprimorar suas performances. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1482, p. 45-56, 24 out. 2011.




