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MAIORES ENTRE AS MELHORES
EMPRESAS PARA TRABALHAR ESPECIAL

As melhores estão cada vez melhores

C hegamos à 3ª edição de
nossa lista “As Maiores
entre as Melhores Em-
presas para Trabalhar
no Brasil”. A pesquisa é
uma publicação exclu-

siva do Estadão, baseada no estudo
anual realizado pelo Great Place to
Work® em parceria com a revista Épo-
ca. As Melhores Empresas sabem que
os resultados diferenciados obtidos
em seus negócios vêm através das pes-
soas – e não apesar delas, como é o cre-
do seguido por muitas outras organi-
zações. A divulgação das práticas des-
tas empresas, que ocorre atualmente
em 46 países em todos os continentes,
é uma excelente forma de inspirar
qualquer empresa a galgar o mesmo
caminho: “Construir uma sociedade
melhor, ajudando empresas a trans-
formar seu ambiente de trabalho”,
conforme declara a Missão do Great
Place to Work®.

Dentre as quase mil empresas par-
ticipantes da pesquisa no Brasil, desta-
camos um seleto grupo de 17 empre-
sas. Todas elas superaram os rigorosos
padrões globais necessários para se-
rem consideradas excelentes ambien-
tes de trabalho. Detalhe importante é
que o maior peso na avaliação final
vem diretamente da opinião dos fun-
cionários dessas empresas, manifesta-
da de forma confidencial e diretamen-
te ao Great Place to Work®. Acompa-
nhando o resultado de nossas pesqui-
sas no mundo todo observamos um
crescimento médio anual entre 0,5 e
1,0 ponto na média final. No caso do
resultado 2011 das Maiores, tivemos
um impressionante crescimento de
4,4 pontos em relação ao ano passado,
o que significa que as Melhores Em-

presas estão cada vez melhores! 
Este resultado torna-se ainda mais

significativo ao analisarmos o perfil
destas 17 empresas: representam mais
de 370 mil empregos diretos e um fatu-
ramento somado equivalente a 9% do
PIB do Brasil. Estas 17 empresas são
um excelente exemplo para inspirar
todo o mercado brasileiro em como
valorizar seus profissionais e, com is-
so, obter melhores resultados de ne-
gócio, atingir altos níveis de satisfação
de clientes, gerar inovação e adotar
posturas éticas e com compromisso
social autêntico.

O mais importante, no entanto, é
que esta atenção com as pessoas não
depende do valor financeiro investido,
mas sim do cuidado com que os gesto-
res tratam as pessoas no dia a dia. Nos-
sas pesquisas, realizadas há mais de 25
anos, descobriram que, ao serem
questionadas sobre se gostam ou não
de seus ambientes de trabalho, as pes-
soas falam basicamente de três dimen-
sões. A primeira é o orgulho que sen-
tem do seu trabalho, do trabalho de
suas equipes e do resultado da empre-
sa como um todo. Uma das questões
da pesquisa – “Tenho orgulho de con-
tar a outras pessoas que trabalho
aqui” – mostra uma avaliação bastante
alta entre as 17 destacadas, com 90
pontos, crescendo 3 em relação ao ano
passado. Notem que o gestor desem-
penha um importante papel ao conse-
guir demonstrar que o trabalho de ca-
da um na equipe é fundamental para o
resultado final. 

A segunda dimensão é a camarada-
gem, ou seja, o trabalho em equipe e o
espírito de cooperação que reina entre
as Melhores Empresas para Trabalhar.
O que as pessoas nos dizem a respeito?
Por exemplo, que “Posso ser eu mes-
mo por aqui” ou então que “Aqui as
pessoas se importam umas com as ou-
tras”, questão esta que apresentou

uma excelente evolução de 4,8 pontos
neste ano.

A terceira e mais importante di-
mensão trata da relação entre os fun-
cionários e os gestores da organização,
particularmente o líder imediato, que

tem uma influência maior sobre o am-
biente de trabalho e o clima organiza-
cional. Podemos resumir esta dimen-
são na palavra “confiança”. São os
“créditos” diários de confiança que
vão se acumulando ao longo das rela-
ções profissionais e que criam nas
equipes o ambiente ideal para produ-
zir resultados. Por outro lado, esta re-
lação é dinâmica e o estressante dia a
dia nas empresas produz também os
“débitos” nesta relação de confiança.
Às vezes são detalhes simples como a
falta de um “bom-dia” para a equipe ou
uma decisão não bem explicada. 

A pesquisa deste ano nos traz con-
clusões muito relevantes. No quesito
“Os chefes são honestos e éticos na
condução dos negócios”, as 17 Maiores
entre as Melhores apresentam a exce-
lente média de 86 pontos, crescendo 3
em relação ao ano passado. Em um
momento de denúncias diárias sobre a
postura ética de nossos governantes,
este resultado ganha enorme amplitu-
de, pois, com certeza, as pessoas se
guiam pelo exemplo de seus líderes, na
empresa e na vida pública.

Uma outra questão – “As pessoas
evitam fazer politicagem e intrigas co-
mo forma de obter resultados” – cos-
tuma apresentar médias relativamen-
te mais baixas no mundo todo. Entre
as empresas selecionadas, a média es-
tá em 69, mas com importante evolu-
ção de 6 pontos do último ano para cá.
Significa que os líderes ainda não con-
seguem explicar satisfatoriamente a
todos os seus liderados por que um de-
terminado funcionário foi promovido
e outro não. Quais os critérios utiliza-
dos e o que cada um pode fazer para
ser o próximo escolhido. Não tem re-
lação com os salários pagos pela em-
presa, que podem ser acima ou abaixo
da média de mercado. Tem a ver com a
preparação dos líderes para a principal
atribuição de um gestor: cuidar bem

das pessoas – e não apenas do ativo fi-
xo. Esta atenção aparece nas práticas
culturais de cada organização: inspirar
a equipe, falar a verdade, escutar com
sinceridade, agradecer o bom traba-
lho, desenvolver pessoas e profissio-
nais, cuidar dos indivíduos, contratar e
receber com base na cultura da empre-
sa, celebrar as conquistas e comparti-
lhar os resultados.

Uma questão que passou por uma
enorme evolução neste ano foi “Posso
me ausentar do trabalho quando ne-
cessário”, crescendo espantosos 13
pontos. Reflete, entre outras razões, o
impacto das novas gerações entrando
no mercado de trabalho. A chamada
Geração Y chega ao mercado com uma
grande base tecnológica, é rápida e ca-
paz de lidar com muitas coisas ao mes-
mo tempo. As relações de trabalho
mais rígidas talvez sejam uma das ra-
zões da debandada de funcionários de
uma empresa para outra. As pessoas
não estão dizendo que querem traba-
lhar menos. Dizem, sim, que querem
poder organizar elas próprias sua for-
ma de atuar e seus horários, sem dei-
xar de cumprir seus compromissos e
os prazos finais de suas atribuições.
Uma empresa que estimula seus fun-
cionários a pensar por eles próprios
confia em sua equipe. Estimula a que
cada um dê o melhor de si. Facilita
com que trabalhem juntos como uma
verdadeira equipe. Enfim, uma empre-
sa que acredita nas pessoas. Este é o
segredo das Melhores Empresas para
Trabalhar.

Parabéns a todas!
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 dez. 2011, Negócios, p. N7.




