
CIELO, DUPONT, PEPSICO, MAGAZINE LUIZA 

E MONSANTO ABREM AS PORTAS E MOSTRAM 

POR QUE SE DESTACARAM NO GUIA 

VOCÊ S/A - EXAME AS MELHORES EMPRESAS 

PARA VOCÊ TRABALHAR 2011 

que faz uma empresa ser a melhor para se trabalhar? 

A resposta para essa pergunta é o que a Editora 

Abril e profissionais de RH foram comprovar em uma 

série de visitas, realizadas entre os dias 14 e 16 de março, às 

cinco das 150 companhias eleitas pelo Guia VOCÊ S/A — 

EXAME As Melhores Empresas para Você Trabalhar. 

A primeira a se apresentar foi a Cielo. Romulo de Mello 

Dias, presidente da empresa de pagamentos eletrônicos, 

mostrou pessoalmente a grande "metamorfose" pela qual 

passou a companhia nos últimos anos. Marcada pela 

abertura de capital e sua alteração de DNA, a Cielo 

conquistou talentos engajados e a liderança do segmento. 

Segundo Roberto Dumani, vice-presidente executivo de 

desenvolvimento organizacional da empresa, a transformação 

começou no topo da pirâmide, com a renovação da diretoria, 

que passou a agir com mais austeridade junto aos acionistas 

e disciplina na gestão orçamentária. 

Para reduzir custos e ampliar resultados, a empresa alterou 

sua estratégia de benefícios e adotou o critério de meritocracia 

para remunerar e premiar os melhores funcionários. 

COMUNICAÇÃO E RH DE MÃOS DADAS 
Saúde e segurança, ética, respeito pelas pessoas e 

proteção ao meio ambiente. Esta é a receita da química 

DuPont para figurar entre as melhores empresas para se 

trabalhar. Para a diretora de RH, Cláudia Pohlmann, os 

colaboradores f irmam compromisso com a empresa 

quando há bons exemplos de liderança e ações de 

comunicação interna eficientes. Na DuPont, a inclusão 

dos funcionários é natural, com iniciativas como um 

canal de vídeos que apresenta atitudes e situações 

envolvendo os valores da companhia, além de seu 

programa de trainees. "As pessoas apoiam aquilo 

que elas ajudam a construir", define. 

Os números provam que a aliança entre RH e 

comunicação interna está funcionando e muito bem. 

Vivian Bialski, diretora de comunicação e relações 

públicas da empresa, garante que 91% dos empregados 

estão bem informados sobre as diretrizes da companhia, 

o que é fundamental para a atração e retenção de 

talentos diante da competição. 

MAIS QUE TRABALHO, UMA EXPERIÊNCIA DE VIDA 
E isso o que a Pepsico busca oferecer a seus 

colaboradores. "Se é bom para o negócio, é bom para 

todo mundo. Se é bom para todo mundo, é bom para 

o negócio", explica João Senise, vice-presidente de 

recursos humanos da empresa. A companhia do setor 

de alimentos e bebidas mapeou as necessidades de sua 

equipe, avaliando cada funcionário de forma individual. 

De acordo com Cristina Gomes, diretora de RH 

da empresa, 32% dos empregados querem mais 
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PEPSICO 

oportunidades na carreira e 19% esperam 

reconhecimento e recompensa. Por meio desse 

levantamento, foi possível à Pepsico estreitar o 

relacionamento entre líderes e colaboradores. 

No setor varejista, o Magazine Luiza teve 

um grande desafio para o departamento de 

recursos humanos: organizar a transferência 

de toda sua equipe de Franca, cidade do 

interior paulista, para a capital. Em meio ao 

acelerado crescimento dos negócios — na casa 

dos 28% ao ano —, a missão da companhia de preservar 

sua cultura está sendo cumprida. 

Apenas nos últimos dois anos, o Magazine Luiza 

ampliou o time de 11 000 para 24 000 colaboradores. 

Para a assessora executiva da presidência da companhia, 

Gisele Morilla, o que nutre e retém seus profissionais é o 

sentimento de conquista de bons salários e benefícios. 

Luiza Helena Trajano, presidente do grupo, comoveu 

os participantes relembrando sua história. Luiza também 

destacou as gestões femininas de sucesso, ressaltou a 

importância da inovação para a sustentabilidade e falou de 

suas pessoas, maior patrimônio que uma empresa pode ter. 

Consolidadas políticas e práticas de RH garantem a 
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Text Box
Fonte: Você S/A, São Paulo, ano 15, n. 4, p. 34-35, abr. 2012.




