
omo atestar que suas ações em gestão de pessoas estão no caminho certo? 
Como verificar que elas estão no nível de outras empresas no mundo e no 

Brasil? Para isso, existem as certificações, que mostram para o mercado e as pró
prias organizações a qualidade das ações de gestão de pessoas. No Brasil, a certi
ficação Top Employers comemora seu segundo ano e mostra que, embora essa 
forma de qualificação não seja ainda tão comum no país, muitas empresas já 
enxergam vantagem nesse modelo, sendo que, neste ano, 17 empresas partici
param do processo de certificação no Brasil e todas conquistaram o selo. 

A metodologia Top Employers foi desenvolvida pelo CRF Institute, que identi
fica às empresas com melhores desempenhos nas áreas de RH, liderança e estra
tégia. Através de uma pesquisa objetiva, o CRF determina se uma organização 
atende aos requisitos e qualifica-se para a certificação. 
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Em cada país, o CRF possui consultores que ajudam a entender a realidade de 
cada localidade. No Brasil, um deles é o especialista em geração Y, Sidnei Oliveira, 
que considera uma satisfação compartilhar seus conhecimen
tos e relacionamentos com uma iniciativa tão reconhecida. 
Segundo ele, um dos maiores desafios atuais é a atração, 
retenção e desenvolvimento de jovens profissionais e por isso 
vê a certificação como uma forma inequívoca de estabelecer 
diferenciações entre os empregadores, ajudando aos jovens 
potenciais a escolherem empresas que possuem as melhores 
práticas no desenvolvimento profissional. "Acredito que a 
gestão de pessoas está atingindo um grau de complexidade 
tão distinto, que o único caminho seja a diferenciação através 
de certificações que possam atestar a qualidade dessas práti
cas. Com a inserção definitiva do Brasil no cenário mundial, 
provocado principalmente pelos fatores econômicos e tam
bém pela crescente globalização empresarial, os holofotes 
estão todos direcionados para nós e as empresas brasileiras já 
se percebem que precisam conhecer e valorizar como maior 
intensidade as certificações", afirma. 

Perguntado sobre os temas que possuem mais peso ao se 
avaliar a gestão de pessoas nas empresas brasileiras, ele acre
dita que seja a identificação e desenvolvimento de talentos. 
"Estamos experimentando um período de crescimento eco
nômico sem precedentes, que exige cada vez mais, profissio
nais qualificados. Atrair e reter os melhores profissionais exige 
práticas inovadoras de gestão de pessoas", explica ele. 

O consultor da Deloitte Retired Partner, Vicente Picarelli, 
também faz parte do grupo de consultores no Brasil, e embo
ra esteja deixando essa função, ele faz questão de explicar 
isso se justifica devido a nova funções que adquiriu em algu
mas empresas que participam da do processo de certificação 
e, portanto, sente-se impedido tecnicamente de continuar, 
pois para o mercado isso pode ser visto como um conflito de 
interesse. 

Segundo Picarelli, as organizações que recebem essa certi
ficação passam a ser percebidas pelos profissionais do merca
do como as organizações que oferecem o melhor ambiente 
para o seu crescimento profissional incluindo neste termo 
aspectos de desenvolvimento, carreira, remuneração, cultura, 
propósito de vida, responsabilidade social, sustentabilidade, 
mobilidade e outros temas sensíveis principalmente aos jovens 
que ingressam pela primeira vez no mercado de trabalho. 
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Sobre a valorização do mercado brasileiro a esse tipo 
de certificação, ele diz que não tem dúvidas, mas ressalta 
que acredita que o país ainda não avançou tudo o que é 
possível, principalmente pela própria cultura. Porém, vê 
que é uma questão de tempo para que as empresas 
tenham que mostrar através dos processos certificatórios 
o quanto elas são importante para o crescimento das pes
soas, comunidade e país. "Aquelas que não conseguirem 
se destacar, ou melhor, não se certificarem, em termos de 
gestão de pessoas terão muito mais dificuldades em atrair 
e reter profissionais", afirma. 

Em relação às características mais observadas nas 
empresas que conseguem a certificação, o diretor do CRF, 
Robert Schaefer, diz que é o entusiasmo pelas pessoas 
que fazem parte da organização, vontade de melhorar a 
oferta aos empregados, aprender com os outros e de 
implementar as melhores práticas. 

O diretor também comenta que comparando com as 
empresas brasileiras com as dos 45 países que atuam, o 
desenvolvimento de liderança tem se mostrado um tema 
em que as brasileiras têm se esforçado muito. E tendo a 
consciência de que a atração e retenção de talentos sem
pre foi um problema no país, ele acredita que esse ano se 
verá melhorias sendo implementadas, como a integração 
de novos empregados, porém, ele ressalta que apesar de 
quase todas as empresas terem um programa formaliza

do de integração (tratando de missão, visão e valores), apenas 38% realizam um 
follow-up com o empregado um ano depois. No que diz respeito a programas de 
mentoring, Robert diz que não é um valor tão forte nas empresas brasileiras. Já 
em relação aos funcionários terem acesso ao perfil de competências para cargos 
específicos, o Brasil também fica atrás, mesmo tendo melhorado em comparação 
a 2012. Segundo o diretor, no Brasil, 18% das empresas dizem que não têm 
talento em nível executivo, o dobro em comparação a todo o mundo. Mas ele 
enfatiza: "faltando métodos formais para identificar e reter talentos, não sur
preende". 

Com relação ao feedback após a certificação, tanto para os que conseguiram 
ou não, Schaefer explica que, depois do jantar de gala, junto com as empresas 
certificadas, é organizado um seção de feedbacks, onde elas recebem informa
ções sobre diferentes áreas de RH, em que há um potencial de melhora e o que 
elas fazem de melhor. O CRF também faz uma comparação com as empresas Top 
5 (melhores) em cada critério para que as organizações possam ter inspirações 
reais sobre as melhores performances. "Acreditamos que esta informação é mais 
valiosa que um benchmark geral", afirma. 
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"A ALL é um Top 
Employer por garantir 
uma relação com o 
colaborador realmente 
meritocrática, não fica 

somente no discurso. Todos que estão na Companhia 
que agem como donos de seu negócio e alcancem as 
metas seguindo os nossos valores, que também são cla
ros, terão um caminho de sucesso. O melhor exemplo 
disto, que é algo que nos motiva muito, é saber que a 
maioria dos diretores e todos os superintendentes são 
formados internamente. Aqui vemos o crescimento das 
pessoas que entregam seus resultados e promovem os 
valores da Companhia. Fora isto, o programa de remune
ração variável, que é muito bom e difundido de forma 
clara, é focado em premiar as pessoas que fazem a dife
rença. No nosso dia a dia temos sempre novos desafios e 
os líderes apoiam suas equipes para encontrarem formas 
diferentes, austeras e sustentáveis para alcançá-los. 
Recomendo a organização para trabalhar por ter a certe
za que esta é uma empresa capaz de impulsionar a carrei
ra de jovens que se identifiquem com os valores e o negó
cio da Companhia, já que aqui dentro temos um ambien
te de trabalho que une a experiência de grandes profis
sionais com jovens talentos, todos fazendo o seu melhor 
por saber que estão em uma empresa que no seu DNA 
está o reconhecimento do trabalho em primeiro lugar, 
independente da sua idade e seu tempo de casa", 
Raphael Bozza, coordenador comercial. 

isso é fantástico! Na empresa existem grandes diferenciais 
que fazem indicarmos amigos e parentes a terem a 
mesma oportunidade de trabalho, como: Incentivo ao 
desenvolvimento profissional e pessoal, através de certifi
cações técnicas, graduações, línguas estrangeiras etc. 
Existem diversas premiações: melhores projetos de inova
ção, sugestões implementadas, indicações de amigos 
para as vagas abertas etc; E a empresa oferece diferentes 
meios de comunicação: pesquisas, portais, blogs, grupos 
e conversas diretas com os executivos, o que nos torna 
uma comunidade. Os profissionais são estimulados a se 
desenvolverem e formarem os seus sucessores para con
quistar novos espaços. Se tratando de futuro profissional, 
o processo de avaliação é por meritocracia, isso é uma rea
lidade na Avanade e nos sentimos seguros com o proces
so de carreira, pois as regras são claras e objetivas, além 
disso cada profissional tem um mentor que com maior 
experiência contribui em traçar planos de curto, médio e 
longo prazo alinhados com os valores da empresa", Felipe 
Oliveira, gerente. 

"Construir um ambiente 
de trabalho saudável que 
valorize nossos Colaborado
res, como pessoas e profis
sionais, sempre foi o nosso 

maior desafio e através da nossa Estratégia de Pessoas, 
Missão e Valores, garantimos que sejam reconhecidos, 
pois acreditamos que são eles quem sustentam e fazem a 
diferença neste Grupo. Somos diferentes, colocamos as 
pessoas em primeiro plano, temos líderes e 
Colaboradores inspiradores, motivadores e que prezam 
pela boa comunicação, pois um Grupo completo e forte 
é aquele que reúne o melhor de cada um", Cleide 
Fonseca Rodrigues, diretora de recursos humanos. 
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"Meu relacionamento 
com o Banco teve início aos 
meus 18 anos. Comecei co

mo consultor, quando tive a oportunidade de conhecê-lo 
como uma boa empresa para seguir carreira. O Banco, 
reconhecendo meu trabalho, me contratou como funcio
nário. Desde então, minha carreira foi se consolidando. 
Passei por cargos técnicos até assumir outros de gestão. 
Nesses 15 anos, surgiram ofertas de trabalho, mas alguns 
pilares foram e são fundamentais para me manter em 
busca de desafios dentro do Banco. A forma de trabalho e 
a cultura da empresa propiciam o entendimento do negó
cio, tornando o terreno fértil para absorção de conheci
mento. Sempre tive a oportunidade de conhecer o proces
so como um todo, o que facilitou adquirir informações, 
ampliando minha visão do negócio e do mercado. Outro 
pilar é a busca constante pela evolução da empresa, o que 
traz novos desafios que motivam a conquistar resultados, 
e surgem oportunidades de crescimento. Além disso, o 
Banco sempre investiu em treinamento, corroborando 
com meu desempenho. A empresa ainda nos permite 
conciliar vida pessoal com profissional, oferecendo um 
excelente ambiente de trabalho e facilitando o relaciona
mento interpessoal. Após esta longa jornada fico feliz em 
contribuir com a empresa e dizer, com carinho, que me 
sinto em casa", Mario Augusto da Costa Pina, gerente 
sênior de Desenvolvimento de Sistemas. 

"Eu ainda lembro-me do 
depoimento do pessoal de 
Recursos Humanos quando 
estava concorrendo por uma 
vaga de Trainee em Buenos 

Aires no ano 2004. 'Nesta empresa, é permitido errar, pois 
reconhecemos e premiamos as pessoas com a determina
ção de fazer as coisas acontecerem'. Essa declaração de 
princípios motivadora foi me guiando ao longo destes 
anos. A diversidade, sem dúvidas, é muito enriquecedora, 
e na Coca-Cola FEMSA temos Gerentes que começaram 
como estagiários ou repositores, Trainees trazendo ideias 
e energia renovadas, Executivos que importam experiên
cia profissional e cultural de outros países, e funcionários 
diversos com muitos anos de empresa, todos eles com a 
mesma motivação desde o primeiro dia. O sangue que flui 

pelas veias desta organização é a energia destas pessoas 
motivadas que desejam melhorar diariamente. Para isso 
precisa-se de líderes inspiradores e políticas e programas 
de RH que reconheçam e incentivem o esforço individual e 
coletivo. Sem dúvidas contamos com essa combinação de 
fatores que faz com que as pessoas desejem se desenvol
ver nesta grande empresa.", Nicolas Bertelloni, gerente de 
inteligência de mercados. 

"Um lugar para quem 
quer crescer. Esta é a melhor 
definição para a Danone. O 
dinamismo do negócio ofe

rece inúmeras oportunidades de aprendizagem aos 
jovens, que convivem com outros profissionais que trazem 
em sua bagagem experiências diversas. A possibilidade de 
conexões que oferecemos, em função de nossos valores 
maiores, entre os quais estão abertura e proximidade, jun
tamente com muita autonomia, é que possibilita este cres
cimento rápido para aqueles que enxergam as oportunida
des e as abraçam. Esta autonomia é uma das fortalezas 
desta empresa, que tem em seu quadro gerencial profissio
nais com uma média de 34 anos de idade. Essa é uma forte 
característica da Danone, mas implica numa relação de 
envolvimento constante do gestor com sua equipe, dando 
feedbacks regulares, honestos e construtivos, numa con
fiança responsável, com abertura e proximidade. Tudo isso, 
certamente, contribui para o desenvolvimento profissional 
dos Danoners (como os funcionários são tratados interna
mente) e faz com que a companhia seja tão desejada e 
procurada pelas pessoas", Silvio Amorosino, diretor de RH. 

"A Deloitte é uma 
empresa que identifi
ca e desenvolve talen

tos com características inovadoras e empreendedoras. 
Possuímos uma estrutura de negócios multidisciplinar 
que nos torna um importante parceiro de nossos clien
tes, devido às soluções que oferecemos. Este dinamis
mo nos coloca em um ciclo virtuoso de crescimento de 
carreira, combinando, com equilíbrio, a atração de 
jovens profissionais com aqueles que possuem mais 
experiência, apoiados por uma liderança, cujo maior 
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objetivo é desenvolver pessoas. Nossa constante preo
cupação com a transparência na comunicação, com a 
qualificação e com o reconhecimento de nossos talen
tos faz com que o ambiente de trabalho seja favorável 
àqueles que gostam de inovar, transformar e trabalhar 
com entusiasmo", Roberto de Brito Sanches, diretor de 
recursos humanos. 

"A EDP Energias do Brasil é parte 
de um grupo multinacional - EDP 
Energias de Portugal - presente em 
três continentes, com mais de 12 mil 
colaboradores, falando dez idiomas 

diferentes. Nosso negócio é focado em melhorar vidas, 
com sustentabilidade e, também por isso, muito além do 
clichê, as pessoas são centrais na nossa organização. 
Acreditamos que nossos colaboradores são capazes de fei
tos extraordinários, com o apoio de líderes que sabem pre-

parar o Futuro. Enquanto programas como ON TOP (está
gios universitários) ajudam a atrair novos colegas, progra
mas como Energizing (Programa de Trainee interno) ou 
Executive Leadership Program (para desafiar líderes a pen
sarem diferente na construção do futuro) suportam o 
desenvolvimento de competências-chave. Num tempo em 
que o conhecimento é um elemento de agregação de 
valor tão relevante, celebramos o trajetos dos mais seniors 
na organização com o Valorizar a Experiência, incentiva
mos criatividade no dia a dia com Innovation Mentors e 
garantirmos um nível de treinamento e desenvolvimento 
que se traduziu em mais de 80h por colaborador em 2012. 
Sabemos que colaboradores mais realizados acrescentam 
mais ao respectivo trabalho, por isto não deixamos de aca
rinhar nossos projetos de equilíbrio vida profissional/vida 
profissional sob o chapéu do programa Conciliar; É com 
grande prazer que voltamos a estar incluídos, em 2013, 
neste grupo de empresas onde é especialmente bom tra
balhar", Elaine Regina Ferreira, diretor de Capital Humano. 
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"Temos muito orgulho da 
qualidade e do comprometi
mento de nossos profissio
nais no atendimento aos nos

sos clientes. Esta qualidade na prestação de nossos servi
ços reflete os investimentos em nossa força de trabalho, 
priorizando sempre a capacitação e o constante envolvi
mento de nossa liderança. Pertencemos a uma excelente 
empresa e temos muito orgulho em fazer parte deste 
time", Aprigio Rello Jr., diretor de recursos humanos. 

"Nossos resultados são fruto da 
combinação entre a paixão pelo que 
fazemos e a habilidade de fortalecer 
nossos laços com os mais diversos par

ceiros. Nosso grupo de colaboradores em conjunto com 
nossos clientes e fornecedores e atuando junto à comuni
dade, têm a satisfação de oferecer à sociedade, soluções 
sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida, através 
da mais alta e inovadora tecnologia de química verde. É es
te ambiente desafiador que faz o crescimento da Purac e de 
cada um de seus membros", Paulo Thomazi, diretor geral. 

"A cultura do SAS como cor
poração é de ser um dos melhores 
lugares para trabalhar e, por esse 

motivo, seu foco está nas pessoas. A empresa, como um 
todo, preocupa-se com o equilíbrio entre a vida pessoal e 
profissional do seu funcionário, cultivando princípios para 
garantia de sua qualidade de vida e para a manutenção de 
um bom ambiente de trabalho. O SAS Brasil acredita que 
seu crescimento e vitalidade, desde sua criação há quase 
17 anos, estão fortemente ligados à importância que dá à 
sua equipe de profissionais. Por isso, a empresa investe no 
seu capital humano e cuida para que seus funcionários tra
balhem felizes, pois pessoas felizes, motivadas, trabalham 
melhor. Não se trata apenas de colocar profissionais alta
mente qualificados na empresa. O que o SAS faz é cuidar 
de seus funcionários, motivando-os diariamente, desaf ian-
do-os a inovar, inspirando-os a tornarem-se pessoas 
melhores, dando oportunidade de crescimento e desen
volvimento profissional", Ednalva de Deus Costa Vascon
celos, diretora de RH/Finanças. 

"Desde minha chega
da há oito anos enfrentei 
inúmeros desafios e pude 
contribuir para o cresci

mento da Schneider Electric, em áreas estratégicas como 
serviços e mais recentemente eficiência energética, nesta 
jornada sempre recebi todo apoio necessário de meus ges
tores e a colaboração de meus pares. Destaco que existe 
um bom espaço para o empreendedorismo e a compreen
são necessária durante o desenvolvimento de novos negó
cios e suas dificuldades associadas. Dentro da empresa, 
temos um excelente ambiente de trabalho e uma preocu
pação muito grande com o bem estar de seus funcioná
rios, com critérios justos de avaliação que permitem fo
mentar o trabalho em equipe e recompensar o esforço 
pessoal. O esforço global para o crescimento da organiza
ção, também mostra uma nova face da organização, pre
parada para abrigar a cultura das empresas adquiridas e 
criar um ambiente adequado para receber os profissionais 
em um momento crítico e de muita insegurança. Também 
é importante afirmar que existe muito espaço para o 
desenvolvimento pessoal e inúmeras oportunidades no 
Brasil e exterior", João Carlos Salgueiro de Souza, gerente 
de eficiência energética. 

"A Souza Cruz acredita que 
deve manter todos os esforços na 
atração, desenvolvimento e re
tenção de talentos, garantindo a 

manutenção de um time de líderes e equipes que exercem 
a plenitude do seu potencial, com comprometimento e 
orgulho de trabalhar nesta companhia. Neste sentido, a 
empresa atua por meio de iniciativas que visam promover 
um excelente local para se trabalhar, enfatizando o treina
mento e o desenvolvimento - em todos os níveis da orga
nização - e apostando, também, em oportunidades de 
carreira que garantem a nossa cultura de alta performan
ce e contribuem para o bem estar dos nossos colaborado
res", Fernando Teixeira, diretor de recursos humanos. 

"Ser uma empresa alta
mente engajada com certeza 

é o que nos faz uma empresa Top Employer. Nossas pes-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



soas gostam de trabalhar aqui e o clima organizacional é 
fator determinante para essa satisfação. Somos uma 
empresa positiva, jovem, rápida, flexível, e que se supera 
a cada dia - essa é a cara da Takeda, interna e externa
mente. As pessoas se sentem à vontade para serem elas 
mesmas e colocar abertamente suas ideias. Esse jeito de 
ser nos diferencia das demais companhias. Nossos times 
são motivados e as lideranças são fortes, o que resulta 
em um excelente ambiente, que chama a atenção até de 
quem tem pouco tempo de casa. Para nós, todo colabo
rador é considerado talento. Por isso, investimos na pre
paração e desenvolvimento interno, o que se reflete em 
diversas oportunidades internas de carreira, tanto no 
Brasil quanto no exterior. Tratamos cada colaborador 
individualmente. Nem todos almejam crescimento verti
cal; alguns têm um perfil para carreiras especializadas e 
por isso estimulamos que anualmente seja feita uma 
reflexão individual sobre carreira, que os objetivos de 
cada um sejam abordados em um diálogo aberto com a 

gestão, visando esclarecer motivações profissionais, ali
nhar expectativas e refinar planos de desenvolvimento", 
Veronika Laura Agudo Falconer, diretora de recursos 
humanos. 

"Na Technip, o aprendi
zado técnico cresce dentro 
da gente em alta velocida

de, ao mesmo tempo em que o contato com diversas 
práticas ajuda a entender o quanto é importante, em pri
meiro lugar, ser flexível consigo mesmo para, depois, agir 
assim com os outros. Aqui, aprendi que, além da exce
lência técnica, também será exigido do profissional do 
futuro o domínio da comunicação. E o fato de lidarmos 
com pessoas diferentes periodicamente ajuda a de
senvolver esta capacidade", Samuel do Amor Amorim, 
engenheiro jr. A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



estrutura enxuta, o contato entre diferentes níveis hie
rárquicos é bastante favorecido. Nossa política dos 
cinco eixos tem como pilar o "Envolvimento de Pes
soal" e objetivo a "Qualidade Total", e nossos colabo
radores através do seu comprometimento e auto-mo-
tivação constroem junto à organização um ambiente 
de trabalho acolhedor, onde todos sentem-se bem. 
Buscamos promover uma relação "ganha ganha" en
tre a empresa e seus funcionários, construindo o bem 
estar no trabalho através de atração e retenção de 
talentos. Temos uma grande preocupação com a di
vulgação de nossas políticas internas, resultado de 
uma estrutura internacional robusta e em constante 
desenvolvimento. No ano de 2012, tivemos um gran
de programa mundial de Qualidade de Vida no Tra
balho, que no Brasil reuniu todos os diretores gerais 
de planta para falar sobre este tema e reconhecer ini
ciativas que já apresentam bons resultados. Além dis
so, a Valeo possui um plano global de Sucessão e De
senvolvimento como alternativa para o planejamento 
de evolução de carreira, que contribui para um dos 
nossos grandes diferenciais: a política de emprego glo
bal, que promove mobilidade através de vagas publi
cadas abertamente, gerando extensa diversidade em 
nossa cultura", Edson Lopes de Carvalho, diretor de 
RH América do Sul. 

"Umicore é um grupo de 
200 anos de existência, com 

extrema capacidade de se renovar e atualizar. Tem presen
ça internacional expressiva e sólido desempenho econo-
mico-financeiro, ambiental e social. O "Umicore Way" é a 
espinha dorsal da cultura corporativa. Um conjunto de 
valores e práticas que definem claramente nossa filosofia 
de atuação com todos os parceiros com quem nos relacio
namos, incluindo os parceiros sociais, tendo forte funda
mentação em sustentabilidade, transparência e ética. A 
"Visão 2015" define claramente nossos objetivos estraté
gicos e as metas desafiadoras que pretendemos alcançar. 
Sua ampla e estruturada divulgação, assim como do pro
gresso que estamos fazendo, garantem que cada colabo
rador em cada um dos sites da empresa espalhados pelo 
mundo, se sinta participante e contribuinte. Tudo Isso, 
conjugado com o esforço constante na busca das melho
res práticas e das oportunidades de desenvolvimento e de 
carreira oferecidos, fazem da Umicore, sem dúvida, um 
excelente lugar para se trabalhar", Celso Mantovani, 
gerente de RH América do Sul. 

"A Valeo valoriza em pri
meiro lugar o engajamento 

das pessoas. Em um ambiente de "portas abertas" e 
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Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 175, p. 22-30, mar. 2013.




