
 
 
Um negócio bom para os dois 
Cláudia Vassallo 
 
Pesquisa aponta uma relação direta entre a construção de um ambiente de trabalho saudável e 
um resultado financeiro acima da média  
 
O mundo dos negócios não é, definitivamente, um grande parque de diversões. Nunca as 
empresas buscaram tão intensamente os resultados.  
 
Nunca a luta pela sobrevivência foi tão feroz. Jamais funcionários dos mais variados escalões 
carregaram tanta responsabilidade sobre seus ombros e foram tão expostos a cobranças. A 
realidade é o que é, e esse cenário dificilmente sofrerá grandes alterações.  
 
Mas, em meio a esse ambiente de competição e cobrança máximas, destaca-se um grupo de 
empresas que faz da boa relação com seus empregados um dos motores para a competitividade e 
para o crescimento.  
 
Para elas, criar e manter um ambiente de trabalho saudável não é uma questão de bom- mocismo, 
mas de estratégia.  
 
Assim, deixemos um pouco de lado o discurso bonito da colaboração entre capital e trabalho e nos 
concentremos no seguinte fato: funcionário mais feliz ajuda a gerar lucros maiores.  
 
Uma análise dos resultados das 150 organizações presentes na edição 2004 do guia As Melhores 
Empresas para Você Trabalhar, de EXAME e Você S/A, selecionadas pela excelência em seus 
ambientes de trabalho, mostra que elas atingiram uma rentabilidade média de 17,2% sobre o 
patrimônio.  
 
No mesmo período, a rentabilidade média das 500 maiores companhias do país foi 12,4%. 
Pesquisas realizadas recentemente nos Estados Unidos e na Inglaterra vão na mesma direção. 
Num espectro de seis anos, o desempenho das ações das melhores empresas americanas para 
trabalhar foi cinco vezes melhor que o das 500 companhias cotadas pelo índice Standard & Poors.  
 
Lá, como aqui, criou-se um círculo virtuoso no qual funcionários satisfeitos levam a um resultado 
financeiro melhor, que, por sua vez, atrai os investidores, gera crescimento e cria novas 
oportunidades de emprego e de ascensão na carreira. 
 
Seria uma ingenuidade, porém, acreditar que apenas um grupo de funcionários motivados seja 
suficiente para garantir o sucesso e a rentabilidade elevada de um negócio. A prosperidade é 
resultado da soma de fatores que vão da visão estratégica correta às condições do mercado 
internacional, da cotação do dólar à adaptação a novas tecnologias.  
 
"Pessoas não são suficientes para garantir desempenho, mas são determinantes", diz Betânia 
Tanure, professora da Fundação Dom Cabral, de Belo Horizonte.  
 
"Escolhas estratégicas são dramáticas na hora de atingir o resultado. Mas representam 5% do 
sucesso. Os outros 95% vêm da execução, que depende da qualidade e do comprometimento dos 
funcionários."  
 
O caso da fabricante de móveis Todeschini, apontada na última pesquisa de EXAME e Você S/A 
como a melhor empresa para trabalhar no país, é um exemplo emblemático da importância das 
pessoas na execução de uma estratégia. Localizada em Bento Gonçalves, na serra gaúcha, a 
Todeschini foi, até o início da década de 90, uma típica empresa familiar, controlada com mão-de-
ferro por seu proprietário, José Eugênio Farina. "Eu era centralizador e rígido. As pessoas me 
temiam", diz ele. "Minha sala era enorme e hermeticamente fechada. Para chegar até mim era 
preciso passar pela secretária, uma espécie de leão-de-chácara."  
 
As coisas mudaram quando Farina, hoje com 80 anos, percebeu que, mergulhada numa gestão 
baseada em controles, a Todeschini seria rapidamente engolida pelo aumento da competição e 
pelas mudanças no mercado. Era preciso aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos, e 
isso só seria possível se os funcionários se comprometessem com o futuro do negócio.  



No espaço de uma semana, Farina simbolicamente derrubou as paredes que repartiam a empresa. 
Os funcionários foram divididos em grupos responsáveis por melhorar a operação, reduzir custos 
e ajustar a estratégia. "No começo, achei que aquilo não funcionaria", diz João Paulo 
Pompermayer, gerente administrativo e financeiro.  
 
"Eu tinha uma sala com folhagens, peixes e passarinho. Aqueles eram os únicos seres vivos que 
interagiam comigo." Pompermayer estava errado. Hoje, os 450 funcionários da Todeschini 
participam de quase 50 grupos de operação.  
 
A remuneração foi vinculada aos resultados. Os salários passaram a ser reajustados 
mensalmente, com base na inflação, e estão 10% acima da média do mercado. A política de 
benefícios foi reforçada.  
 
Nos últimos cinco anos, o faturamento da Todeschini cresceu 88%, chegando a 190 milhões de 
reais em 2003. O lucro entre 1999 e 2002 mais do que duplicou. Uma nova fábrica foi inaugurada 
no início deste ano e vai dobra r a capacidade de produção até 2005.  
 
Talvez o maior desafio de uma empresa em expansão seja garantir a sustentação desse processo. 
No curto prazo é possível, sim, conseguir bons resultados financeiros à custa do sacrifício pessoal 
e profissional dos funcionários.  
 
Mas e no longo? "Se não houver equilíbrio entre os interesses dos acionistas, do cliente e dos 
funcionários, o sucesso é transitório", diz Rubén Osta, presidente da Redecard, uma das dez 
melhores empresas para trabalhar no Brasil.  
 
A Redecard, empresa de serviços para o mercado de cartões eletrônicos, foi criada há sete anos, 
após um desmembramento da Credicard. Nos últimos três anos, foi a empresa mais rentável de 
seu setor -- graças, em parte, à pujança do mercado no qual está inserida. Desde 1998, as 
transações com cartões de crédito têm crescido, em média, 21,5% ao ano. Na área de débito, a 
expansão é ainda maior: 53% ao ano.  
 
Trata-se de uma situação que gera mobilidade interna, algo extremamente valorizado por 
funcionários de qualquer tipo de empresa. Em 2003, 27% dos quadros da Redecard foram 
promovidos. "O mercado deve manter esse ritmo de crescimento pelos próximos três anos", diz 
Osta. "A partir de então, nosso desafio de manter a equipe motivada deve ficar maior."  
 
São em momentos de dificuldades que as organizações realmente provam se são ou não lugares 
especiais. No mundo dos negócios, há uma crença disseminada de que uma boa empresa para 
trabalhar é aquela na qual a harmonia reina 24 horas por dia, sete dias por semana, o ano inteiro.  
 
"Essa é uma visão romântica", diz a professora Betânia, da Fundação Dom Cabral. "Essas 
organizações não existem." Boas empresas também enfrentam crises. Também têm de cortar 
custos e fazer demissões. Também impõem metas e cobram resultados. A diferença está em 
como fazer tudo isso.  
 
Nos últimos dois anos, a Promon, uma das maiores empresas de engenharia e de projetos do 
país, demitiu 600 de seus 1 100 funcionários. O corte foi brutal, mas inevitável. Setores nos quais 
a companhia havia investido pesado -- tecnologia e telecomunicações -- entraram em crise. Erros 
na gestão de custos das obras também comprometeram os resultados. Em 2003, pela segunda 
vez em sua história de 40 anos, a empresa perdeu dinheiro. Com o prejuízo, os funcionários viram 
suas poupanças pessoais minguarem.  
 
Cerca de 70% deles são acionistas da companhia. "Foi um processo sofrido", diz Luiz Ernesto 
Gemignani, presidente da Promon. "Por um período, as pessoas ficaram paralisadas, sem forças 
para reagir."  
 
Durante mais de um ano, Gemignani colocou em prática um dos dogmas da gestão de pessoas -- 
a comunicação intensiva.  
 
Dezenas de reuniões foram feitas com pequenos grupos de funcionários dos mais diversos níveis 
hierárquicos.  
 



detectar problemas e explicar que rumos a Promon tomaria para sair das dificuldades.  
 
"As pessoas voltaram a ter confiança na empresa", diz ele. "Sem isso, nossa recuperação seria 
muito mais difícil." Neste ano, o lucro deve chegar a 20 milhões de reais. Na edição atual do guia, 
a Promon, mesmo vivendo momentos delicados, aparece na sétima posição entre os melhores 
lugares para trabalhar no Brasil.  
 
Um processo semelhante se dá na Landis+Gyr, fabricante de equipamentos de medição de 
energia de Curitiba, no Paraná. Já há algum tempo, a empresa, controlada pelo grupo americano 
KKR, vem sofrendo com a retração do mercado. Os últimos dois anos foram de prejuízos e queda 
de vendas.  
 
Mesmo em meio às más notícias, Álvaro Dias Júnior, presidente da Landis, manteve abertos todos 
os canais de comunicação com os funcionários do telão instalado no centro da fábrica aos cafés da 
manhã realizados com funcionários de todos os níveis. "Garantir a motivação da equipe muitas 
vezes não é uma questão de lucros maiores ou menores", diz o consultor José Tolovi Júnior, do 
escritório brasileiro do Great Place to Work Institute, parceiro de EXAME e Você S/A na pesquisa. 
"É um fator determinante para a sobrevivência." 
 
 
Há mais de um século teóricos da administração procuram algo que se pareça com a fórmula 
mágica da produtividade. Entre 1924 e 1932, a General Electric, então maior fabricante de 
lâmpadas dos Estados Unidos, iniciou um estudo para provar que quanto melhor a iluminação 
numa fábrica melhor o desempenho de seus empregados.  
 
O local escolhido para a pesquisa foi a unidade da Western Electric Company em Howthorne, nas 
proximidades de Chicago. Passados três anos, a produtividade das operárias pesquisadas havia 
aumentado sem que os pesquisadores conseguissem estabelecer nenhuma relação com a 
mudança na iluminação do ambiente.  
 
A conclusão final foi que a eficiência havia crescido simplesmente porque as operárias ficaram 
motivadas com a interação com os pesquisadores. Alguém, enfim, havia se interessado pelo 
trabalho que elas desenvolviam. Tal fenômeno passou a ser conhecido como "efeito Hawthorne".  
 
Desde então, muita coisa mudou no mundo dos negócios e na interação entre capital e trabalho. 
Leis trabalhistas disciplinaram as relações, às vezes de forma exagerada. O conhecimento tornou-
se mais importante que a força física.  
 
Novas tecnologias ficaram mais acessíveis e foram disseminadas. Na última década, falar em 
pessoas como o centro da estratégia das empresas tornou-se uma espécie de modismo. E para 
muitas organizações não passa disso -- um modismo.  
 
Por que isso acontece, se os efeitos financeiros de um bom relacionamento com os funcionários 
são evidentes? "É uma questão de cultura e de crença das lideranças", afirma Ana Cristina 
Limongi-França, professora da Universidade de São Paulo e especialista em gestão de qualidade 
de vida no trabalho. "Os líderes precisam acreditar que as pessoas fazem diferença e se dedicar 
diariamente à melhoria do ambiente de trabalho." Isso exige uma dose cavalar de coerência entre 
discurso e prática. E manter essa coerência nem sempre é fácil num ambiente competitivo e no 
qual os resultados costumam ser determinantes.  
 
Uma pesquisa da Universidade Wharton, em parceria no Brasil com a Fundação Dom Cabral, 
mostra como a busca do resultado a qualquer custo ainda se impõe na maioria das companhias. 
Foram ouvidos 42 presidentes de algumas das maiores empresas brasileiras.  
 
Todos tinham em suas declarações de princípios a importância dos funcionários. Perguntados 
sobre o que fariam com um executivo que entregasse excelentes resultados, mas destruísse o 
moral de suas equipes, apenas dois deles responderam que optariam pela demissão.  
 
Empresas que conseguem manter a coerência entre discurso e prática normalmente c onquistam a 
fidelidade de seus funcionários e -- como conseqüência -- costumam ser presenças constantes nas 
listas das melhores companhias para trabalhar.  
 



crescimento é espantoso. Com 7 000 lojas espalhadas pelo mundo, uma política de treinamento 
constante e benefícios diferenciados para os funcionários, a Starbucks cresce em faturamento há 
12 anos consecutivos.  
 
Suas vendas em 2003 foram 24% maiores que no ano anterior. O mesmo acontece com a 
centenária rede de lojas de serviços de reparos Timpson, na Inglaterra.  
 
Exemplos de que um grupo de funcionários preparados, motivados e felizes é um poderoso 
instrumento para o crescimento e a perenidade.  
 
 
 
 
 



 
TODESCHINI - Bento Gonçalves, RS 

Fabricação de móveis  

Número de funcionários: 450 
Faturamento em 2003: 189,9 milhões de reais 
Lucro em 2003: 27,9 milhões de reais  

Por que ela está entre as melhores  
•  Todos os funcionários fazem parte de grupos dedicados à melhoria da operação. 
Operários participam do planejamento estratégico do negócio  
•  A empresa oferece bolsa integral para ensino fundamental e médio e 80% de 
subsídios para cursos superiores  
•  Os salários estão sempre 10% acima da média do mercado.A inflação é 
repassada mensalmente para a remuneração  
•  Uma vez por mês, informações sobre desempenho e metas da empresa são 
discutidas pelas lideranças e repassadas para todos os funcionários  
•  Todos os empregados passam por avaliações de desempenho a cada semestre  
•  Os funcionários têm direito a usufruir de uma fazenda da empresa como espaço 
de lazer nas férias e nos fins de semana  

 
PROMON - São Paulo, SP 

Engenharia e projetos  

Número de funcionários: 573 
Faturamento em 2003: 612 milhões de reais 
Prejuízo em 2003: 26 milhões de reais  

Por que ela está entre as melhores  
•  O modelo acionário permite que a maioria dos funcionários 70% seja sócia  
•  Há uma política de transparência nas informações que coloca as lideranças em 
constante contato com a organização  
•  Há grande oportunidade para crescimento na carreira através de programas de 
seleção e desenvolvimento de profissionais com alto potencial  
•  O plano de aposentadoria é totalmente subsidiado pela empresa e o plano de 
saúde garante livre escolha de médicos e hospitais para todos os funcionários  

 
REDECARD - São Paulo, SP 

Serviços para a área de crédito  

Número de funcionários: 696 
Faturamento em 2003: 290,3 milhões de reais 
Lucro em 2003: 47,1 milhões de reais  

Por que ela está entre as melhores  
•  Há grande mobilidade interna. Em 2003, 27% dos funcionários receberam algum 
tipo de promoção  
•  Há um amplo programa de qualidade de vida voltado para a saúde física e 
mental. Atendimentos psicológicos são totalmente custeados pela empresa. Um 
serviço especial, que funciona 24 horas por dia, atende funcionários com problemas 
emocionais e familiares  
•  A empresa tem mecanismos para acolher queixas de empregados, mantendo sua 
identidade em sigilo  
•  São oferecidos cursos de formação gerencial no Brasil e no exterior  
•  Os benefícios são personalizados para os funcionários de nível gerencial  

 

STARBUCKS  - Seattle, Estados Unidos 

Rede de cafeterias 

Número de funcionários: 68 000 
Faturamento em 2003 (1): 4,1 bilhões de dólares  

Por que ela está entre as melhores dos estados unidos  
•  Empregados que trabalham acima de 20 horas semanais têm cobertura de saúde  
•  Funcionários com mais de um ano de trabalho na companhia recebem stock 
options  
•  Todos os funcionários têm um crédito de 1 000 dólares para empréstimos de 
emergência 
(1) ano fiscal terminado em setembro de 2003  

 
Sete pecados que podem destruir o clima de sua empresa 

Algumas das falhas mais comuns e letais cometidas pelas organizações 
quando o assunto é gestão de pessoas 

1 Não comunicar  



transmitidas a seus funcionários. Quanto mais clara for a comunicação, menores as 
chances de má interpretação da realidade e de proliferação de rumores infundados  

2 Não escutar 
Comunicar não basta. É preciso escutar o que os funcionários têm a dizer. As 
pessoas se sentem motivadas quando percebem que suas idéias são consideradas  

3 Não liderar 
Todo grupo precisa de um líder que mostre o caminho e se interesse pelo trabalho 
de cada um. Sua ausência causa a insegurança de um barco à deriva  

4 Tratar o indíviduo com indiferença 
Cada funcionário, como indivíduo, gosta de ser reconhecido como único. O 
tratamento coletivo e indiscriminado leva à falta de comprometimento e a 
resultados medíocres  

5 Agir com parcialidade 
Poucos fatores geram tanta insatisfação nas empresas quanto uma atitude parcial 
na hora de promover, contratar e demitir. Os funcionários esperam que seus 
líderes sejam justos, ajam de acordo com o que falam e consigam explicar e 
justificar seus atos  

6 Não reconhecer e recompensar  
As pessoas esperam que seus méritos e esforços sejam recompensados 
financeiramente ou não. A falta de reconhecimento gera desmotivação e 
compromete a busca por resultados excelentes  

7 Não comemorar 
Festejar as vitórias, mesmo as menores, ajuda a criar um ambiente positivo e 
costuma ser uma poderosa forma de reconhecimento coletivo  

Fonte: Great Place to Work Institute 
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