
Na melhor empresa, todo mundo acredita que é possível crescer  
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Livro mostra o que pode ajudar a construir um ambiente de trabalho mais saudável. 
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Para a autora, o julgamento dos funcionários depende, de forma decisiva, do grau de informação que eles têm sobre ela 

 
 
A melhor empresa é aquela que consegue convencer os próprios funcionários de que vale a pena 
acreditar nela e dar aquele "algo mais" no trabalho. Nessa companhia, a produtividade e o lucro 
serão o fruto natural desse laço de confiança. Para tentar explicar o que leva algumas companhias 
a serem mais bem vistas pelos seus colaboradores do que outras, a jornalista e consultora, Maria 
Amália Bernardi, está lançando o livro A Melhor Empresa, como as organizações de sucesso 
atraem e mantém quem faz a diferença (Editora Negócio). O lançamento acontece hoje, às 19 
horas, no Mercure Grand Hotel, em São Paulo.  
 
Em dez capítulos, Maria Amália toca nos pontos nevrálgicos que fazem as organizações serem 
admiradas ou execradas pelos funcionários. À primeira vista, satisfazer a força de trabalho parece 
uma tarefa simples e que compreende ações óbvias. Recompensar de forma devida, criar 
oportunidades de crescimento, ser justo, dar liberdade de ação, comunicar bem e ser ético. Na 
teoria, as empresas já evoluíram muito, segundo a autora, mas na prática a conversa pode ser 
bem diferente. "Na hora da crise, elas deixam de lado o discurso e acabam fazendo bobagem", 
diz.  
 
Para Maria Amália, o capital pode ser obtido com boas idéias e bons projetos. As estratégias de 
crescimento podem ser imitadas, os produtos podem ser copiados, a tecnologia pode ser 
comprada e até o dinheiro, numa situação normal de taxa de juros, pode ser emprestado. Onde 
então uma empresa irá se diferenciar realmente da outra? A autora responde: "no seu quadro de 
funcionários talentosos". E talento, no seu conceito, é aquele profissional que tem a capacidade de 
pensar direito e a habilidade de transformar corretamente pensamento em ação. Ele não é fácil de 
se encontrar e de se manter, principalmente, na plenitude do seu potencial.  
 
A chave para conquistar um bom profissional é deixa-lo com um sentimento de realização. "O 
reconhecimento é essencial para o bom desempenho da empresa como um todo", escreve Maria 
Amália. Os funcionários precisam estar cientes da relevância do seu trabalho na organização. 
"Eles precisam saber quais são as oportunidades e perspectivas para crescer na organização", diz.  
 
No fim de cada capítulo, a autora cita casos que exemplificam os temas abordados. Um dos mais 
interessantes está no capítulo que fala sobre a importância da confiança dos empregados na 
liderança. Nele, a autora conta a história da Agilent, empresa de tecnologia americana. Em 2001, 
a companhia mergulhou em uma séria crise financeira. O CEO, Ned Barnholt, pediu aos 47 mil 
funcionários que cortassem despesas, como e quando pudessem. Ele mandou embora os 



temporários e não escondeu de todos a sua preocupação. Depois de três meses, baixou em 10% o 
salário dos diretores.  
 
Mesmo com tanto esforço, foi obrigado a demitir 4 mil empregados. Anunciou tudo pessoalmente 
no alto-falante da empresa. Dividiu com os trabalhadores a sua angústia. Dois meses depois, teve 
que fazer outro corte brutal. Mais 4 mil empregos desapareceram. Como todo o processo foi feito 
às claras, de forma justa e honesta, os demitidos trabalharam até o último dia. Em uma fábrica da 
Califórnia que seria fechada um ano depois, a produtividade até subiu. O resultado de tudo isso é 
que a companhia acabou sendo escolhida pela revista Fortune, no mesmo ano, como uma das 
melhores empresas para se trabalhar, apesar de ter demitido 8 mil pessoas. Detalhe, no ano 
seguinte, ela manteve-se na lista. "As pessoas acreditaram na empresa, por isso deu certo", diz 
Maria Amália.  
 
O senso de justiça e ética, na verdade, depende muito dos líderes. "Um chefe ruim custa caro 
porque é desmotivador", diz. Muitas vezes, o problema está nas chefias imediatas. Cabe ao líder, 
segundo ela, manter o controle permanente sobre a qualidade desses profissionais.  
 
O julgamento dos funcionários sobre a empresa depende, de forma decisiva, do grau de 
informação que eles têm sobre ela. "No fim das contas, as pessoas formulam suas avaliações com 
base naquilo que sabem", escreve.  
 
Investir na empresa para melhorar a percepção dos funcionários, pode sim, ser contabilizado de 
forma positiva no caixa da empresa. Nos últimos dez anos, diz a autora, as empresas que 
estavam no ranking das melhores empresas da Fortune tiveram retornos anuais de 23,4% em 
média- contra apenas 14,8% do Frank Russell 3000, índice que reflete o desempenho das 3 mil 
maiores empresas americanas. "O desempenho das empresas que buscam excelência em termos 
de ambiente de trabalho não só era como continua superior ao do mercado", afirma a autora. É 
apostar para ver.  
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