
Benefícios concretos 
Ricardo Leopoldo e Cláudia Bredarioli  
 
Ganha peso em empresas de todos os portes a atenção com a saúde física e mental de seus 
funcionários. Cresce, assim, o espaço dedicado a práticas terapêuticas, ao desenvolvimento 
pessoal e à PLR. 
 
A melhora do nível de atividade econômica nos últimos dois anos foi a grande responsável por 
uma maior disposição das empresas em investirem na qualidade do trabalho. Ou seja, numa 
administração que pensa não apenas no lucro, mas na gestão de pessoas, em questões de saúde, 
segurança, meio ambiente, educação, desenvolvimento, lazer, cultura e, finalmente, numa rede 
de ações sociais. 
 
Por enquanto, as grandes empresas de setores que exportam muito ou então que estão mais 
ligadas ao crédito são as responsáveis por conduzir as ações de vanguarda. Mas há bons 
exemplos vindos de companhias de todos os tamanhos. 
 
As empresas que exportam têm uma razão a mais para se preocupar em proporcionar boas 
condições aos trabalhadores: o mercado externo está cada vez mais exigente. "O cumprimento de 
cláusulas sociais é cada vez mais exigido no competitivo âmbito externo", lembra Paula 
Montagner, assessora especial do Ministério do Trabalho e Emprego, ligada ao Observatório do 
Mercado de Trabalho. 
 
Para Luisa Alves, consultora do Grupo Catho, especializado em recursos humanos, esse crescente 
interesse empresarial está relacionado diretamente à questão da produtividade. "Isso tem a ver 
com o bem-estar físico e mental do trabalhador". 
 
Uma amostra do interesse corporativo pelo tema é o aumento no número de inscritos para 
participar do Prêmio Sesi de Qualidade no Trabalho. Em 2005, o prêmio recebeu 51% de 
inscrições a mais que em 2004, envolvendo 420 mil trabalhadores. 
 
Na indústria, além dos tradicionais sistemas de combate a acidentes no local de trabalho, ganhou 
peso a atenção com a alimentação dos funcionários, a saúde física e até com o stress. Empresas 
apostam em atividades que colaboram para o equilíbrio da mente, como a yoga. Muitos 
especialistas em trabalho, contudo, avaliam que há um longo caminho de aprimoramento nesses 
programas. "É preciso que o foco das atividades fosse a necessidade do colaborador, pois é 
preciso conhecer bem as pessoas e valorizar ainda mais o recurso humano", comentou Ana 
Cristina Limongi França, professora livre-docente da Universidade de São Paulo e coordenadora do 
Núcleo e Rede de Estudos e Pesquisas em Gestão de da Qualidade de Vida no Trabalho da FEA 
(USP). 
 
A Pallet do Brasil, Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira, de Curitiba, é um exemplo de 
que programas de qualidade de vida também são adotados por empresas pequenas. A 
companhia, com 29 funcionários, é especializada na reciclagem de embalagens de madeira 
utilizadas por grandes indústrias para a exportação de autopeças e eletroeletrônicos. 
 
Para reduzir o stress, a empresa tem um o Projeto Saúde e Mente do Colaborador, que engloba 
atividades como Reeducação Postural Global (RPG), aplicada por terapeuta e a prática da yoga, 
duas vezes por semana. "O maior patrimônio da companhia são as pessoas", afirmou o 
presidente, o engenheiro florestal Humberto Cabral. 
 
A Pallet tem uma biblioteca com 2.500 títulos, além dos principais jornais e revistas do país, CDs 
e filmes. O funcionário pode ter utilizar o computador nos horários de pausa para fazer trabalhos 
escolares, com acesso à internet. Quem estuda ganha um salário a mais no final do ano. E se 
passar de ano, recebe verba equivalente a outro salário. Além do plano de saúde, a companhia 



põe à disposição em período integral um clínico geral e um homeopata. Sessões de acupuntura 
saem por R$ 10,00. "Os benefícios que concedemos não são custo, mas investimento. As pessoas 
ficam satisfeitas e respondem com o trabalho de alta qualidade", comenta Humberto Cabral. 
"Nosso faturamento cresceu 92% em 2003 e 134% em 2004 e sobre essa base elevada 
deveremos registrar expansão de mais 20% neste ano", acrescentou. 
 
Para muitas empresas, a melhoria da qualidade de vida dos empregados está diretamente 
relacionada ao aperfeiçoamento das suas condições físicas de trabalho. Esse é o caso da calçados 
Piccadilly, de Igrejinha (RS). Junto com pesquisadores em ergonomia da Universidade Federal do 
Estado, a UFRGS, a empresa implantou há um ano o sistema Piccadilly de Produção, que faz com 
que um grupo de 100 funcionários passe a executar quatro funções ao invés de ficarem o dia 
inteiro trabalhando no mesmo tipo de tarefa. A medida visa a variação da postura do trabalhador 
ao longo da jornada. 
 
"O funcionário não fica mais do começo da manhã até o fim da tarde repetindo o mesmo trabalho 
dezenas de vezes, algo muito cansativo e que tira sua motivação e auto-estima", comentou Luis 
José Coelho, consultor da A. Grings, a fabricante dos calçados Piccadilly. De acordo com o 
executivo, a empresa queria reduzir ao máximo problemas observados na linha de produção, 
como elevado nível de faltas, afastamentos contínuos de empregados por motivo de doença e 
produtividade estagnada. "Ao executar mais funções, sem sobrecarga, o colaborador passa a 
dominar outras técnicas, o que lhe dá maior consciência sobre o calçado que ele ajuda a fabricar", 
comentou. 
 
"Os resultados desse sistema de produção são muito bons. A produtividade média aumentou 3% 
em um ano. Além disso, o número de acidentes do trabalho caiu 80%, sem falar na queda muito 
grande de faltas e melhoria visível da qualidade do calçado produzido", comentou. Como o 
sistema está dando certo, a Piccadilly acredita que poderá adotá-lo para todos seus 2.500 
funcionários em menos de três anos. 
 
Para os analistas, contudo, a maior parte das indústrias ainda precisa evoluir se quiser 
proporcionar uma vida melhor para seus colaboradores. "Muitas companhias não adotam medidas 
oportunas nessa área por causa das despesas. Mas há iniciativas que custam pouco e podem 
elevar o compromisso das empresas com seus funcionários", comenta Paulo Medeiros, diretor da 
Great Place to Work, uma das principais consultorias em ambiente de trabalho do país. "A 
contratação de uma psicóloga, por exemplo, pode ser uma medida que vai colaborar com o bem-
estar do empregado e certamente vai melhorar na qualidade da sua produção." 
 
Outra prova concreta de que o trabalhador brasileiro está sendo valorizado está na expansão da 
participação dos empregados nos lucros e resultados das indústrias, a chamada PLR. Esse 
mecanismo de remuneração avança especialmente em categorias de trabalhadores cujas bases 
são mais organizadas, como petroleiros e metalúrgicos, especialmente os de São Paulo e da 
região do ABC. Para os sindicalistas, o avanço do pagamento dessa remuneração, que está 
prevista em lei desde 2000, é um reflexo do aumento da conscientização dos empregados, que ao 
verem colegas de empresas do seu setor recebendo o bônus, passam também a solicitá-lo. "A PLR 
é um poderoso instrumento de distribuição de renda nacional que provoca impacto positivo no 
comércio", comentou José Lopes Feijóo, presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC. 
 
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e diretor do Serviço Social da Indústria 
(Sesi), Armando Monteiro Neto, completa que "os países nos quais o capitalismo melhor se realiza 
são aqueles que têm uma distribuição de renda mais equilibrada, permitindo a ampliação o 
universo de consumidores e criando uma sociedade mais homogênea". 
 
A PLR dos metalúrgicos do ABC somou R$ 129 milhões em 2003 e subiu para R$ 200 milhões em 
2004. Na média, os dirigentes do sindicato acreditam que o valor da PLR em 2005 vai superar em 
20% o conquistado no ano passado. 



 
 
 



 
 

 
Leia Mais 
 
Ações que estimulam ética e transparência 
Maria Teresa Marques 
 
Número de inscrições das empresas aumentou 51% e envolveu 420 mil trabalhadores. 
 
A criação do Prêmio Sesi Qualidade no Trabalho (PSQT), em 1996, foi um imediato 
reconhecimento às ações que começavam a surgir entre as empresas brasileiras para promover a 



qualidade de vida de seus colaboradores. De lá para cá, a participação das empresas inscritas tem 
aumentado sempre, tanto quanto a quantidade e gama de iniciativas empresariais nesse campo. 
 
A coordenadora nacional do prêmio, Nardeci de Castro, também gerente de projetos especiais do 
Sesi, está no comando do gerenciamento do prêmio desde o início e lembra que o prêmio veio 
substituir a premiação Operário Padrão, que à época o Sesi outorgava. Essa iniciativa, diz ela, 
visava reconhecer a qualidade individual do colaborador, o "funcionário-modelo". "Percebemos, 
porém, que um movimento de reconhecimento de equipe, de adoção da gestão socialmente 
responsável começava a surgir nas empresas, e resolvemos criar o prêmio para a qualidade de 
vida." 
 
Era a estréia das empresas no campo da atenção ao ser humano como um todo, a suas 
necessidades, seus desejos, ao ambiente de trabalho saudável. As iniciativas a essa época, 
lembra Nardeci, eram ainda pontuais, não tão bem estruturadas como hoje, e contemplavam 
apenas certos segmentos internos. "Atualmente, o reconhecimento profissional, o 
compartilhamento das conquistas é dividido entre todos, sem distinção." 
 
Com vistas a sempre acompanhar as tendências do mercado, o prêmio foi passando por 
mudanças ao longo destes dez anos, diz Nardeci. Quando foi criado, por exemplo, competiam 
igualmente empresas de portes diferentes, com um só vencedor. Posteriormente, criaram-se o 
primeiro e o segundo lugares. E mais tarde, três categorias - grande, média e pequena. E tempos 
depois, surgiu a quarta categoria, a de microempresa. 
 
No ano passado, foram criadas as premiações regionais, segundo Nardeci, para contemplar e 
reconhecer as especificidades de mercados diferentes num país imenso. 
 
Em 2005, o prêmio recebeu 51% de inscrições a mais que no ano anterior, envolvendo 420 mil 
trabalhadores. Foram duas as fases de seleção: a estadual, em que são selecionadas quatro 
empresas por Estado, uma em cada categoria . As empresas vencedoras na etapa estadual 
participam da fase nacional; e a fase nacional, em que dentre as empresas vencedoras na fase 
estadual, são selecionadas quatro empresas , uma por categoria. 
 
Eleitas as vencedoras nacionais, são selecionadas as vencedoras por região (Norte, Nordeste, 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste), escolhidas também de acordo com o seu porte. Na etapa nacional 
são eleitas vencedoras 24 empresas, quatro nacionais e quatro empresas por região. 
 
Segundo Nardeci, com o prêmio, o Sesi pretende despertar um número ainda maior de 
empresários e de empregados para o exercício da ética e da transparência nas relações de 
trabalho. E a eficiência da iniciativa nesse sentido pode ser atestada pelos resultados obtidos no 
Relatório de Avaliação do PSQT 2004. 
 
Na opinião das empresas consultadas, 96,7% consideraram que o Prêmio Sesi Qualidade no 
Trabalho representa um reconhecimento público das políticas e medidas práticas adotadas pela 
empresa em favor da melhoria da qualidade de vida do trabalhador e do ambiente e das 
condições de trabalho. 
 
A pesquisa revelou ainda que 95,9% consideram que o prêmio possibilita a oportunidade para 
conhecer e avaliar as melhorias que a empresa precisa introduzir, com vistas à elevação dos 
níveis de qualidade de vida dos seus trabalhadores. 
 
Segundo o relatório de avaliação deste ano, a grande maioria, ou 95,7% das entrevistadas 
acreditam que a qualidade de seus produtos ou serviços é resultado do nível de satisfação dos 
empregados com as condições e o ambiente de trabalho. 94,8% acreditam que o PSQT é a 
oportunidade para avaliação da política e das ações da empresa na área de saúde e segurança no 
trabalho. 



 
Das empresas consultadas, 94,2 % avaliaram que o Prêmio Sesi de Qualidade no Trabalho 
funciona como um instrumento de mobilização da empresa para continuar adotando medidas de 
maior valorização dos seus recursos humanos. 
 
E 93,2% delas atestaram que o PSQT dá oportunidade para que a empresa possa conhecer 
melhor o perfil do seu trabalhador e de suas necessidades. 
 
A pesquisa revelou ainda que 92,9% consideram que o prêmio permite à empresa conhecer o que 
pensa o trabalhador sobre seu local e ambiente de trabalho. E 92,3% consideram que o prêmio 
favorece a sensibilização da direção da empresa para a introdução de melhorias constantes na 
qualidade das relações interpessoais. 
 

 
 

 
 
Leia Mais 
 
Vencedora gaúcha fornece para GAP 
Felipe Milanez  
 
Criar laços de solidariedade para os funcionários trabalharem motivados é a receita da Luca 
Indústrias de Calçados para enfrentar crises e conquistar os principais mercados do mundo. Se há 
um ano a empresa que pertencia à Braspelco Indústria e Comércio esteve prestes a fechar suas 
portas, hoje ela exibe bons números e, junto deles, acaba de ganhar o Prêmio Sesi de Qualidade 
no Trabalho. De acordo com o presidente Carlos Alberto Sudatti, o apoio dos empregados foi 
essencial nessa recuperação. "Desde que assumi, decidi intensificar as ações sociais e implantar 
melhorias no ambiente de trabalho. O resultado foi um engajamento dos funcionários, que têm 
trabalhado em turnos adicionais, com aumento da produtividade e sem perder a qualidade". 
 
Localizada em Nova Esperança do Sul, a 450 km de Porto Alegre (RS), a Luca tem seus olhos 
voltados para Europa e EUA. É no mercado da alta moda que hoje estão seus principais clientes, 
como a GAP Denim ou a Victoria Secret. "O prêmio é mais um certificado que vem atestar o nosso 
trabalho, que já contava com o ISO 9001 e a SA 8000, de responsabilidade social", afirma 
Sudatti. "Além deles, anualmente a GAP faz uma auditoria, na qual sempre obtivemos nota 
máxima". 
 



Com 870 funcionários, a Luca emprega boa parte dos quase quatro mil habitantes da cidade, que 
conta com um dos PIB per capita mais altos do Estado (R$ 23.732,00). Por isso, empresa e 
comunidade acabam se misturando. Os diversos projetos sociais que são feitos, como o 
Mossorongo, de saneamento básico, ou o Jovem Cidadão, que trouxe 65 menores para trabalhar 
na fábrica, além de criar solidariedade entre os funcionários, traz melhorias diretas para eles. O 
mais recente desses projetos é a reforma do Hospital Municipal, com rifas e mutirões. "Todo 
mundo trabalha unido e se dedica, porque sabe que um dia alguém da família pode precisar". 
 
Internamente, a empresa oferece médico, dentista, auxílios de alimentação, moradia, entre outros 
benefícios. "Não temos uma ação trabalhista", orgulha-se Sudatti. No total, as melhorias 
consomem 3% do faturamento, que esse ano deve chegar a US$ 11 milhões. E ano que vem ele 
pretende implantar um programa de participação nos resultados. Há também sala de jogos, salão 
de festas e antes de começar o expediente todo mundo faz ginástica. "O ambiente é descontraído, 
mas com uma disciplina rígida", afirma Sudatti. 
 
De todos os benefícios, para Cleomar Dalsoto Frescura, 25, o mais importante é o que ele chama 
de "liberdade de expressão". Há seis anos na Luca, Frescura começou como colador de adesivos 
e, desde 2003, é chefe de montagem. "A gente fica sabendo nas reuniões, toda semana, como 
vão os negócios, e sempre damos nossa opinião". Ele tem trabalhado uma hora a mais por dia e 
também aos sábados. Mas não se importa. "Não poderíamos deixar de atender essas novas 
encomendas". 

 
 
Leia Mais 
 
Coral, ginástica e perspectivas profissionais 
De São Paulo 
 
Os investimentos das empresas nas áreas de lazer e cultura para uso dos colaboradores têm-se 
transformado em práticas cada vez mais sofisticadas. A preocupação em permitir que funcionários 
tenham acesso fácil e rápido a esportes, jogos, cinema, arte, estão resultando, entre outras 
iniciativas, em auditórios internos para sessões de filmes; caminhadas mensais em locais 
ecológicos com tudo financiado; participação em corridas ou oportunidade de dedicar-se a uma 
atividade artística. 
 
No Grupo VR, por exemplo, um coral de funcionários atua firme desde 2003, com total apoio da 
direção. Segundo a analista de comunicação, Priscila Pontes, a iniciativa partiu dos próprios 
colaboradores, quando a empresa realizou o concurso Selo VR de Excelência 2003. O projeto 
ganhador chamava-se Integrarte e tinha o objetivo de promover a integração dos funcionários por 
meio da arte. 
 
No coral, há mais ou menos 25 pessoas, incluindo dois funcionários que acompanham as músicas 
com teclado, saxofone e trompete. Os ensaios são semanais, todas as quartas-feiras, quando 
funcionários de todas as idades e departamentos diversos são dispensados de suas tarefas por 
uma hora. 
 
A diretora de RH do grupo, Ana Maria Melhem Cosentino, diz que o entusiasmo é a marca do 
coral. "É algo que dá muito prazer a eles e a gente vê a emoção nas apresentações, tanto de 
quem canta quanto de quem assiste." 
 
No Bank Boston, a gama de ações nas áreas de lazer e cultura é ampla. Segundo a 
superintendente-executiva de RH, Sonia Favaretto, elas fazem parte de um dos tripés que 
norteiam a política da empresa: cidadania, desenvolvimento profissional e desenvolvimento do 
indivíduo, com vistas à qualidade de vida. Na área de esportes, por exemplo, o banco incentiva a 
participação em eventos como a Maratona Pão de Açúcar e a Copa Nike. Por meio do Ecologic 



Club, os colaboradores, cerca de 80 pessoas por vez, são levados a passeios duas a três vezes por 
ano a lugares como Ilha do Cardoso, Parati e Boracéia. 
 
Na CPFL, em Campinas (SP), a Copa Sesi em várias modalidades é um dos meios de incentivar a 
prática de esportes. Mas não é só, segundo Luiz Carlos de Miranda, gerente de Segurança do 
Trabalho, Saúde e Qualidade de Vida. "Temos na sede um fitness center aberto das 6 às 9 da 
manhã, com a presença de professores contratados, além de um ginásio de esporte coberto, onde 
desenvolvemos oficinas de esportes". A sede da CPFL dispõe ainda de um auditório para 150 
pessoas, onde são projetados, com equipamento profissional, filmes estrangeiros e brasileiros, 
clássicos e contemporâneos. 
 
Valquíria Lorieri, gerente de parcerias e marketing da Softway, empresa de software, atesta a 
eficiência das ações de lazer promovidas pela empresa na própria pesquisa de clima. "Essas 
iniciativas são as mais destacadas pelos colaboradores nesses levantamentos", diz a gerente. A 
Softway tem convênios com academias e quadras, além de parceria com o Sesc. Além disso, 
numa chácara própria, em Jarinu, são realizados encontros de lazer, com futebol, sinuca, truco e 
natação, entre outros. 
 
Essa forma de atuação é aprovada pelo consultor da Mercer Human Resource Consulting, Pedro 
Pinheiro. "As empresas que conseguem atuar de forma efetiva para melhorar a qualidade de vida 
dos funcionários mostram que a atenção para com eles vai além de números, da mais-valia e isso 
faz muita diferença". 
 
O consultor do Hay Group, Marcos Piccini, concorda. E cita pesquisa feita com as empresas que 
participaram das revista especial publicada pelo jornal Valor Econômico em outubro "As Melhores 
Empresas em Gestão de Pessoas", quando foram ouvidos funcionários de 158 companhias. 
 
Uma análise ampla dessa pesquisa mostra que o diferencial das ganhadoras, diz Piccini, são 
justamente esses programas. Outro dado que ele aponta é referente à retenção de funcionários. 
Na pergunta sobre quanto tempo o colaborador quer permanecer na empresa, os que pretendem 
ficar menos de um ano citam a falta de políticas que visem ao bem-estar do indivíduo. E mais: 
como segundo item mais importante para escolher uma empresa foram apontadas as ações para 
a qualidade de vida, antes mesmo da remuneração. O primeiro item foi a oportunidade de 
desenvolvimento. 

 
 
Leia Mais 
 
Gincanas ajudam empresas a revelar lideranças 
Silvia Torikachvili  
 
O ponto de partida da integração nas empresas pode ser um desafio proposto a vários grupos. O 
desenrolar da prova vai revelando uma inusitada interação entre as pessoas e o resultado é 
surpreendente: aumento de auto-estima, sentimento de orgulho pela função que exerce e uma 
inesperada revelação de lideranças. E, claro, mais produtividade dentro da corporação. Na 
Telefônica Empresas esse desafio é na forma de uma gincana que já está na segunda edição e 
que reúne em grupos pessoas diferentes para dar conta de tarefas iguais. Na Algar, a proposta 
também é reunir o pessoal em equipes que apresentam idéias para melhorar a função e apontar 
caminhos que a companhia aproveita, adota e revela na forma de remuneração dos talentos. 
 
"Reunir pessoas diferentes e desenvolver um organograma em que, ao lado do nome e do cargo, 
apareça também uma foto de quem ocupa a posição fez com que os mil funcionários da empresa 
passassem a se enxergar e a se integrar", conta Regina Bernardi, superintendente de 
comunicação da Telefônica Empresas. "Quando as pessoas se conhecem e se reconhecem, ficam 
mais comprometidas, mais próximas e mais solidárias". Para a companhia, essa nova ordem 



rendeu também a revelação de talentos. "Isso reverte em prestígio para o funcionário, que se 
sente mais motivado", diz Regina. 
 
Na Algar, a integração começa desde o topo e vai até o chão de fábrica. "Ouvimos sempre todos 
os 10.500 associados; queremos que todos digam o que e onde podemos melhorar a qualidade do 
trabalho", diz José Mauro Floriano Silva, especialista de processos. "Queremos que a Algar seja 
uma empresa onde todos gostariam de trabalhar". Para tanto, a companhia desenvolve o PGP 
(Programa de Gestão de Projetos), que dá voz a todos os associados. "Quem trabalha na linha de 
frente sabe como uma ferramenta pode ser mais produtiva, ou como é possível melhorar uma 
rotina", diz Floriano. "Por isso, a Algar incentiva o associado a revelar suas idéias". 
 
As idéias só podem ser apresentadas em equipe. Foi o que aconteceu recentemente, quando um 
associado propôs um projeto de recarga de uma bateria. "Pusemos em prática a ação e, no 
primeiro ano, a novidade representou uma economia de R$ 100 mil para a Algar", conta Floriano. 
"Reconhecer talentos é o caminho mais rápido para o aumento da produtividade". Mas o maior 
benefício, segundo o executivo, é o desenvolvimento de lideranças que muitos deles nem sabiam 
que tinham. 
 
Na Algar, as palavras de ordem são atração, retenção e desenvolvimento do associado. Para atrair 
os jovens entre 22 e 26 anos recém-formados ou prestes a se formarem, a companhia oferece um 
programa para empreendedores. "É um programa da UniAlgar, que oferece estágio e participação 
nos eventos da entidade", explica Elizabeth Amaral, diretora de desenvolvimento da UniAlgar. 
Para reter os talentos que o programa revela, a companhia incentiva a integração do time. "Por 
fim, oferecemos cursos, seminários, workshops, como forma de desenvolvimento e crescimento". 
 
Na Telefônica Empresas, a Agitação, a gincana que desafia os funcionários, vem proporcionado 
benefícios intangíveis, segundo Regina Bernardi. "A revelação de líderes que se destacam em 
funções completamente diferentes das que costumam exercer é uma das grandes surpresas", diz 
ela. 

 
 
Leia Mais 
 
Primeiro emprego é chance de realizar sonhos 
Silvia Torikachvili 
 
Empresas como McDonald's investem em jovens que querem expandir os horizontes. 
 
Talentoso, rápido e certeiro na preparação de hambúrgueres, João Paulo Faria da Silva passou por 
seis eliminatórias e venceu cerca de 34 mil concorrentes até ser eleito um dos melhores 
funcionários do McDonald´s. Como recompensa, a partir do ano que vem ele terá os estudos 
garantidos numa universidade ou num curso técnico. De quebra, vai para a Alemanha assistir a 
Copa do Mundo. João Paulo tem 18 anos, está no terceiro colegial e não se cansa de fazer planos 
para o futuro. "Imagino tanto para minha vida que meus sonhos não têm fim", diz. 
 
Facilitar a realização dos sonhos de quem acaba de desembarcar no mercado de trabalho faz 
parte da política social do McDonald´s. "Eles aprendem a profissão, trabalham de quatro a seis 
horas por dia e têm tempo para estudar", enumera Márcia Costa, diretora de RH da empresa. 
"Isso é qualidade de vida". No McDonald´s, 85% dos funcionários têm entre 16 e 22 anos, estão 
no primeiro emprego e passam por um treinamento intenso. Com esse currículo será possível 
disputar o próximo emprego. 
 
João Paulo não pretende sair tão cedo da empresa. Já recebeu duas promoções e hoje é instrutor. 
"Quero fazer carreira e conquistar todos os postos possíveis", diz. João Paulo e todos os outros 
jovens que passam pelo treinamento no McDonald´s saem com diploma de técnico de qualidade 



de serviço com a chancela do Senac. Ser eleito um dos melhores da companhia, no entanto, pode 
ou não representar uma oportunidade de promoção. O mais importante, segundo Márcia Costa, é 
o aprendizado que eles levam para a vida toda: noções de higiene e limpeza, atendimento ao 
cliente, noções de controle de caixa e, conseqüentemente, de salário. 
 
Estar atento à oferta de oportunidade foi a preocupação primeira do Centro de Estudos Avançados 
do Recife (Cesar), organização social que tem parceria com a comunidade acadêmica. "Nosso 
objetivo é ativar o mercado de trabalho, gerar empregos e produzir alta tecnologia", conta Sérgio 
Cavalcante, superintendente do Cesar. Incubadora de empresas com modelo de gestão que, além 
de garantir a formação do profissional, faz tudo para reter o jovem no Recife, até 1992 o Cesar 
perdia todos os profissionais que formava por absoluta falta de oportunidades de trabalho. 
 
Foi a partir da constatação de que o mercado não demandava profissionais com uma formação 
mais sofisticada que o Cesar passou a ser um criador de empresas e empregos. Em menos de 
uma década 98 empresas invadiram Porto Digital, um bairro do Recife, e hoje são raros os 
profissionais que deixam a cidade. Ao contrário, passou a ser ponto de atração. A média de idade 
dos cerca de mil profissionais de Porto Digital é 27 anos e quase todos, segundo Cavalcante, estão 
no primeiro emprego. Tendo o Cesar como âncora e o apoio da prefeitura e do governo, as 
empresas contam com isenção de parte dos impostos. 
 
A Meantime é uma das ex-incubadas do Cesar. Haim Mezel, um dos sócios, é formado pela 
Universidade Federal de Pernambuco e já faz parte de uma geração que só imagina o 
desenvolvimento econômico acompanhado do desenvolvimento social. "O Cesar garante que as 
pessoas do entorno também tenham condições de entrar no mercado de trabalho", diz Mezel, 
referindo-se à ação de inclusão digital da Favela do Pilar, que se estende pelo caminho das 
empresas de Porto Digital. 
 
O avanço dos números prova que o projeto está no caminho certo. O PIB relativo às empresas do 
setor de informática representava 1,5% do PIB estadual em 2001, e passou para 3,5% em 2004. 
"Queremos chegar a 10% em 2010", diz Cavalcante. Se depender do interesse das empresas, a 
projeção deve se concretizar. Motorola, Nokia, IBM, Microsoft elegeram o Cesar e suas ex-
incubadas como parceiros. O faturamento do Cesar deve atingir R$ 32 milhões em 2005. 

 
 
Leia Mais 
 
Programas de formação agora incentivam nova atitude 
Françoise Terzian   
 
Depois da folha de pagamento e do plano de saúde, benefício mais caro para as empresas hoje, a 
educação é um dos itens mais custosos e também de maior prioridade para companhias de todos 
os portes, de multinacionais até os pequenos negócios. Embora os setores mais competitivos 
invistam mais em programas de treinamento - caso de telecomunicações, telefonia e varejo -, 
empresas de todos os segmentos têm trilhado o caminho da atualização profissional. 
 
Essa preparação converte-se em cursos de formação técnica realizados geralmente com apoio do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) e Serviço Social da Indústria (Sesi), imprescindíveis no preparo da mão-de-
obra para a indústria e o comércio. Mas isso não é tudo: formação intelectual, com foco 
estratégico nos negócios, e estímulo para o funcionário buscar o auto-desenvolvimento também 
entraram na pauta. 
 
Além disso tudo, Fernando Polignano, especialista em coaching da Toledo, Ortiz & Polig, lembra 
que as empresas mais preparadas têm investido no desenvolvimento de seus profissionais, 
mudando o eixo de abordagem da visão "treinamento em novas habilidades" para a visão 



"educação para nova atitude". "Os trabalhos de empresas de vanguarda, como Banco Real e 
Natura, estão centrados nesse eixo, integrando aspectos de cultura organizacional, valores 
universais (como ética e qualidade de vida), visão estratégica do negócio e desenvolvimento de 
competências", analisa Polignano. 
 
É isso o que está fazendo a Chocolates Kopenhagen por conta da expansão no número de lojas e 
reestilização de produtos. Em fase de crescimento, a empresa fundada em 1928, com 823 
funcionários e uma rede de mais de 150 lojas decidiu que para acompanhar esta expansão era 
necessário desenvolver o funcionário e estimulá-lo a continuar na companhia. 
 
Para tanto, Magali Carvalho, gerente de recursos humanos da Kopenhagen, diz que está 
trabalhando muito em cima da questão da liderança. "Estamos realizando trabalhos de 
autoconhecimento e análise de perfil, com o intuito de fazer com que as pessoas reconheçam seus 
pontos fortes e também o de seus colegas", explica Magali. 
 
Com este trabalho de coaching individual, a Kopenhagen aposta no aperfeiçoamento de seu 
quadro a partir do topo da pirâmide, com um trabalho específico voltado aos 25 gestores da 
empresa. O quadro administrativo, por sua vez, também tem sido estimulado a voltar a estudar. 
Hoje, 38% de seu total já retornaram ao banco da escola, graças ao estímulo de poder ser 
promovido ou mudar de área. 
 
A mudança de cultura dentro da Kopenhagen também tem levado a uma aposta maior na 
qualidade de vida. Para tanto, a marca tem se posicionado como uma empresa festiva e afetiva. 
"Queremos que as pessoas trabalhem com prazer e com a idéia de semear um mundo mais doce", 
diz Magali. Por conta disso, todas as datas festivas são comemoradas e os empregados 
presenteados. 
 
Enquanto algumas empresas focam no alto nível, outras se preocupam cada vez mais com a base 
da pirâmide. Raimundo Ramos, gerente de RH da Volkswagen, conta que a preocupação com a 
capacitação técnica começa antes mesmo da contratação. Essa é a proposta da Escola de 
Formação Profissional Volkswagen, na qual 120 garotos com 16 anos passam por um curso 
técnico em mecânica. Ao completar 18 anos, eles são contratados pela fábrica. O programa serve 
como estímulo, já que os jovens aprendizes são todos filhos ou parentes de funcionários da 
montadora. 
 
A produtora de pneus Bridgestone Firestone também tem olhado com atenção para o chão de 
fábrica, que representa 80% dos 3,5 mil funcionários. Na prática, Milton Barreiro, diretor de RH da 
Bridgestone Firestone, diz que isso se converte em uma série de programas de capacitação 
técnica, reciclagem de treinamento na área de segurança e bolsa de estudo (como supletivo e 
inglês). 
 
Um dos programas que mais chamam a atenção é o de capacitação no exterior, que manda 
profissionais do chão de fábrica para a matriz, em Tóquio (Japão), para aprender processos 
produtivos específicos e a lidar com determinados tipos de equipamentos. 
 
Para a nova unidade que está sendo instalada em Camaçari (BA), a previsão é que de outubro até 
março do próximo ano 120 funcionários serão capacitados no Japão para atuar nas áreas técnica 
e operacional. Além do treinamento em um país de primeiro mundo ser motivador, o grupo 
também é apoiado por cuidados como um canal de comunicação com a família, comida brasileira 
duas vezes por semana e aprendizado da cultura japonesa. "O fato de serem os responsáveis pelo 
start-up da nova unidade no Brasil é outro fator motivador", diz Barreiro. 
 
Já na visão de Osni de Lima, vice-presidente de RH da Rhodia, o desenvolvimento de 
competências deve caminhar por todos os níveis da empresa, motivo que faz a Rhodia estimular 
que 8% dos funcionários de Paulínia e 10% de Santo André completem o ensino fundamental. 



Para tanto, há dois anos, a empresa começou a incentivá-los oferecendo subsídio integral ao 
estudo. "Queremos proporcionar o enriquecimento cultural e o aumento da auto-estima dos 
nossos funcionários, o que acaba por melhorar o desempenho deles no trabalho", acredita Lima. 
 
Com a meta de subir na carreira, a maioria se inscreveu, razão pela qual o percentual deve baixar 
pela metade ainda este ano. Por outro lado, a Rhodia também tem focado nos seus 350 líderes, 
que começaram a passar por um programa de desenvolvimento este ano. 

 
 
Leia Mais 
 
Treinamentos devem beneficiar todos os níveis 
De São Paulo   
 
No ambiente corporativo, não adianta investir no aperfeiçoamento apenas do alto nível executivo 
ou radicalizar no treinamento único do chão de fábrica. Segundo especialistas em recrutamento e 
seleção, é importante manter os diferentes níveis hierárquicos sempre atualizados. Isso tem a ver 
com o cenário presente, de alta competitividade do mercado, e com o futuro, ou seja, a 
necessidade de ter um plano de sucessão bem estruturado para todos os níveis da empresa. 
 
"Os programas devem contemplar todo o quadro de funcionários, buscando atrair, desenvolver e 
manter o talento desde o iniciante até o profissional maduro", afirma Luiz Wever, sócio-diretor da 
Ray&Berndtson do Brasil, focada na seleção e recrutamento de profissionais de alto nível. 
 
Para Fernando Polignano, especialista em coaching da Toledo, Ortiz & Polig, programas que 
contemplem todo o quadro são um modelo a ser seguido, já que uma empresa nada mais é que 
um conjunto de indivíduos atuando sistemicamente, com objetivos comuns. 
 
Para tanto, Polignano lembra que há diferentes tipos de desenvolvimento, o que pode levar à 
aposta em novas habilidades ou até o trabalho de coaching, que buscará desenvolver o 
profissional a dominar as competências necessárias e a aprender a extrair dele próprio a melhor 
performance. "Muitas empresas já têm obtido excelentes resultados ao investir nessa conjugação 
de abordagens", diz Polignano. 
 
Mas qual deve ser a aposta em cada nível? Wever explica que hoje a carreira profissional é 
dividida em três partes: estruturação, solidificação e maturidade, e em todas elas é necessário ter 
um programa de treinamento e aperfeiçoamento que atenda especificamente às necessidades de 
cada fase profissional. 
 
Voltada aos dez primeiros anos de carreira, a fase de estruturação pede treinamento constante, 
com foco na formação técnica. O passo seguinte é a solidificação, que começa após uma década 
de trabalho e exige do funcionário o chamado conhecimento estratégico. Neste estágio, em que a 
empresa passa a exigir dele uma contribuição real para o negócio, Wever recomenda o MBA 
(Master in Business Administration). Já na fase madura, Wever diz que o executivo começa a 
figurar como representativo no mercado, a participar de associações de classe e a representar a 
imagem da empresa.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 nov. 2005, Valor Especial / Qualidade no Trabalho, 
p. F1. 
 
 
 


