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Great Place to Work divulga lista de companhias com um bom ambiente corporativo. O Great 
Place to Work Institute divulgou ontem à noite, durante a segunda Conferência Latino 
Americana, a lista das 100 Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina. A 
classificação indica as companhias apenas por ordem alfabética. Dez delas, no entanto, 
recebem destaque especial por sua presença na lista das melhores em mais de quatro países 
(veja quadro ao lado).  
 
Entre as classificadas, as empresas de capital brasileiro são: Belgo, BV Financeira, DPaschoal, 
Magazine Luiza, Marelli Móveis para Escritório , Móveis Gazin, Natura Cosméticos, Pormade, 
Promon, Randon, Sat, Spress Informática, Tigre, Todeschini, Unimed Vales do Taquari e Rio 
Pardo e Zanzini Móveis. A Odebrecht também foi classificada, mas por sua subsidiária no Peru. 
Outra brasileira premiada por um bom ambiente de trabalho fora do País foi a Petrobras, que 
ganhou destaque na Colômbia.  
 
No total, 1.183 companhias da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru, 
Uruguai e Venezuela participaram das pesquisas, baseadas no modelo que avalia credibilidade, 
respeito, imparcialidade, orgulho e cama-radagem. Os setores da indústria com maior 
participação na pesquisa foram os de manufatura e produção (381), finanças (166) e 
Tecnologia da Informação (95). Para avaliar como lidavam com cada um desses quesitos, o 
Great Place to Work Institute entrevistou mais de 420 mil funcionários.  
 
A partir da classificação das 100 melhores para se trabalhar na América Latina, foram eleitas 
cinco empresas que se destacaram nas dimensões que compõem a avaliação - credibilidade, 
respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. As dimensões são baseadas em modelos de 
comportamento adotados pelas empresas.  
 
Credibilidade, por exemplo, inclui comunicação e consulta aos funcionários sobre os planos da 
empresa. Respeito propõe condições adequadas de trabalho e reconhecimento pelos esforços 
dos funcionários. Imparcialidade prevê igualdade de oportunidades e ausência de 
discriminação, com participação nos resultados financeiros. Orgulho e Camaradagem tratam do 
relacionamento dos funcionários com a empresa e dos funcionários entre si, respectivamente.  
 
O Brasil marcou presença nessa lista com a Todeschini, que levou o prêmio por credibilidade. A 
Alcoa (Chile) foi premiada pelo respeito; a Profuturo AFP (Peru), pela imparcialidade; a 
Almacenes Éxito (Colômbia) pelo orgulho e a Financiera Compartamos México) pela 
camaradagem.  
 
Segundo José Tolove Jr., presidente do Great Place to Work, as empresas estão percebendo 
que o bom ambiente de trabalho resulta em mais produtividade e mais criatividade. "Onde 
existe confiança, orgulho e camaradagem, as pessoas estão dispostas a dar o melhor de si", 
diz. Ele afirma que uma das características comuns das melhores empresas é que o principal 
executivo da companhia acredita que são as pessoas que trazem o resultados.  
 
"Esses executivos também acreditam na predisposição natural dos profissionais em contribuir 
com os resultados", afirma Tolove Jr. Além disso, essas empresas falam a verdade. "A 
comunicação é muito aberta nos momentos bons e ruim, tudo é compartilhado de maneira 
franca com todo mundo." E o caminho é de mão dupla. "Estão sempre abertas a ouvir as 
críticas e os elogios dos funcionários."  
 
Os processos seletivos nessas companhias têm a característica comum de serem bastante 
criteriosos. "O candidato normalmente enfrenta uma concorrência acirrada porque o interesse 
em trabalhar nesses lugares é grande. E a companhia é bastante exigente porque procura uma 
pessoa com o perfil da organização", explica.  
 



As práticas e políticas de Recursos Humanos, no entanto, são bem diferentes entre si. "E esse 
é um reflexo da tentativa de atender melhor ao funcionário, facilitando seu trabalho dentro de 
seu contexto particular."  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 31 maio 2006, Plano Pessoal, p. C-7. 
 


