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O que faz as
pequenas serem grandes
Responsáveis por boa parte dos empregos no país, as micro e
pequenas empresas também se destacam em boas práticas de RH

Estar entre as referências da noite paulistana para
quem deseja tomar um chope ou bater um papo

com os amigos. Ganhar o respeito de clientes como a
Telefônica no que se refere ao serviço de call center. Ou
cuidar de despachos aduaneiros em todos os segmentos
e de serviços de logística e câmbio em todos os conti-
nentes. Essas são algumas conquistas de micro e peque-
nas empresas (MPEs) que reforçam que o velho dito po-
pular de que tamanho não é documento é bem verdadei-
ro. Inclusive em gestão de pessoas.

Quem imagina que a ausência de grandes estruturas e
orçamentos mais atraentes bem como acesso a tecnologia e
ferramentas em RH, típicos das maiores empresas do país,
possa atrapalhar o dia-a-dia das MPEs engana-se. No que
pode parecer um sinal de fraqueza reside o segredo: com
equipes menores, é mais fácil o processo de integração; com

recursos mais tímidos, estimula-se a criatividade para solu-
ções feitas em "casa". Assim, reuniões constantes, treina-
mentos elaborados pelos próprios donos a partir da obser-
vação do mercado, programas de incentivo cujos prêmios
são definidos pelos funcionários e que se destinam ao lar
são algumas das ações que marcam os cases a seguir. Isso
sem contar as políticas de desenvolvimento de pessoas, de
planos de cargos e salários, e estratégias de remuneração -
aqui, com distribuição, em um caso, de sete a oito salários a
mais no fim do ano para os colaboradores.

Acompanhe, agora, um pouco de cada uma das ex-
periências de empresas que, segundo dados do IBGE,
representam 99,2% do número de organizações formais
no país, sendo responsáveis por 57,2% dos empregos
gerados e de 26% da massa salarial. Um tamanho de
respeito, diga-se de passagem.

PAPO DE BOTEQUIM

A sigla CTC pode ser desconhecida para a maioria
das pessoas em São Paulo, mas seus principais "produ-
tos", não: os bares Pirajá, Original, Astor, as pizzarias
Braz e a Lanchonete da Cidade são lugares conhecidos
e admirados por uma boa parte dos paulistanos. Neles,
o bom atendimento, do garçom ao pessoal da limpeza,
é tão imprescindível quanto a textura do bolinho de ba-
calhau ou a cremosidade do chope. Por trás do prestí-
gio que a rede possui junto a guias de turismo da cida-
de e a publicações especiais está também um trabalho
eficiente de gestão de capital humano.

Para Ricardo Garrido, um dos cinco sócios da empre-
sa, diferente da maioria dos negócios do setor, onde há
um distanciamento muito grande entre os funcionários e
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os donos, a CTC sempre esteve preocupada com a ges-
tão de pessoas e, por isso mesmo, mantém um relaciona-
mento bastante próximo com todos os empregados. Se-
gundo Garrido, na empresa impera o bom senso e a por-
ta do escritório da diretoria, apesar de haver supervisores
e gerentes, está sempre aberta para quem quiser con-
versar diretamente sobre qualquer assunto. "Curtimos a
nossa turma e temos tratamento respeitoso, de igual para
igual com todos", destaca.

Garrido explica que, no início, esse tipo de ação era
vista como estranha, já que não havia uma tradição no
ramo de bares e restaurantes em haver reuniões sema-
nais entre garçons, maitres, ajudantes, pessoal de co-
zinha e de outras funções. Mas, com o tempo, as con-
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versas tornaram-se praxe e, hoje, é uma cena comum
encontrar todos reunidos pouco antes das casas abri-
rem as portas ao público. "É um canal de diálogo im-
portante, um momento para se falar sobre o cliente,
as preferências dele ou se há algum problema no aten-
dimento", destaca Garrido.

Mas nem só de conversas é feita a política de RH da
CTC. Paralelamente a cursos específicos de interesse
tanto para o profissional quanto para a casa, como é o
caso da formação de maitres, submaitres e dos chama-
dos trabalhadores backstage, que cuidam dos alimen-
tos e sua preparação, a empresa também conta com al-
gumas soluções "caseiras". Nesse caso, entenda-se trei-
namentos elaborados pelos próprios sócios a partir de
pesquisas no mercado.

Além de premiações e de um plano de cargos e
salários, a CTC também adota um modelo de avalia-
ção in loco, contando com a ajuda de clientes camu-
flados: trimestralmente, algumas pessoas são convi-
dadas a irem às casas e depois relatam sobre a quali-
dade do serviço prestado. O resultado é, então, apre-
sentado e discutido com toda a equipe. Apesar de
toda a exigência, para um mercado em que a alta
rotatividade é característica, os sócios da CTC come-
moram um turnover de aproximadamente 8% ao ano.
"É essa convicção de uma
política de proximidade
entre todos os envolvidos
que tem sido a nossa prin-
cipal fórmula de gestão de
pessoas", diz Garrido.



EM FAMÍLIA

Quando a criação é o principal produto de uma empresa, a gestão de
pessoas tem um desafio ainda maior. É o caso da Yemni, escritório de design
com dez anos de atuação no mercado. A equipe de 15 pessoas é formada
por profissionais jovens, na faixa dos 30 anos, cuja formação envolve um
conhecimento humanístico e domínio técnico. Segundo o diretor da em-
presa Vítor Patoh, por não se tratar de um processo lógico, a criação está
muito ligada ao emocional e é preciso ter jogo de cintura pars aliar o lado
artístico com o teor comercial - afinal, a empresa precisa atender o cliente
para fidelizá-lo e manter seu ritmo de crescimento.

"Muitas vezes, o trabalho decola, mas não pousa", brinca Patoh. "Nos-
so desafio é trazer esse processo criativo para um processo mais cartesiano
possível." Por isso mesmo, em 2005, a Yemni investiu em uma consultoria
externa para realizar dinâmicas de grupo e fortalecer ainda mais o espírito
de integração. Foram analisados o potencial de cada profissional e o de
toda a equipe, bem como identificadas as metas de desenvolvimento indi-
vidual. "É muito difícil detectar essas nuances quando se está envolvido no
dia-a-dia, porque estamos imbuídos de vivências, preconceitos, e um olhar
de fora é mais preciso para apontar novos caminhos", avalia o diretor.

Cada projeto exige uma demanda diferente, é preciso uma imersão
no universo de cada cliente. Por isso mesmo, a empresa tem uma dinâmi-
ca muito grande e necessita de oxigenação criativa constante dos profis-
sionais. Nesse sentido, manter a cabeça arejada é outro elemento funda-
mental no processo criativo. Almoços conjuntos e happy hours são práti-
cas comuns na Yemni, além de reuniões semanais de avaliação, para dis-
cutir sugestões, equívocos e reparar processos.

"Em maio de 2005, lembro que nos esforçávamos para fazer uma hora
de reunião. Hoje, faz parte da cultura da empresa e, se deixar, passamos
de duas horas de conversa porque criamos uma tradição de troca de in-

formações", conta Patoh. Segundo ele,
o resultado é uma equipe tão coesa que,
quando alguém sai, "parece ter sido al-
guém da família que foi embora".

A aposta na horizontalidade também
revela bem o perfil da equipe da Yemni:
em vez das tradicionais confraternizações

de final de ano, os profissionais preferiram
uma partida de paintball - game que

mistura esporte com táticas de
combate e os participantes são

armados com metralhadoras
que lançam bolas de tinta e

divididos em grupos rivais.

Patoh, da Yemni: tradição
na troca de informações
entre a equipe

A Braservice, que opera na área de
importação e exportação como agen-
te internacional de cargas, foi criada
há 14 anos com apenas quatro funcio-
nários. Segundo a controller da empre-
sa, Rosana Segato Grippo, por ser uma
empresa familiar, era um grupo peque-
no, mas muito coeso e o estilo "pai-
zão" dos proprietários dava o tom: era
possível dar apoio e ajudar individual-
mente a todos. "Mas, com o cresci-
mento, ficou impossível atender a tan-
tas demandas individuais", conta.
Atualmente, são 50 funcionários dis-
tribuídos em três escritórios. Rosana
explica que, nesse processo, foi pre-
ciso mudar os procedimentos, sem
perder a característica de vínculo com
o funcionário. "Reforçamos que a sen-
sação de pertencer à família e à em-
presa seriam as mesmas."

Com sede em Campinas e com
escritórios em São Paulo e Santos,
a Braservice é comissária de despa-
chos aduaneiros em todos os seg-
mentos, presta serviços técnicos,
além de consultoria de importação
e exportação, logística e câmbio em
todos os continentes. Por essa ra-
zão, profissionais especializados em
comércio exterior e com domínio
em inglês tornam-se imprescindí-
veis. Assim, a política de RH está
calcada no desenvolvimento profis-
sional e em um plano de carreira.
"Oferecemos bolsa-auxílio que va-
ria de 40% a 70% para funcionários
que estão cursando universidade,
pós-graduação ou cursos de idio-
mas", observa Rosana.

Essa política de incentivo à edu-
cação continuada começou em 2004
e, segundo a executiva, já traz óti-
mos resultados para a empresa. As
bolsas criaram um clima de apoio mú-
tuo e ajudam a manter o turnover



bem abaixo da média registrada no
setor. Para completar o pacote de
benefícios, itens básicos como vale-
refeição, vale-alimentação, seguro
e pagamento de 90% das mensali-
dades dos planos de saúde. Neste
ano, a empresa espera apresentar
a seus funcionários um plano de car-
gos e salários.

Um bom exemplo da aposta da
Braservice no desenvolvimento de
sua equipe é Leandro Soriano. Con-
tratado há dez anos como office-boy,
hoje ele ocupa o cargo de subge-
rente de exportação e importação.
Supervisiona o desembaraço no ae-
roporto de Viracopos (Campinas,
SP), no Columbia Tracking System
(Campinas, SP), na estação aduanei-
ra Aurora (Sorocaba, SP) e no Libra-
porte (Sumaré, SP). Soriano foi pro-

movido quatro vezes. Atualmen-
te, está no terceiro ano do curso
de comércio exterior e faz curso
de inglês, tudo subsidiado pela
empresa. "Não quero parar por
aí. Pretendo, ainda, fazer um
MBA em logística internacional",
conta entusiasmado.

Para estar sempre muito pró-
ximo às necessidades de cada es-
critório, são realizadas reuniões
gerais a cada 30 ou 40 dias com
a gerência. "É uma forma de ava-
liar o desempenho dos funcioná-
rios, nível de dificuldades e cor-
rigir os problemas sempre a tem-
po. Com essas ações, consegui-
mos funcionários que ficam feli-
zes não só com salário, mas com
todo o ambiente de trabalho",
avalia Rosana.
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TODOS NUMA SALA
Vinícius Marini, CEO da Objective, empresa de soluções

customizadas de software e consultoria para o segmento de
telecom, aposta em uma gestão ancorada na remuneração.
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é discutida de
forma transparente com todos os funcionários e está direta-
mente ligada ao desempenho de cada um. Para isso, foi de-
senvolvido um sistema de pontuação e a avaliação é feita
pelos próprios pares. "A partir dessas ações é que determi-
namos o valor da hora trabalhada", acrescenta Marini. "Na
verdade, fazemos tudo o que os manuais de RH dizem para
não fazer: todo mundo sabe o salário do colega. Até minha
remuneração já foi questionada e discutida." Ele explica
que, apesar de num primeiro momento a média salarial fixa
estar abaixo do valor de mercado, esses mecanismos per-
mitem uma boa remuneração: no final do ano, os funcioná-
rios chegam a receber de sete a oito salários a mais.

Além disso, a estrutura da empresa cria uma horizonta-
lidade que é apreciada por toda a equipe. Em seus even-

tos anuais, a Objective discute suas linhas mestras, clima
organizacional, melhorias, sugestões e críticas. "Existe
aquele clima de um grande time jogando junto", enfatiza
Marini, que também acredita que a comunicação interna
torna-se mais dinâmica pela empresa ser pouco departa-
mentalizada. "Cabe todo mundo em uma sala", brinca.
"Uma pequena empresa tem mais agilidade e menos bu-
rocracia para manter a equipe unida e motivada. Não te-
ria possibilidade de implementar processos similares nas
grandes corporações", avalia.

Os benefícios oferecidos são estacionamento ou vale-
transporte, vale-refeição e plano de saúde, que é pago
integralmente para os funcionários (para aqueles que de-
sejam incluir dependentes existe uma co-participação de
20% do valor). Outro diferencial da empresa é a educa-
ção continuada: todos estão sempre aprendendo novas
tecnologias porque faz parte do negócio apresentar so-
luções de ponta ao cliente.




