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Profissionais especializados em desenvolvimento econômico sabem que o emprego vem das 
pequenas empresas e não das grandes. Ao mesmo tempo que as cidades tentam atrair grandes 
empresas, no sentido de aumentar a moral da comunidade, o que certamente tem impacto na 
economia, devem também estimular os pequenos e médios negócios que podem gerar novos 
empregos com mais estabilidade. 
 
Ao longo dos anos, experimentamos um grande número de demissões feitas por grandes 
corporações. Quando centenas ou milhares de pessoas perdem seus empregos inesperadamente 
devido às reestruturações, novas tecnologias, terceirizações ou por falta de uma boa 
administração - o efeito multiplicador pode ser dramático. Empresas menores são também, 
algumas vezes, forçadas a demitir, devido às quedas bruscas nos negócios de seus clientes. Estas 
empresas tendem a evitar demissões; elas consideram muito cada membro da equipe de 
trabalho. As atitudes e o comportamento relativos ao capital humano são mais justificados nas 
organizações menores. 
 
Esta atitude e a oportunidade de exercer um papel mais significativo tem um forte apelo junto às 
pessoas que querem se envolver e procuram fazer um trabalho diferenciado. Se considerarmos o 
“mix” de atuais valores emergentes, tais como equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, 
comprometimento pessoal com o trabalho e ainda a possibilidade de escolher o seu local de 
trabalho, as empresas menores se tornam muito mais atrativas. Resultado: estas empresas serão 
capazes de empregar talentos de alto nível que não estavam tão disponíveis no passado. Os 
“superstars” que procuravam empregos glamourosos nas grandes organizações, darão preferência 
às empresas menores. 
 
A mudança, ainda no estágio inicial, será estimulante e desafiadora para os pequenos 
empresários. Eles terão acesso aos melhores talentos e, em muitos casos sem ter que recorrer a 
terceiros para fazer o recrutamento e a seleção. Provavelmente, não terão que pagar salários 
exorbitantes. As oportunidades oferecidas pelas pequenas empresas serão consideradas pelos 
talentos como uma compensação. É importante considerar também que selecionar a pessoa certa, 
no tempo certo e pelos motivos certos estará além da capacidade de muitos destes pequenos 
empresários. Gerenciar estes talentos também será uma tarefa opressiva, ou seja, ter cavalos 
selvagens puxando uma carroça desenhada para ser puxada por cavalos dóceis. 
 
Pode-se prever que estas pequenas empresas comecem a se utilizar dos serviços prestados por 
consultorias para auxiliar na seleção e no gerenciamento destes novos e talentosos funcionários. 
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