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PROCURAM-SE
TALENTOS

DIZER ADEUS a um contador e dar as
boas-vindas a ura engenheiro industrial
com pós-graduação em negócios. Foi o
primeiro passo que a fabricante de arte-
fatos a gás Emege deu quando começou
a crescer e aumentar suas exportações no
mercado latino-americano. A substituição
de talento humano no departamento de
administração e finanças foi a primeira de
várias mudanças realizadas nos últimos
três anos pela terceira geração da média
empresa argentina. Pablo Gak e seus filhos
Sebastián e Dan decidiram substituir a
antiga estrutura vertical e absolutista em
relações humanas, que acompanhava a
Emege há 70 anos, por uma transversal,
mudando todos os gerentes e fazendo da
comunicação não apenas um privilégio
do nível de diretores, mas transferindo-
a deste para todos os níveis da empresa.
"A mudança na linha de direção foi total
e com uma visão de empreendedores",
diz Sebastián Gak, diretor da Emege, em
Buenos Aires. "Não foi uma mudança
abrupta, e sim harmoniosa, para poder
continuar o ciclo operacional."

O caso da argentina Emege - com 300
empregados, presença no Chile e exporta-
ções para México, Estados Unidos, África
do Sul, Nova Zelândia e Rússia - ilustra
bem a teoria do professor Luis Augusto
Costa Leite, diretor da Change Consultoria
de Organização, no Rio de Janeiro, e coor-
denador temático do Congresso Nacional
de Gestão de Pessoas. Segundo ele, as
pequenas e médias empresas vivem um
processo de esgotamento e os modelos
de gestão devem ser repensados, assim

como as grandes companhias. "Nas estru-
turas mais paternalistas, as informações
são tomadas para controlar e não para
decidir", diz Leite.

A Emege, hoje com seis novos ge-
rentes, rebatizou algumas áreas e criou
outras, como a gerência de Tecnologia
da Informação, responsável pelo novo
modelo de negócio, no qual trabalha
desde março e tem investido 7% de seu
faturamento, que em 2005 foi de US$
18 milhões. "Estamos trabalhando um
processo de inovação de novos produtos
para a Argentina e de novos serviços para
o mercado externo", diz Gak.

CAÇA-TALENTOS
À medida que uma micro ou pequena
empresa cresce, ela pede a seus próprios
empregados referências para os novos
cargos, acessa contatos familiares e so-
ciais ou contrata consultorias de seleção
de pessoal. Andrés Hatum, professor de
Comportamento Humano na Organi-
zação do IAE, Escuela de Dirección y
Negócios da Universidad Austral, em
Buenos Aires, foi uma das pessoas que
ajudaram à Emege a encontrar os novos
profissionais necessários.

A diferença é abismai entre a ad-
ministração de recursos humanos de
uma empresa grande e a de uma micro
ou pequena, onde tudo é informal e, à
medida que a profissionalização avança,
se formaliza", diz Hatum, também autor
de Organiz.aciones que Crecen, livro que
decidiu escrever a partir de sua experi-
ência com alunos que trabalhavam em

empresas pequenas. "Quando a gente fala
de recursos humanos para esses profis-
sionais, é como mostrar-lhes um mundo
novo. Há projetos excelentes, mas que
fracassam por problemas na gestão de
talento", explica.

Ao contrário da tendência geral na
América Latina de contratar cada vez
menos familiares e mais profissionais, a
família é a primeira rede de contato que
as pequenas empresas de Honduras, Gua-
temala e Costa Rica costumam acessar. A
outra via é pedir o favor a um gerente de
recursos humanos amigo em una empresa
grande. "São os caminhos mais usados
na América Central, sem precisar reco-
rrer a uma consultoria profissional que
custaria à pequena empresa no mínimo
o equivalente a um salário do executivo
procurado", diz John Ickis, professor da
área Organização e Recursos Humanos
do Incae, na Costa Rica.

Rodrigo Horvilleur, gerente de RH
da Casa Pellas, uma das principais com-
panhias da Nicarágua, já encontrou exe-
cutivos para pequenas empresas de dois
conhecidos com a ajuda de sua base de
dados. A tendência fez com que o Grupo
Pellas começasse a estruturar um sistema
de consultoria de recursos humanos para
pequenas e médias empresas, o qual fará
parte de seu programa de responsabilidade
social empresarial. Segundo Horvilleur,
além de as micro e pequenas empresas
não terem a estrutura formal de RH de
uma grande, poucas vezes elas conhecem
o perfil do executivo que estão precisando
e geralmente os salários são menores.
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As remunerações para trabalhar em uma
pequena e média empresa na região variam
de país para país e de acordo com o setor.
Assim como nas grandes companhias,
áreas mais dinâmicas como a petroleira,
por exemplo, oferecem melhores remu-
nerações. Na opinião de Irma Gutiérrez,
coordenadora do Programa de Pesquisa
e Desenvolvimento de Fundes, em San-
tiago do Chile, em geral, as diferenças
salariais entre as grandes companhias e as

micro e pequenas na América Latina são
enormes. "Um gerente de uma micro ou
pequena empresa pode ganhar entre três
a quatro vezes menos; um supervisor, en-
tre quatro e cinco, sem falar nos salários
dos empregados, onde as diferenças são
maiores ainda", diz Gutiérrez.

No entanto, para o professor Hatum,
do IAE, o salário não é tudo. Há benefí-
cios intangíveis que podem atrair talentos
para empresas menores como um estresse

diferente ao vivido em uma grande cor-
poração, ou benefícios como repartição
de ações, no caso da política de RH de
algumas empresas médias. Tais fatores
também têm atraído alguns executivos entre
45 anos e 55 anos, que estão cansados da
vida executiva em grandes corporações e
fechando seu ciclo profissional.

O GUINDASTE
Segundo Hugo Vergara, diretor-executi-
vo da rede Fórum Empresa, no Chile, as
pequenas e médias empresas na América
Latina estão investindo em seus recursos
humanos, pois sabem que são o seu maior
ativo. O problema é quando companhias
mais desenvolvidas percebem na pequena
ou média empresa, um bom empreendi-
mento, uma boa marca e uma preocupação
pelo seu RH. "Muitas vezes, uma empresa
maior, em vez de recorrer ao headhunter,
acaba oferecendo mais dinheiro para o fun-
cionário da empresa menor", diz Vergara.
"Perde-se um funcionário excelente, mas
ganha-se reputação no mercado."

Além do salário, as perspectivas
de projeção profissional são um ponto
importante na etapa de manutenção de
talentos em empresas menores. "O te-
ma vai além da remuneração. Em uma
companhia pequena, você pode escalar
máximo dois escalões, já em uma grande
você pode subir uns dez em dez anos",
diz Alejandro Fosk, diretor executivo de
Certifica.com, pequena empresa chilena
especializada na medição de tráfego de
sites. Fosk já viveu o chamado fenômeno
do guindaste, jargão usado para se referir
à captura de um recurso humano de uma
empresa por outra maior.

AO REDOR DAS GRANDES
Muito trabalho, tentativa e erro, contra-
tar e recontratar recursos humanos são
os caminhos a ser percorridos por toda
pequena e média empresa na região. No
entanto, as previsões são positivas. Para
o professor Luis Augusto Costa Leite, a
partir dos anos 90, o mapa do mundo do
trabalho mudou. Futuramente, estarão nas
pequenas e médias empresas as grandes
oportunidades profissionais, pois cada
vez mais as grandes empresas reduzirão
suas estruturas. "Existe uma tendência
internacional de que as grandes empresas
se rodeiem de pequenas e médias", diz
Leite. Eis mais um desafio: construir uma
estratégia organizada para atender a essa
futura demanda. •
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