
Empresas de pequeno porte
têm um longo caminho para
identificar e reter talentos

O mercado está constante-
mente proporcionando desa-
fios, estimulando mudanças e
modernização. As micro e pe-
quenas empresas demonstram
características de gestão pró-
prias para atender a esta de-
manda, como a urgência pa-
ra responder às necessidades
do segmento em que atuam.
Muitas delas, no entanto, não
definem de forma padronizada
os processos operacionais e ad-
ministrativos bastante comuns
em multinacionais, que favore-
cem a agilidade na tomada de
decisão. Definir rápido, propor
soluções diferenciadas, otimi-
zar custos e estabelecer parce-
rias são formas de mostrar cria-
tividade e agressividade para se
manter no mercado competi-
tivo e obter sucesso. Baseados
nestas condições, os líderes têm
como desafios empresariais

identificar, desenvolver e reter
os talentos em sua equipe.

O primeiro passo para identi-
ficá-los é definir as competên-
cias organizacionais necessá-
rias para atingir as metas estra-
tégicas e os objetivos. Este pro-
cesso é derivado das expectati-
vas que o empresário tem em
relação aos negócios, do plane-
jamento estratégico, da missão
e visão da organização. Neste
processo, são definidas quais as
competências técnicas e com-
portamentais importantes a se-
rem apresentadas pelas equi-
pes. Entre as principais compe-
tências comportamentais estão:
flexibilidade, inovação, foco em
resultados, comunicação e tra-
balho em equipe.

A Flexibilidade avalia a faci-
lidade ou a dificuldade de um
profissional em se ajustar para
atender aos desafios organiza-

cionais. Esta competência aten-
de à necessidade de adaptação
ao mercado, com o "jogo de cin-
tura" para atuar com várias ati-
vidades.

A Inovação está vinculada à
capacidade de propor ações di-
ferenciadas e estratégicas para o
desenvolvimento de novos pro-
jetos. É a habilidade de um pro-
fissional para identificar proble-
mas ou oportunidades de negó-
cio. Esta competência atende às
constantes mudanças do mer-
cado e auxilia a garantir a com-
petitividade.

O Foco em Resultado está re-
lacionado ao senso de urgência
para tomar iniciativa frente às
questões do trabalho, e a uma
postura mais ousada e confian-
te para tomar decisões. Está rela-
cionado à velocidade e indepen-
dência para agir. Está vinculada
ao profissional que apresenta
necessidade de obter êxito.

A Comunicação, por sua vez,
indica o quanto um profissional
consegue ser objetivo ao trans-
mitir conceitos ou sugestões
ao grupo. O quanto demonstra
segurança para envolver os ou-
tros a fim de mobilizar a equipe



e obter seu comprometimento.
Trata-se de conseguir "vender"
opiniões, novos projetos ou so-
luções diante da equipe.

O Trabalho em Equipe é a ca-
pacidade de identificar nas ou-
tras pessoas quais as necessi-
dades de orientação individua-
lizada e apoiá-las. Profissionais
com essa competência tendem
a se mostrar mais cooperativos
para atender as necessidades
específicas de clientes internos.

O segundo passo é a Avaliação
de Potencial, para identificar o
potencial da equipe e a presen-
ça de competências necessárias

para o negócio. São avaliados
os pontos fortes de cada pro-
fissional, suas necessidades de
desenvolvimento e seus princi-
pais motivadores. Compor uma
equipe que atenda às compe-
tências necessárias e se identifi-
que com a missão da empresa,
são pontos importantes na sele-
ção e identificação de talentos.

Com a definição das compe-
tências organizacionais e a ava-
liação de potencial, a pequena e
micro-empresa tem como bene-
fícios: a clareza na definição de
critérios para avaliação de de-
sempenho; promoções internas
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utilizando como base as compe-
tências exibidas; aproveitamen-
to máximo do potencial das pes-
soas; suporte ao recrutamento
e seleção de novos talentos, de
acordo com as competências es-
senciais ao negócio; programas
de' treinamento e desenvolvi-
mento focados nas competên-
cias que os colaboradores efeti-
vamente necessitam aprimorar,
otimizando custos.

A terceira etapa é a análise
do potencial X desempenho da
equipe. Para identificar os talen-
tos, é preciso cruzar os resulta-
dos de alto potencial com os de
alto desempenho. Este processo
tem como foco avaliar o gap en-
tre os resultados atuais e os de-

sejáveis e estabelecer ações de
desenvolvimento- para atingir
os resultados necessários.

Encontrar talentos e desen-
volver o potencial de cada um
faz com que a pequena e mi-
cro empresa consiga a renta-
bilidade nos negócios. Muitas
empresas desenvolvem planos
de bônus, incentivo ao estudo,
flexibilidade de horários para
proporcionar um clima favorá-
vel. No entanto, acredito que o
maior desafio das empresas de
pequeno porte seja a retenção
dos talentos. Além de propor
planos que estimulem o clima
favorável, o empresário deve
dedicar tempo para manter a
motivação das pessoas. É muito
importante que os profissionais
façam o que gostam, aquilo que
os gratificam. Estamos falando
de motivadores pessoais.

Identificar, desenvolver talen-
tos e manter a motivação dos
colaboradores é hoje a estra-
tégia chave para obter vanta-
gem competitiva no mercado.
Conseguir fazer com que os ta-
lentos mantenham a paixão pe-
lo trabalho faz com que as pe-
quenas e micro empresas con-
sigam superar as expectativas
de mercado.
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