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● Dedicação
O empreendedor
identifica talentos
com base no
comprometimento
de cada funcionário
com suas funções.

Luiza Nizoli
Apdata

● Seleção
Para encontrar os
melhores candidatos,
Herz investe em um
bom processo de
seleção que envolve
RH e funcionários.

● Tecnologia
O empresário diz
que investe em boas
ferramentas para
que o trabalhador
consiga atender
bem aos clientes.

● Meritocracia
Cursos e outros
benefícios fora do
pacote básico são
aprovados a partir
do desempenho de
cada trabalhador.

Erick Vils
WebSoftware

É preciso
saber
treinar

TASSO MARCELO/AEDANIEL TEIXEIRA/AE

HÉLVIO ROMERO/AE

● José Carlos Semenzato, hoje li-
derando a SMZTO Participações,
concorda que o dinheiro é algo im-
portante para reter os bons profis-
sionais. “Se a empresa não remu-
nerar bem os colaboradores, fa-
talmente perderá seus talentos.”

O exemplo e a prática podem fun-
cionar melhor do que a teoria,
principalmente no empreende-
dorismo. Pensando nisso, o Esta-
dão PME selecionou estratégias
adotadas por grandes empresá-
rios quando o assunto é encon-
trar e reter talentos em seus ne-
gócios. Selecionamos frases de
empreendedores como Abilio
Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, e
Alberto Saraiva, que criou o
Habib´s, uma das maiores redes
de fast food do País em atividade
atualmente.

Se as
pessoas
sentem que
há espaço,
elas se
envolvem.

Da última vez que alguém atra-
sou cerca de uma hora para um
compromisso marcado com Pe-
dro Herz, dono da Livraria Cultu-
ra, não foi recebido. E ainda pre-
cisou esperar 90 dias por uma no-
va data em sua agenda.

A história, contada com fre-
quência pelo empresário, ilustra
bem seu estilo de gestão, mas
também evidencia um dos prin-
cipais problemas do mercado
corporativo atualmente: a falta
de comprometimento.

De acordo com Pedro Herz, es-
tá difícil encontrar profissionais
qualificados e dedicados. “Nin-
guém tem compromisso com ho-
rário, com o trabalho, com nada.
E, infelizmente, essa é uma práti-
ca estimulada pelos nossos go-

vernantes, que não cumprem o
que prometem”, disse o empre-
sário durante a 2ª edição do En-
contro Estadão PME, realizado
na última sexta-feira, dia 27, na
sede do Grupo Estado.

Por isso, Herz optou por ofere-
cer a sua equipe uma política bá-
sica de benefícios e investir em
ferramentas que possibilitem a
cada funcionário segurança para
realizar o trabalho com qualida-
de. “O objetivo não é reter gente,
é reter clientes”, afirma.

É a partir da forma com que
cada um utiliza essas ferramen-
tas que Herz identifica os funcio-
nários mais comprometidos.
“Outros benefícios, como cur-
sos, são analisados caso a caso.
Os mais compromissados com o
que fazem são considerados ta-
lentos e por esses nós fazemos o
possível para mantê-los”, diz.

De acordo com Herz, reter os
funcionários qualificados é mui-
to complicado e, por isso mes-
mo, a Livraria Cultura está sem-
pre com vagas abertas.

Para o empreendedor, porém,
são poucos os candidatos que su-
peram a primeira etapa de sele-
ção da empresa, um teste básico
de conhecimentos gerais. “Um
bom país se faz com homens e
livros, já dizia Monteiro Loba-
to”, acredita Herz. “E hoje nós
temos um apagão no ensino do
País”, afirma o empresário.

A vantagem das pequenas em-
presas nesse cenário, segundo
ele, é que elas são mais ágeis em
comparação com as grandes cor-
porações – é por isso que Herz
implantou um sistema de gestão
horizontal na Cultura.

Presidente do conselho admi-
nistrativo da empresa, Herz não
tem secretária e prefere atender,
ele mesmo, as suas ligações. É o
empresário quem também faz
suas próprias reservas de hotéis
e passagens aéreas, tudo em prol
da desburocratização e agiliza-
ção de processos. “Isso me per-
mite ter uma tomada de deci-
sões rápida, fundamental para o
desenvolvimento do negócio.”

O empresário comandou re-
centemente o processo de ex-
pansão da rede – em novembro
de 2011, o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) aprovou financia-
mento de R$ 31,7 milhões à Livra-
ria Cultura para a modernização
e abertura de novas lojas em pelo
menos oito cidades.

Análise
A experiência desta empreitada
talvez tenha moldado a opinião
atual do empresário sobre a ne-
cessidade da pequena empresa
crescer. “No Brasil ou sua empre-
sa cresce ou ela fecha”, afirma.
Segundo o empreendedor, a alta
concorrência do mercado e a ne-
cessidade de melhoria contínua
dos processos para satisfazer o
consumidor, exigem que o em-
presário invista na expansão do
seu negócio para sobreviver. “Eu
sempre digo que se algo funcio-
na bem, é obsoleto. Em um mer-
cado tão dinâmico, você se torna
ineficiente se para de investir”,
analisa Pedro Herz.

Mas se o desafio pela frente é
grande, o segredo é continuar
em frente e não desistir. Os me-
dos e os enganos são parte da tra-
jetória de todo empresário e de-
vem ser superados. “O empreen-
dedor erra 24 horas por dia e es-
ses erros são importantes para
você se questionar e rever pro-
cessos o tempo todo”, finaliza.

● “O empreendedor precisa saber
formar pessoas”, afirma Alberto
Saraiva, fundador do Habib´s. De
acordo com ele, ao identificar que
alguém tem talento, o empresário
deve treiná-lo para assumir pos-
tos estratégicos no futuro.

● Para Abilio Diniz, um dos princi-
pais empresários do País e res-
ponsável direto pelo renascimen-
to do Grupo Pão de Açúcar, os fun-
cionários querem realização pro-
fissional e remuneração condizen-
te com o mercado.
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● Alexandre tadeu da Costa criou
sozinho a Cacau Show. E ele tam-
bém admite problemas com a
mão de obra. Mesmo assim, o em-
presário garante que qualquer
um pode assumir seu lugar, des-
de que seja competente.

O QUE ELES TÊM A DIZER
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Qualidade
de vida
pesa mais
do que a
recompensa
financeira.

Em dezembro do ano passado, o
Estadão PME relatou as estraté-
gias adotadas por pequenos em-
presários então interessados em
solucionar o problema da falta
de talentos.

A proposta da matéria ‘Só so-
brevive quem tem talentos’ era
mostrar ao leitor que é
possível – com criativi-
dade – manter os bons
funcionários. Na
oportunidade, con-
tamos a história da
Apdata, empresa
que oferecia aos tra-
balhadores salas de
relaxamento, cro-
moterapia, sonote-
rapia, área para es-
tudos e até uma
churrasqueira.

Na época, a presidente da em-
presa, Luiza Nizoli, contou que
havia reduzido o turnover de 25%
para menos de 1%. E tinha au-
mentado a produtividade do ne-
gócio, especializado em desen-
volver tecnologias na área de re-
cursos humanos.

Erick Vils, criador da WebSoft-
ware, contou na mesma reporta-
gem que havia criado uma repú-
blica corporativa – como uma
parte dos funcionários morava
longe da empresa e sempre se
atrasava, ele alugou um imóvel
para os trabalhadores nas proxi-
midades do empreendimento.
Além disso, Erick Vils concede
premiações mensais em dinhei-
ro e ainda oferecia empréstimos
com pagamento em doze vezes
sem juros.

Em setembro de 2011, Reinal-
do Frascino, então presidente
da Associação Paulista de Gesto-
res de Pessoas, comentou que as
universidades seriam um inte-
ressante local de procura para o
empresário interessado em con-
tratar mão de obra qualificada.

A estratégia, porém, esbarra
na falta de experiência dos mais
jovens, que precisam receber
treinamento para exercer bem
suas funções. Além das ações
adotadas por Vils e Luiza, o bom
e velho plano de carreira – criar
no funcionário a possibilidade
de ascensão – continua a funcio-
nar bem. Além dele, segun-
do especialistas, outra me-
dida tradicional, mas ex-
tremamente eficiente, é
oferecer capacitação aos
trabalhadores, que po-
dem inclusive render
mais conforme são
estimulados a
aprender mais.

Mas a busca
por funcioná-
rios talento-

sos, não é um desafio apenas pa-
ra pequenos empreendedores
brasileiros. Grandes empresas
convivem com o mesmo proble-
ma. E com frequência maior do
que podemos imaginar.

Quando participou do Encon-
tro PME, em agosto do ano passa-

do, Alexandre Tadeu da Costa,
criador da Cacau Show, contou
que já cometeu erros e deu po-
der para pessoas que não esta-
vam preparadas. Mesmo diante
desse equívoco, o empreende-
dor conta que acredita na merito-
cracia. “Eu quero que todo mun-
do na Cacau Show saiba que ama-
nhã pode estar no meu lugar, des-
de que seja competente”, con-
tou na oportunidade Alexandre
Tadeu da Costa.

O empresário Carlos Martins,
criador do grupo Multi e idealiza-
dor da rede Wizard de idiomas,
também mostrou que não é pre-
ciso muito para garantir a perma-
nência de bons funcionários.

Ele contou, em setembro do
ano passado, que costuma con-
tratar funcionários jovens e in-
vestir em sua capacitação. “De-
pois de um tempo, a pessoa está
formada de acordo com a cultu-
ra da empresa e torna-se fiel ao
seu negócio.”

Pagar
bem o
talento 5

● O empresário Carlos Martins,
criador do grupo Multi, costuma
contratar funcionários jovens e in-
vestir em sua formação. “Depois
de um tempo, a pessoa está for-
mada de acordo com a cultura da
empresa e torna-se fiel.”
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Para o dono da Livraria Cultura, o maior desafio é
encontrar funcionários comprometidos. Entenda
agora de que forma o empresário os identifica
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Premiar
quem se
destaca

Para Herz, a ausência
de pessoas qualificadas
e dedicadas no mercado
é resultado da falta de
qualidade no ensino

As estratégias do empreendedor

Direto.
O empresário
erra 24
horas por
dia, analisa
o dono da
Livraria
Cultura,
Pedro Herz

Aposta
no mais
jovem
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 maio 2012, PME: especial encontro, p. X2.




