
A preocupação em manter uma
equipe feliz não é prerrogativa
apenas das empresas de tecnolo-
gia. Para a agência de viagens
Costa Brava, por exemplo, “isso é
a almado sucesso”. “Quandovo-
cê trabalha comserviço, seopro-
fissional está infeliz, issoprejudi-
cadiretamenteo trabalho”, expli-
ca o diretor da empresa de Cam-
pinas, Rubens Schwartzmann.
A Costa Brava atua principal-

mente no mercado de viagens
corporativas — um campo em
que, assim como grande parte
do mercado brasileiro, carece
demão de obra qualificada. Des-
sa forma, a empresa possui uma
filosofia de permanência e for-
mação dos profissionais, com
cursos de atualização e técni-
cas, programas de trainee e
eventos motivacionais. “Não
posso correr o risco de perder
gente”, afirma o diretor. “Por-
tanto, além dos cursos, paga-
mos um salário acima domerca-
do e promovemos ações embus-
ca da felicidade das pessoas”.
Com clientes como a 3M, a

BIC e a Samsung Campinas, a
companhia tem uma história de
empreendedorismo familiar,

tendo sido criada em 1988 pelo
pai de Schwartzmann. “Desde o
colegial eu já ia para o escritó-
rio”, conta.Quandoassumiuadi-
reção geral da empresa, há dois
anos, ele colocou em prática um
processodegovernança corpora-
tiva com o auxílio da Fundação
Dom Cabral. E inovou passando
a oferecer não apenas os serviços
tradicionais de uma agência de
viagens, mas também soluções
no segmento. “Ganhamos gran-
des contas e crescemos a taxas
de 40% a 50% ao ano. Em 2012

devemos romper a barreira de
100 milhões de vendas, com R$
100milhões emreceita e 100 fun-
cionários”, comemora.
Além da atuação em todo o

Brasil, com sede em Campinas,
a Costa Brava anunciou umcon-
trato de parceria e representa-
ção com a canadense Corporate
Travel Management Solutions
(CTMS). A parte da parceria é
compartilhamento de tecnolo-
gia, fornecedores e experiência.
Já a representação é ligada à con-
corrência global de grandes
companhias, como IBM e Leno-
vo. “Quem ganhar o processo, o
outro atende a empresa em sua
base”, explica Schwartzmann.
Embora não tenha estimativas
de sinergias ainda, a empresa
considera que a parceria a proje-
ta para “outro patamar”, já que
são poucas as que possuem esse
tipo de relacionamento.
Outra novidade que deve ser

anunciada em breve e ajudar no
crescimento é a entrada da em-
presanomercado on-line, a par-
tir do próximo mês. “Neste ano,
se tudo continuar dentro do cro-
nograma, devemos crescer
60%”, afirma o diretor. ■ G.C.

Ao entrar no escritório da Vagas
Tecnologia, a primeira impres-
são é a de que não há divisão se-
torial. Todos os funcionários
compartilham o mesmo salão, a
não ser os desenvolvedores - es-
tes, separados por um vidro, fi-
camemumambientemais silen-
cioso.No mesmo prédio, alguns
andares acima, mais alguns sa-
lões que são usados para reu-
niões, um sofá e uma TV conec-
tada a um videogame Xbox com
Kinect. “É para quem quiser re-
laxar”, brinca Mário Kaphan,
fundador da Vagas.
O modelo de negócio da em-

presa atribui grande importân-
cia ao capital humano. “É o nos-
so grande diferencial. A ideia é
criar aqui dentro um ambiente
de realização profissional, de
prazer com o trabalho. Nós te-
mos uma comunidade engajada
num objetivo comum, que é fa-
zer diferença para os nossos
clientes”, explica.
Para tanto, a Vagas procura

criar um ambiente horizontal,
com lideranças,mas semhierar-
quias e semcompetição por “ca-
deiras mais altas”. Além disso, a
empresa incentiva a controvér-
sia e a comunicação, inclusive
como forma de gerar inovação.
Até mesmo o processo seletivo
corrobora esse modelo, envol-
vendo todaaequi-
pe, alémdos líde-
res. Ao final dele,
há um fórum e a
decisãode contra-
tação tem que ser
unânime. Se não
for, umnovo pro-
cesso é aberto. “É
uma empresa on-
de as pessoas entram com pres-
supostode confiança e umaenor-
me liberdade, então elas estão
muito mais disponíveis para se
engajar num objetivo comum”.
O resultado disso é uma em-

presa líder demercado, que cres-
ceu cerca de 50% ao ano desde
sua fundação, em 1999, e temco-
mo clientes mais da metade das
100 maiores empresas do país.
São quase 2mil clientes, incluin-
do Vale, Itaú Unibanco, Oi e as
empresas do grupo EBX, de Eike
Batista, comumaprevisão de fa-
turamento de R$ 24 milhões em
2012. Além disso, a expectativa
é crescer agora no segmento de
pequenas e médias empresas.
A história da Vagas é toda de

inovação. Kaphan começou a
empreender em 1984, comaHu-
mana Informática, que quebrou
paradigmas criando um softwa-

re de comunicação de dados bra-
sileiro. Apesar de ter sido um su-
cesso, ela acabou sendoobsoleta-
da após a popularização da inter-
net. Emmeados de 1990,Kaphan
percebeu que seu negócio havia
sido afetado de tal forma que não
havia condições de competição.
E ao invés de desistir, resolveu
aproveitar o impacto da internet
para criar uma nova empresa,
com outros dois sócios, partici-
pandoda reformataçãodeumse-
tor pelas novas tecnologias.
“Depois de três ou quatrome-

ses de brainstorm, nós escolhe-
mos o campo de software para
gestão de processos seletivos.
Naquele tempo, uma consulto-
ria de Recursos Humanos tinha
um monte de arquivos cheios
de currículos em papel. Estava
claríssimo para nós que podería-
mos criar ummundomelhor pa-
ra os nossos clientes. Que eles
poderiam conduzir processos
seletivos com mais rapidez,
com mais qualidade e menor
custo”, conta o executivo.
Assimsurgiu o software daVa-

gas, que cresceu e recebeu novos
recursos à medida em que os
clientes foram relatando as dúvi-
das e os problemas. SegundoKa-
phan, outro diferencial da Vagas
é a proximidade que mantém
comos clientes, encontrando em
suas reclamações a base para que
o produto cresça. “Por isso te-
mos um produto muito consis-

tente”, diz. Essa é
sua principal fonte
de receitas, embo-
ra o site de carrei-
ras seja a ponta
mais visível. Com
umavisitação diá-
ria de mais de 500
mil pessoas, o“be-
nefício adicional

dado aos clientes” é amaiorpági-
na de carreiras do Brasil.
Resumindo, a missão da em-

presa é ser a ferramenta para
que os clientes encontrem as
pessoas certas. E, para isso, a Va-
gas coloca a tecnologia para tra-
balhar nessa função, facilitando
o uso da informação. A inova-
ção ocorre principalmente em
termos de inteligência de da-
dos. E a companhia temuma sé-
rie de novidades a serem divul-
gadas em breve. Por hora, a úni-
ca que já oficialmente anuncia-
da é a reformulação do site.
Para Kaphan, a empresa ago-

ra está em suamelhor fase. “An-
tes tínhamos muitas ideias, mas
tínhamos limitações. Agora con-
seguimos investir em construir
uma equipe muito forte, que
permite que possamos inventar
novos paradigmas.” ■
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A arte de romper paradigmas
investindo no capital humano
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“Capital humano é a alma do
sucesso. E há falta de mão de
obra capacitada, então não
posso correr o risco de perder
gente. Por isso investimos na
permanência de profissionais”

Agência de viagem garante
a felicidade da equipe e lucra

A Vagas tem dois
diferenciais: foco
no bem-estar dos
funcionários
e proximidade
com o cliente

Empresa dá voz aos funcionários e aproveita os problemas dos clientes para semanter à frente domercado
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