
Engana-se quem pensa que in-
vestir em gestão de pessoas é pri-
vilégio das grandes empresas.
Cuidar dos profissionais também
é uma ferramenta fundamental
para a sobrevivência de peque-
nas e médias companhias, pois
selecionar e treinar novos talen-
tos tem alto custo e leva tempo.

Mesmo sem contar com equi-
pes de recursos humanos ou di-
nheiro de sobra, o pequeno em-
presário pode adotar medidas
simples para reter os seus talen-
tos. Remuneração atrelada a de-
sempenho, planos de carreira e
preocupação com qualidade de
vida são algumas das iniciativas
que já acontecem nas empresas
brasileiras de menor porte.

A preocupação com a reten-
ção de profissionais é uma ten-
dência observada em todo o
país. Segundo pesquisa realiza-
da pela consultoria Deloitte,

dentre as 250 pequenas e mé-
dias empresas que mais cres-
cem no Brasil, 49% contam
com remuneração atrelada às
metas de rentabilidade e 36%
têm programas voltados para au-

mento de produtividade.
A rede de franquias Nutty Bava-

rian, que vende nozes, é um bom
exemplo de que investir em pes-
soas pode fazer diferença. Há três
anos, a companhia sofria com
um alto índice de troca de funcio-
nários no seu escritório, que tem
cerca de 30 colaboradores.

Segundo o gerente de opera-
ções, André Novaes, a compa-
nhia decidiu implantar um siste-
ma de avaliação trimestral e pas-
sou a custear cursos de desenvol-
vimento para os funcionários.

A ajuda varia de 50% a 100%

do valor das mensalidades, e a
escolha da atividade está atrela-
da ao desenvolvimento de um
projeto na área de aprendizado.

Com o apoio de uma consulto-
ria empresarial, cada profissional
é avaliado de acordo com 11 crité-
rios e recebem um diagnóstico.

A cada três avaliações consi-
deradas nota 10, a pessoa sobe
um degrau no seu plano de car-
reira, com melhoria de cargo e
de salário. “Como a nossa equi-
pe é jovem, entre 25 e 30 anos,
todos têm espaço para crescer”,
afirma André. ■

Política de benefícios retem talentos nas PMEs

A rotina de muitos executivos
envolve viagens, reuniões e ou-
tros compromissos. Mas nenhu-
ma dessas tarefas é motivo de
desculpas para não ficar perto
da equipe de trabalho mesmo es-
tando a quilômetros de distân-
cia da sede da empresa.

Um sistema de gestão, criado
pela Sankhya, já torna possível
que executivos possam acompa-
nhar por meio do telefone celu-
lar ou tablets a rotina das empre-
sas e principalmente seus resul-
tados. “Nossa intenção é deixar
o empresário com a empresa na
mão”, afirma Felipe Calixto,
presidente da companhia.

O sistema criado pela desen-
volvedora de soluções em ges-
tão empresarial, contou com in-
vestimento de R$ 16 milhões e
já é utilizado por cerca de três
mil empresas.

Pelo sistema, o gestor pode
acessar dados gerencias, como
gráficos, relatórios, acompa-
nhar performance dos funcioná-
rios e até se comunicar por
meio de mensagens.

Mas o que mas chama a aten-
ção é o perfil dos usuários do sis-
tema. “Atualmente trabalha-
mos com médias e pequenas em-
presas”, destaca o executivo.

Segundo ele engana-se quem
pensa que tecnologias avança-
das em gestão só podem ser usa-

das por grandes companhias.
“O programa, que é customiza-
do, pode atender as necessida-
des de qualquer empresa seja
ela pequena, média ou grande.
A diferença está no pacote que
será contratado e os setores que
ele vai englobar.”

O sistema, que pode ser aces-

sado por qualquer aparelho que
tenha o sistema operacional
Windows, IOS ou Android, per-
mite que o executivo possa aces-
sar de forma rápida as informa-
ções da empresa e assim otimi-
zar a tomada de decisão.

“Pelo sistema mobile os gesto-
res conseguem aumentar sua

produtividade, além de ter a fle-
xibilidade para acesso das infor-
mações sem ficar na dependên-
cia dos computadores”, destaca
o executivo que alerta que os
aparelhos precisam ter acesso à
internet.

A favor do sistema desenvol-
vido pela Sankhya está a recen-

te lei de incentivo para os smar-
tphones, que vai incrementar a
compra desses aparelhos. No iní-
cio do mês, a presidente Dilma
Rousseff assinou um decreto
que reduz a zero a alíquota de
PIS e Confins sobre a venda dos
smartphones, produzidos no
Brasil, com valor até R$ 1.500.

Mesmo assim o executivo re-
conhece que ainda existem bar-
reiras para o desenvolvimento
desse novo modelo de gestão
empresarial. “A infraestrutura
de acesso à internet no Brasil
precisa melhorar”, ressalta.

Segundo ele, do total de clien-
tes que a companhia atende ape-
nas 5% estavam aptos a operar
o sistema. “Um problema co-
mum é que as empresas muitas
vezes não sabem como implan-
tar a gestão. Por isso o trabalho
de consultoria é importante pa-
ra que as empresas possam utili-
zar o sistema da melhor for-
ma”, ressalta.

Como expectativa, resultado
da maior penetração dos smar-
tphones e do acesso à internet
pelo celular, Calixto espera que
uma procura maior pelo siste-
ma ocorra a partir de 2015.

“Com o dispositivo o gestor
pode acompanhar os processos
da empresa e fazer isso de qual-
quer lugar, mesmo estando fora
da sala de operação ou mesmo
da empresa”, destaca o diretor
da Sankhya como vantagens do
uso do sistema. ■

Remuneração atrelada à
rentabilidade é mais uma
ferramenta de benefício
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 abr. 2013, Inovação & Gestão, p. 20.
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