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Especial | Pequenas e médias empresas

RH Empresas criadas por jovens combinam ambiente descontraído e cobrança de metas

Descontração dá bons resultados
CLAUDIO BELLI/VALOR

Martins, da Acesso Digital, especializada em digitalização e guarda de documentos: “Sempre sonhamos em ter uma empresa onde as pessoas pudessem ser felizes”

Katia Simões
Para o Valor, de São Paulo

“Nós sempre sonhamos em
ter uma empresa onde as pes-
soas pudessem ser felizes.” A fra-
se pintada na parede de entrada
da sede à Acesso Digital, empre-
sa paulista especializada em di-
gitalização e guarda de docu-
mentos, resume a filosofia dese-
nhada pelo empresário Diego
Martins para o negócio que
criou em 2007. Inspirado na filo-
sofia do Google e de dezenas de
outras empresas do Vale do Silí-
cio, Martins concebeu uma sede
que nem de longe lembra uma
empresa tradicional, a começar
pela arquitetura.

Não há ambientes fechados e
cada baia é decorada de acordo
com o perfil de seu usuário, que
recebe, ao ser contratado, uma
verba de R$ 150 para deixar o lo-
cal de trabalho com a sua cara.
As áreas de reunião são abertas e
temáticas. A sede conta, ainda,
com um espaço de descompres-
são e descanso, com direito a
pufes coloridos, televisores, so-
fás confortáveis, uma mesa de
pingue-pongue, videogames,
ipads, uma geladeira com refri-
gerantes, sucos e cerveja, além
de uma prateleira repleta de sal-
gadinhos, doces e frutas.

O ambiente, na verdade, refle-
te um conceito diferente de tra-
balho, que oferece flexibilidade
de horários, comunicação hori-
zontal, tomada de decisões cole-
tivas e 23 iniciativas que com-
põem o Programa de Valor da
Acesso Digital, todas moldadas
em conjunto por toda a equipe.
Entre os programas destacam-se
o Ser Saudável orientado por
personal trainner e nutricionis-
ta; o Ser Global, que tem por ob-
jetivo preparar os colaboradores
para a internacionalização com
apoio de um curso de inglês de
18 meses e intercâmbio pago
pela empresa e A Grande Famí-
lia, que visa levar a cultura da
Acesso Digital até as famílias dos
colaboradores.

Tudo isso, contudo, tem uma
contrapartida: alcançar metas. E
a pressão na empresa é grande.
O funcionário que não atingir as
metas estipuladas por três meses
consecutivos é desligado auto-
maticamente.

“Uma empresa liberal só fun-
ciona se tiver metas individuais

Informar metas
a funcionários
ajuda no sucesso
De São Paulo

Uma comunicação clara da
missão e dos objetivos do negó-
cio é, na visão de Maria Elisa Mo-
reira, especialista em Psicologia
Organizacional, um dos princi-
pais segredos para o sucesso de
qualquer empresa, sobretudo
daquelas que defendem um am-
biente de trabalho mais descon-
traído e regras mais flexíveis.

E esse desafio começa na hora
da contratação. Empresas com
esse perfil buscam pessoas que
tenham habilidades para lidar
com mudanças, flexibilidade,
paixão pelo que fazem, além de
interesses que vão além do tra-
balho, como, por exemplo, gos-
to pelo esporte, pela música e
pelo trabalho voluntário.

Quando a operação é bem ali-
nhada, os resultados são claros.
“As empresas que possuem polí-
ticas consolidadas de clima or-
ganizacional apresentam um
aumento de 17%, em média, na
rentabilidade sobre o ROE (Re-
turn On Equity – Retorno sobre
o patrimônio líquido)”, afirma
Maria Elisa.

“A rentabilidade gira em torno
de 15% entre as empresas que fa-
zem uso racional das políticas re-
lacionadas à gestão de clima. E
no caso das organizações que de-
votam baixa crença à ferramenta,
os índices giram em cerca de 4,9%
negativos”, diz a especialista em
Psicologia Organizacional.

O empresário Felipe Fioravan-
te, 29 anos, sócio do I Fo o d , um
marketplace de restaurantes,
aprendeu “na raça” o que isso
significa. Há dois anos, quando
começou o negócio digital, ti-
nha muita dificuldade em con-
tratar e manter pessoas dispos-
tas a ajudar a construir a empre-
sa que se iniciava.

“Não tínhamos o poder finan-
ceiro dos grandes e foi com a
ajuda de uma consultoria de re-
lações humanas que aprende-
mos que não era apenas o di-
nheiro que nos ajudaria a agre-
gar pessoas alinhadas com as
nossas filosofias e objetivos”,
afirma Fioravante.

“A lição a ser praticada era de
uma comunicação clara das me-
tas de curto e longo prazo, com-
binada com uma gestão mais
aberta e participativa”, afirma o
e m p r e s á r i o.

O seu trabalho começou pela
escolha do espaço, uma casa, on-
de as pessoas pudessem circular
livremente, com áreas de des-
compressão, que fosse enfim um
espaço que estimulasse as con-
versas mais informais e a inte-
gração do grupo.

Outra estratégia foi incorpo-
rar ao ambiente o espírito de
uma “start up” por meio de íco-
nes espalhados em todos os lu-
gares, da geladeira às paredes,
dando a toda a empresa um
contexto tecnológico.

Para completar, um infográfi-
co colocado na parede revela
diariamente os avanços e os
pontos a serem melhorados por
todo o grupo, além da exposição
verbal do planejamento.

“As pessoas passaram a falar a
mesma linguagem, diminuiu a
rotatividade e, atualmente, os
nossos 38 funcionários traba-
lham em busca de um benefício
coletivo, que trará retorno para
a empresa e para cada um”, afir-
ma Fioravante.

O Ifood ganhou corpo. Conta
atualmente com mais de mil res-
taurantes na plataforma, recebe
uma média de 70 mil pedidos
por mês, de 20 cidades dos Esta-
dos do Rio de Janeiro, Bahia e
Minas Gerais, e deverá movi-
mentar neste ano cerca de R$ 80
milhões, quatro vezes mais do
que em 2012.

Na visão da professora Célia
Marcondes Ferraz, da Escola Su-
perior de Propaganda e Marke-
ting, de São Paulo, os resultados
da IFood só apareceram porque
a empresa conseguiu disseminar
essa cultura entre todos os ges-
tores, o que é fundamental para
o seu modelo de trabalho.

“Mas se não for feito um tra-
balho com os gestores para que
eles estimulem o clima de liber-
dade, não adianta oferecer op-
ções de descontração”, alerta a
professora. (KS)

claras e factíveis, somadas a um
mecanismo de controle e acom-
p a n h a m e n t o”, afirma Martins.
“Nós controlamos isso de perto.
Em seis anos de operação, ape-
nas duas pessoas foram demiti-
das e seis pediram para sair.”

A base do sucesso, segundo
ele, é a motivação interna con-
quistada com a oferta de liber-
dade e autonomia no trabalho.
Outro diferencial é o papel atri-
buído ao departamento de RH.
Na Acesso Digital não há pro-
priamente um departamento de
recursos humanos e, sim, alguns
profissionais que fazem a sele-
ção dos candidatos com o perfil
mais indicado para as caracterís-
ticas da empresa. Daí em diante
a condução é em equipe.

As metas são conhecidas por
todos e a vitória é premiada in-
dividualmente. A receita tem se
mostrado vitoriosa. Em 2011 a
Acesso faturou R$ 11 milhões,
no ano passado R$ 22 milhões e
neste ano pretende chegar a
R$ 40 milhões.

“Quando fundei a empresa o
objetivo era criar este ambiente

e chegar em 2012 entre as dez
melhores empresas para se tra-
balhar e entre as que mais cres-
ciam no país. No ano passado,
perdemos apenas para o Goo-
g l e”, diz Martins. “Hoje, o que
mudou foi o tamanho do sonho.
Queremos servir de exemplo pa-
ra outras empresas e faturar até
2020 R$ 1 bilhão entregando
s i m p l i c i d a d e”.

Martins criou um negócio e
uma política de gestão de pes-
soas alinhavada de acordo com
o DNA do negócio e com a sua
própria filosofia de vida, comum
a tantos outros jovens empreen-
dedores. O modelo vem se repli-
cando em maior escala nos últi-
mos tempos, ancorado pela ne-
cessidade das empresas reterem
talentos das gerações Y e Mile-
nium, menos afeitas a rotinas e
ávidas por resultados mais ime-
diatos. “O efeito é maior na gera-
ção Y do que em outras”, assegu-
ra Martins. “A geração X no iní-
cio se assusta, acha que as pes-
soas não estão trabalhando, que
há muita liberdade. Depois, ve-
em como funciona e passam a

valorizar ”, diz
Mas, mais do que um ambien-

te atraente, reter talentos e so-
mar resultados exige outras de-
mandas, garantem os especialis-
tas. Diferentemente das edições
anteriores, a pesquisa “Empresa
dos Sonhos dos Jovens”, realiza-
da pela Cia de Talentos, revelou
no ano passado que o desenvol-
vimento profissional e o conhe-
cimento são os grandes pontos
de atenção dos jovens em busca
de uma colocação no mercado e
se a empresa impedir ou não
proporcionar desenvolvimento,
eles vão buscar melhores opor-
tunidades fora.

Nos primeiros anos do estudo
no Brasil, salários e benefícios
apareciam entre os primeiros
motivos de escolha dos jovens
brasileiros. Mas, com a estabili-
dade econômica, fazer o que
gosta e se sentir realizado pas-
sou também a ser prioridade.

Foi pensando em construir
um negócio que agregasse co-
nhecimento, satisfação e bom
desempenho aos funcionários,
que David Reck, 32 anos, criou

em 2004, em São Paulo, a Enken,
agência de marketing integrado,
uma startup fundada como so-
ciedade anônima com o objetivo
de um dia distribuir ações para
os funcionários, embora fosse
muito pequena.

Para garantir que o DNA da
empresa não ficasse apenas no
papel, Reck chamou uma equipe
de consultores para implantar
medidas de flexibilização de ho-
rários, sala de descanso, hierar-
quia menos verticalizada e aju-
dar na formação dos gestores, a
fim de que eles colaborassem no
desenvolvimento da equipe. O
objetivo é que em um futuro
não muito distante, estivessem
preparados para dar continui-
dade a um plano de carreira ba-
seado na capacidade de cada um
e na meritocracia.

“O planejamento foi seguido
à risca e hoje estamos em fase de
finalização do projeto de eleva-
ção de dois colaboradores a só-
cios”, festeja Reck. “Ambos estão
conosco desde o início e passa-
ram por vários cargos até dividir
a sociedade”, diz.

Gestão inovadora inspira as novas gerações
De São Paulo

Apontada por anos seguidos
em várias partes do mundo como
a melhor empresa para se traba-
lhar, o Google acredita que só
com um ambiente de trabalho
descontraído e regras flexíveis
seus funcionários, ou googlers -
como são chamados -, consegui-
rão atingir o principal objetivo
da empresa – criatividade para
desenvolver soluções e produtos
inovadores no mercado.

De acordo com a direção da
companhia americana, que man-
tém duas unidades no Brasil com
o mesmo perfil da americana, tu-
do está ligado ao modelo de cul-
tura da colaboração, por meio do
qual partilha-se conhecimentos,
objetivos e ganhos.

O modelo, aparentemente o
sonho de trabalho de todo jovem
e, porque não, de quem já passou
dos 40 anos de idade, tem, contu-
do, suas exigências para ser bem-
sucedido. “Ás vezes é preciso pe-
gar no pé para que alguns perce-
bam o limite da brincadeira e do
t r a b a l h o”, diz José Eduardo Men-
des, sócio da Hotel Urbano, agên-
cia de viagem on-line, que este
ano deverá transacionar R$ 450
milhões, com a oferta de 180 mil
opções de hospedagem em todo
o mundo e mais de três mil op-
ções de viagens.

Aos 30 anos, formado em ad-
ministração, Mendes trouxe para
o Hotel Urbano o desenho de
empresa que ele, como a maioria
dos integrantes das gerações Y e
Milenium, deseja trabalhar.
Aliás, essa é uma das característi-
cas dos negócios que primam
por esse modelo de gestão. Na
maioria dos casos, nascem como

startups, na área de tecnologia e
têm equipes com idade média in-
ferior a 30 anos. “O desafio é levar
a equipe a buscar resultados de
longo prazo, já que se trata de
uma geração imediatista”, afirma
José Eduardo Mendes.

Na visão do consultor Elmano
Nigri, sócio da Arquitetura Hu-
mana, equilibrar a ânsia pelo
imediatismo com a longevidade
do negócio é, sem dúvida, um
dos grandes desafios das empre-
sas comandadas por jovens que

atraem a atenção dos talentos
das gerações Y e Milenium.

“O modelo de gestão e am-
biente de trabalho que eles ado-
tam é muito difícil de ser incor-
porado pelas empresas tradicio-
nais”, ressalta Elmano Nigri. “Tra -
ta-se de um processo evolutivo
que começou com as empresas
de tecnologia, basicamente às li-
gadas à Internet, que hoje já está
mais maduro, mas ainda difícil
de ser replicado por empresas já
instaladas”, afirma.

Nigri destaca, ainda, que por
ser um modelo muito jovem, a
maioria das empresas não tem
uma década de atividade, fica di-
fícil medir claramente se a reten-
ção de talentos é maior do que
em outros modelos e se a felici-
dade das pessoas no mundo do
trabalho garante a sua perma-
nência na empresa por um perío-
do longo. “A contratação é um
desafio, mas a gestão dessas
equipes é um desafio ainda
maior ”, ressalta.

Que característica precisam
ter os líderes para que todos atin-
jam o grau de felicidade deseja-
do? Até que ponto é possível con-
ter a frustração? Como lidar com
a hierarquia de forma a liderar e
ao mesmo tempo trazer resulta-
dos? São questionamentos que o
consultor levanta e que só o tem-
po trará respostas. “A empresa é
um jogo de números e pessoas, e
essa conta precisa ser positiva pa-
ra ambos os lados”, finaliza Elma-
no Nigri. (KS)

ALINE MASSUCA/VALOR

José Eduardo Mendes, sócio da agência Hotel Urbano: “Às vezes é preciso pegar no pé para que alguns percebam o limite da brincadeira e do trabalho”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 jul. 2013, Especial Pequenas e médias empresas, p. F10.




