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desenvolveu a gestão de remunera

ção e de processos de administração 

de pessoal, implantou programas de 

desenvolvimento e gestão do clima, 

além de ter feito o mapeamento e dis

seminação da cultura organizacional 

e desenvolvimento das lideranças. 

"Isso sustentou o crescimento da em

presa", diz Anderson Valverde, res

ponsável pela área de gestão e gente 

do Peixe Urbano. De acordo com ele, 

a principal diferença de atuar em uma 

startup é a questão processual. "Em 

uma empresa consolidada, você geral

mente refaz ou cria novos processos a 

partir de um modelo testado, que não 

está atendendo às necessidades ou 

não se mostrou eficaz a longo prazo. 

Já em uma startup, o desafio é criar 

processos e procedimentos novos, 

sem referências", diz. 

P E R F I L D I F E R E N C I A D O 

Mas aproveitar esse nicho de mer

cado exige perfil. Não é qualquer 

profissional de RH que se dá bem 

nessas empresas. "Startups não são 

lugares para pessoas que não se sin

tam confortáveis em um ambiente 

de trabalho instável ou de alto risco", 

explica Yuri. Segundo ele, quem bus

ca estabilidade no trabalho, e gosta 

de processos bem estruturados, deve 

pensar duas vezes antes de aceitar o 

convite de trabalhar em uma com

panhia assim. De acordo com es

pecialistas ouvidos por MELHOR, 

três características são essenciais: 

empreendedorismo, influência e re-

siliência. Empreendedorismo, pois 

para conseguir estruturar boas práti

cas de gestão, o profissional precisa 

compartilhar do sonho do fundador, 

de sua ideia de negócio. "É isso que 

vai sustentar as ações", diz Fernanda 

Reis, consultora da DMRH, consul

toria em recursos humanos. Influên

cia, pois o profissional vai trabalhar 

diretamente com o dono da empresa, 

pensando em estratégias que deem 

resultado ao negócio; e resiliência, já 

que em uma startup tudo muda mui

to rápido e é preciso trabalhar em 

todas as frentes. Segundo Fernanda, 

o executivo tem de transitar entre o 

tático e o estratégico muito rápido. 

"Ele deve ter muita energia e criativi

dade, pois muitas vezes terá de criar 

ações com poucos recur

sos", afirma. 

Mas todo esse trabalho 

tem recompensa. Quem 

opta por esse desafio ten

de a ter uma perspectiva 

de crescimento em um 

prazo menor do que se 

estivesse em uma compa

nhia mais sólida e estru

turada e há regras nessas 

empresas que permitem, 

até, que o colaborador 

se torne sócio à medida 

que ele atinge metas de 

produção e tempo de em

presa. Para aqueles que 

gostam de desafios e têm 

um perfil empreendedor, 

essas empresas são um bom negócio. 

Segundo Priscila Salgado, diretora da 

Orthus HR, consultoria de recruta

mento especializada unicamente em 

posições de RH, as vantagens são a ca

pacidade de envolvimento com todas 

as áreas de negócios, a construção do 

DNA da empresa e atuar como toma

dor de decisão em maior escala, desde 

o momento de sua concepção. "Isso 

enriquece muito o currículo", diz. 

Em linhas gerais, é o perfil de al

guém que busca ter mais impacto, 

que quer prazer e satisfação, e quer ter 

a certeza de que ajudou a criar negó

cio, que sua contribuição foi decisiva. 

Numa startup é preciso ser muito fle

xível para cooperar na resolução dos 

diferentes problemas que surgem, e 

gostar do desafio de ter de procurar 

informações diferentes para resolvê-

-los. Para quem tem esse perfil, a 

hora de começar é essa. 
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, São Paulo, ano 21, n. 308, p. , 2013, Edição especial do CONARH ABRH 2013.




