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Atratividade
Segundo Eduardo Silva, sócio do Grupo FBM, as médias 

empresas têm buscado profissionais cada vez mais bem preparados 

e, em contrapartida, oferecem, de forma geral, melhor qualidade de 

vida e a possibilidade de levar um conhecimento e colocá-lo em prá
tica em uma outra organização. “Isso tem acontecido em todas as 
profissões, inclusive no setor de Recursos Humanos”, diz.

E, por conta dessa exigência de um profissional mais bem 

preparado, Silva conta que as médias empresas têm elevado o nível 
da remuneração. “Ela aceita remunerar melhor um profissional com 

uma especialização diferenciada, porque entende que ele/ela traz um 
valor agregado muito grande para a corporação”, comenta. Mesmo 

assim, ele diz que o pacote de remuneração das grandes ainda é mais 
atrativo, porém, muitas vezes, um profissional prefere migrar para 

uma empresa de médio porte por ser atraído pela qualidade de vida e 
por “ter novos desafios e colocá-los em prática em uma empresa 
menos engessada e burocrática”.

Com relação às pequenas empresas, ele diz que estas têm um 

desejo de investir mais em pessoas, mas ainda não sabem como 

começar. “Embora seja difícil generalizar, pois cada uma tem uma 
realidade.”

De acordo com Silva, o profissional de Recursos Humanos de 

uma empresa média consegue ser mais estratégico, pois está ao lado 
do dono da organização e tem a possibilidade de atender os clientes, 
conta com certa autonomia na decisão, pois se comunica direta

mente com o proprietário, faz os processos acontecerem muito mais 

rapidamente e consegue ver com mais efetividade o que está sendo 
feito. “Claro, tudo isso se a empresa tiver foco e prioridade na gestão 
de pessoas”, ressalta.

Numa grande empresa, Silva explica que o profissional de RH 

dispende muito mais tempo trabalhando a sua inteligência emo
cional, fazendo articulações, parcerias, lidando com as diferentes 

empresas que nela existem e, muitas vezes, não consegue avançar 
tão rapidamente nos processos e avaliar se está no caminho coiTeto. 

“Tem uma política corporativa que impede uma eficiência e veloci
dade que traga algum benefício para a organização. Por outro lado, 

numa média empresa, o RH consegue ser mais assertivo, efetivo e 
ágil na entrega que o meio proporciona”, descreve ele.

Com relação ao orçamento, o sócio diz que, em uma média

gestão com as suas respectivas ferramentas. “É um desafio muito 

interessante e motivador”, diz ela.

A gerente diz ainda que, assim como ela, há muitos profissionais 

migrando para as PMEs, pois as oportunidades são diversas. “Nas 
PMEs essas possibilidades acontecem em maior volume, pois há 

uma forte demanda por estruturação e profissionalização”, descreve. 
Maria Emília conta ainda que, ao participar de uma empresa de 
menor porte, os desafios e a flexibilidade são iguais ou até maiores do 
que em uma companhia de grande porte. E hoje, em seu momento 
atual de carreira, o que tem-se tomado mais importante em sua escala 
de valores é o crescimento profissional, em termos de desafios e de 

realizações, o que a média empresa lhe proporcionou.
Para Maria Emília, só há vantagens em atuar em empresas de 

médio porte em pleno crescimento, pois há possibilidade de desen
volver um departamento do zero, respeitando a cultura desejada para 
a empresa, com menos burocracia, que facilita as aprovações para a 
implantação dos processos.A ut
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empresa o profissional de RH consegue trabalhá-lo mais integral

mente, pois, apesar de financeiramente o recurso ser menor que em 

uma grande organização, ele consegue ser usado mais efetivamente, 
porque o trabalho é mais sistêmico.

Silva explica também que, para um profissional de RH atuar em 

uma média empresa, é necessário que ele tenha uma visão estraté
gica apurada. Ele diz que em uma grande o mesmo acontece, porém 

a equipe de RH é muito maior, fazendo com que os profissionais 
com essa visão acabem suprindo as deficiências dos que não têm.

Desafios
Depois de trabalhar em grandes organizações como Bayer e 

Merck Scharp & Dohme, Fábio Cruz decidiu atuar em uma média 

empresa, a IMC Saste, pelo desafio de trabalhar em um segmento 
que não conhecia, construção, serviços e comércio.

Ele diz que o efetivo normal da companhia não passa de 200 
pessoas, porém esse número cresce em decorrência de demandas de 
trabalho, chegando a 4.000 colaboradores com contratos de trabalho 
com prazos determinados. Hoje, ele é o diretor de gestão de pessoas 
e, com ele, existem mais 16 pessoas trabalhando. Segundo Cruz, em 

uma empresa de médio porte as decisões são muito mais rápidas e 

menos burocráticas. Entre as vantagens, ele descreve: interação com 
a maioria das pessoas, comunicação mais ágil, maior integração e 

menor burocracia, participação ativa nas decisões da empresa, 
maior possibilidade de alinhamento de gestão de pessoas ao negó
cio. Já em relação às desvantagens, ele lista: a falta de cultura em 
gestão de pessoas, menor estrutura de suporte e pouca representa- 
ti vidade em mercados competitivos para atrair e manter pessoas.

“Os desafios em uma empresa média são muito mais imediatos, 
face à dinâmica dos negócios. Isso requer entendimento dessa carac

terística, flexibilidade e adaptabilidade para interagir com essa situ
ação. Já a ascensão nessas empresas está intimamente ligada à rápi
da compreensão da sua cultura e performance individual”, descreve 
o diretor.

Melhores para trabalhar

no Brasil. Entre as principais avaliações, está a dos próprios fun
cionários das empresas, que respondem a um questionário com 
cerca de 58 afirmativas.

Segundo Tatiane Shirazawa, diretora de relacionamento do 
GPTW, as PMEs têm um indicador de satisfação maior do que as 
grandes organizações, além de uma média de confiança de 89%, 

sendo que nas grandes esse número é de 79%. “Por conta da proxi

midade dos gestores e do RH com a população, as ações de recursos 
humanos atingem as necessidades reais das pessoas”, comenta ela. 

Das 130 melhores empresas para se trabalhar em 2013, 60 são 
PMEs, 30 nacionais e 30 multinacionais.

O GPTW avalia a percepção dos funcionários em relação à 

credibilidade (percepção do funcionário com relação à liderança), 
respeito (como se sente tratado), imparcialidade (sentimento de 
justiça nas promoções e políticas), orgulho (em relação à empresa e 

ao trabalho) e camaradagem (relação entre os pares e áreas).

Entre as afirmativas avaliadas pelo GPTW neste ano, as que ►

Todos os anos, o Great Place To Work avalia centenas de organi
zações em busca de destacar as Melhores Empresas para TrabalharA ut
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De acordo com Tatiane, as PMEs desenvolvem práticas sim

ples, mas que geram melhores resultados. “Isso não quer dizer que 
as grandes não contem com boas práticas, inclusive suas ações são 

maiores em razão dos recursos. No entanto, há uma maior dificul

dade de adaptar aos funcionários e à comunicação com eles”, 

conta ela.
O único gap em que as grandes se sobressaíram em relação às 

pequenas foi no quesito orgulho. Ou seja, os colaboradores ainda 
têm mais orgulho em contar para as pessoas que trabalham em uma 

grande organização. “As grandes ainda têm um apelo maior nesse 

sentido”, complementa a diretora.

Cresce a empresa, ascende o RH.
Leila Kupferman Castello é diretora de RH da Newstyle. Antes 

disso, já havia atuado em grandes empresas, mas decidiu migrar 

para a agência também com o desafio de fazer a estruturação da área 
de RH. Segundo Leila, o desafio de conseguir unir o conhecimento e

a experiência adquiridos em uma grande empresa e colocar em práti

ca em uma organização menor, em crescimento, é motivador e grati- 
ficante.

Leila diz ainda que o aculturamento de RH em uma empresa 

que não tenha essa cultura é gradativo, tem de ter uma efetivi
dade grande das práticas e políticas que deseja implantar, com o 
intuito de provar o tempo todo que esse é o caminho certo. “Isso é 

um trabalho em médio e longo prazo”, diz ela. Mas ressalta que, 
depois de tanto tempo, conseguiu conquistar um espaço grande 

na agência, entendendo o segmento para poder adaptar o que 

conhecia à nova realidade. “O RH hoje está muito perto das 
estratégias da empresa, eu participo do negócio e minha missão é 

propagar isso para a agência como um todo por meio das práticas 

de RH”, diz ela.

Depois de diversos trabalhos, focados em recrutamento e 
seleção, treinamento, desenvolvimento de liderança e avaliações, 

hoje a empresa conta com cerca de 200 funcionários e já conquistou 
alguns prêmios em gestão de pessoas, entre eles a eleição Melhor
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Agência do Brasil para se Trabalhar e um posto entre as 50 melhores 
da América Latina, pelo GPTW.

Sobre o desenvolvimento de liderança, Leila diz que o fato de 
estar em uma empresa menor não toma esse desafio mais fácil, mas, 
sim, mais efetivo, principalmente porque em uma empresa menor 

esse líder acaba sendo formado com o aculturamento daquela orga
nização, não vindo tão “pronto”, como na grande empresa. Por outro 

lado, esse é um trabalho de médio prazo, já que é um “desenvolvi
mento”.

O fato de estar mais próximo da diretoria também é um ponto 
positivo, que Leila diz ter conquistado e ter sido facilitado por estar 
em uma empresa com um porte menor, mas, por outro lado, ela 

destaca que é preciso do profissional uma energia maior e um 
embasamento muito forte para que o empresário se comprometa

com as ideias de RH e queira investir. “É um trabalho muito próximo 

que não acontece nas grandes organizações”, diz ela.
Com relação ao perfil do profissional de Recursos Humanos, 

ela diz que, para atuar em uma PME, é preciso ser generalista, pois 

os subsistemas de RH não são tão segmentados como em uma 
grande empresa. “Quando você está em uma empresa menor, pre

cisa atuar nesses subsistemas simultaneamente, então é preciso 

entender um pouco de cada área”, diz. Além disso, ela diz que é 

preciso flexibilidade, pois nem todas as práticas feitas em uma 
grande empresa podem ser inseridas em uma PME; antes, é pre
ciso customizar as práticas e entender o perfil das pessoas. “É pre
ciso ter uma percepção muito aguçada para entender o momento 

em que a empresa está e engajar a alta direção para apoiar as de

mandas de RH”, descreve ela. 
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Anúncio



Atualmente, a equipe de RH da Newstyle é composta por três 
profissionais, e Leila conta que começou como coordenadora e 

conquistou uma ascensão que talvez não conseguisse tão rapida
mente em uma grande empresa. Em todo caso, ela ressalta que a 

estrutura em uma empresa menor tem menos degraus.

Com relação às vantagens de atuar em uma média empresa, 
ela destaca a flexibilidade de poder navegar pela estrutura da 

empresa conhecendo todos os processos da organização, a ascen

são e os desafios. Com relação às desvantagens, ela cita que, 

embora o budget seja menor, é preciso ser criativo. Mas, ao longo 
dos anos, o orçamento da sua área tem sido aumentando pela 

própria direção, que percebe que o investimento em pessoas tem 
gerado resultados. 
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Caixa de texto
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 15, n. 182, p. 32-38, out 2013.




