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GESTÃO

Quando pensamos no gigantesco universo de
empresas pequenas e médias (PMEs) que
compõe o empresariado brasileiro e mun-

dial, pensamos em empresas familiares com
modelos de gestão personalistas e forte influência
do dono em todos os aspectos do negócio. E não
estamos errados, fora as exceções que confir-
mam a regra.

Esse modelo de negócio tem um grande ponto
forte sobre qualquer outro: o contato profundo
com a realidade. O dono de uma PME, diferente-

mente de um execu-
tivo de grande em-
presa, normalmente
sabe com exatidão
o que está aconte-
cendo com seu ne-
gócio em termos de
mercado, processos
e pessoas. E age
rápido para resolver
os problemas que
vão surgindo na sua
frente. Nesse cená-

rio, rapidamente fica claro quem são as pessoas
que se destacam e ajudam a resolver os proble-
mas e quem são aquelas que mais criam pro-
blemas do que resolvem. O resultado é uma espé-
cie de meritocracia de Bagé, na qual a técnica do
joelhaço (aplicada como “terapia” pelo perso-
nagem principal do livro O Analista de Bagé, de
Luiz Fernando Verissimo) se impõe como prática.

Se isso é bom por um lado, no sentido de que
não existe acomodação no sistema e a busca por
patamares mais elevados de performance é cons-
tante, por outro há o limite de competência do
líder da PME, normalmente um empreendedor
enérgico, dificilmente um gestor experiente de
pessoas. E aí é que está o centro da questão –
como desenvolver a competência técnica de gerir
pessoas nesse ambiente? As técnicas e as ferra-
mentas utilizadas pelas empresas grandes até
podem ser adaptadas para tal ambiente (em geral,
com simplificações), mas o ritmo de aplicação, o

chamado ciclo de vida do processo, é radical-
mente mais acelerado.

Encontrar o ponto exato de simplificação e
aceleração é o difícil dessa história. E aqui é que
entra o primeiro entrave para a mudança… Um
bom consultor de empresas, que tenha domínio
das técnicas e entenda o ambiente competitivo
em que opera o cliente, é perfeitamente capaz de
propor um modelo que funcione bem em termos
de iniciativas e gestão de pessoas. E, mesmo que
ele não acerte de primeira, em poucos meses (às
vezes semanas, dependendo do dinamismo do
ambiente) os processos estarão ajustados. O
problema é que o médio e pequeno empresário
não têm o hábito de contratar consultores. E os
bons consultores não têm o hábito de trabalhar
com PMEs.

Profissionalizar a empresa é um trabalho árduo
e contínuo de agregar conhecimento aos seus
processos e de desenvolver pessoas, de modo que
os limites do dono não sejam os limites da organi-
zação. E a melhor, talvez a única, forma de fazer
isso é comprando consistentemente esse conhe-
cimento. Mas, claro, o cerne não dá para comprar.
Nenhum consultor do mundo consegue ajudar um
empreendedor sem tino comercial, assim como é
muito difícil ensinar a pensar de forma estratégica
sem uma certa capacidade de abstração. Alguns
limites são reais, mas a maioria não é.

Fala-se muito que os pequenos e médios
empresários podem aprender com as técnicas de
gestão de pessoas das grandes empresas, assim
como que os bons administradores e gestores de
pessoas de grandes empresas podem ganhar em
velocidade de gestão e objetividade ao incorporar
técnicas das PMEs. Uma proposta de valor, que
seja simples, verdadeira, pragmática e acelerada,
com sabemos, serve bem para a pequena e média
empresa. Mas quem disse que essas característi-
cas não cabem também nas grandes?

*Diretor-presidente da www.elancers.net, diretor
da Gestech Consultoria Empresarial e membro do
comitê de criação do CONARH 2006

Média em tamanho, grande
em desafios

Di
vu

lg
aç

ão

Cezar Tegon*

Top em RH

RH-RIO começa no domingo

3º CONPERH

PELA ABRH

Uma boa notícia corre pelo mundo da gestão
de pessoas: os talentos já não se deixam
seduzir tanto pelas megacorporações e

começam a encontrar vida inteligente em espaços
menores, nos quais podem se realizar com mais
plenitude. Os empresários sensíveis a essa dis-
posição e ao entendimento de que poder se exerce
de diferentes maneiras encontrarão aí uma grande,
se não a maior, vantagem competitiva. “É preciso
saber como comandar a transição de um modelo
para outro sem copiar as grandes organizações,
mas também sem ignorar suas virtudes, relativizan-
do-as. O CONARH abre-se para esse universo,
sabendo que nele há uma forte raiz para a diversifi-
cação da economia e a valorização da competência
humana”, diz o coordenador do comitê de criação
do CONARH 2006 – 32º Congresso Nacional sobre
Gestão de Pessoas, Luiz Augusto Costa Leite.

O fato é que, embora seja comum, cada vez me-
nos as empresas de pequeno porte mostram-se
uma extensão de seus proprietários e suscetíveis a
seus desígnios. “O tamanho da empresa não reduz
necessariamente sua complexidade. Basta ver os
IPOs (lançamento de ações) de empresas ligadas à
área da internet, pequenas em tamanho, porém gran-
des em capitalização”, exemplifica Costa Leite. Em
tempos de extrema competitividade, sobrevivem as
organizações que sabem lidar com seus ambientes,
o que exige mais competência profissional que
mágica intuitiva e no qual talento é a palavra-chave.

O CONARH 2006, que está agendado para acon-
tecer no período de 22 a 25 de agosto, no Transa-
mérica Expo Center, em São Paulo, tem como tema
central Transformar para Competir. Além dos de-
safios das PMEs, o congresso abordará outras
grandes questões que permeiam a gestão de pes-
soas na atualidade:

• O Fim do Único e Grande Líder
• Gestão do Capital Humano: O desafio da
transformação
• Segundo Tempo da Responsabilidade Social Cor-
porativa: Medindo os resultados do gerenciamento
• Transformação: Onde estão as maiores barreiras
em gestão de pessoas no mundo globalizado?
• Gap de Gerações na Liderança
• Gestão por Valores
• Valores Espirituais e Valores Materiais no Trabalho:
A virtude procurada
• Afinal, Aprendemos a Medir a Produtividade Hu-
mana nas Organizações?
• Programas de Trainees Estão Dando Certo?
• Investindo em RH no Varejo
• Papel e Atuação do Gestor Público
• Sustentabilidade: Olhando para dentro de casa
• O Poder Feminino da Transformação

Informações e inscrições:
Tel. (11) 3951-8883
www.conarh.com.br

Os prêmios Top Ser Humano e Top Cidadania,
promovidos pela ABRH-RS, estão com as
inscrições abertas até o próximo dia 10. No

Top Ser Humano, os trabalhos podem ser inscritos
em quatro categorias: Estudante, Profissional,
Empresarial e Imprensa (mídia impressa). Já o Top
Cidadania é voltado a empresas públicas e pri-

vadas que tenham pelo menos uma filial gaúcha e
cujo case tenha sido implantado no Estado.

O prazo de entrega dos cases encerra-se no dia
7 de junho.

Informações, regulamento e inscrições:
www.abrhrs.com.br

De 7 a 9 de maio, o Hotel
Sofitel, em Copacaba-
na, será palco do RH

RIO 2006 - 32º Congresso
Estadual de Recursos Huma-
nos, realizado pela ABRH-RJ.
O evento, que traz como tema Luz, Câmera, Ação –
Transformando os cenários de gestão com pes-
soas, tratará de assuntos como sustentabilidade,
meio ambiente, ecoeconomia, liderança servidora,
cultura organizacional, educação corporativa,
carreira, motivação e gestão participativa, entre
outras abordagens de relevância nas organizações
modernas.

O time de palestrantes conta com a presidente

das Indústrias Granfino, Silvia
Coelho Lantiman; do consultor
César Souza; da diretora da OIT
Brasil, Laís Abramo; do vice-
reitor da Unipaz, Roberto
Crema; e de Harbans Lal Arora,

conferencista internacional, que fará a abertura do
congresso com a palestra Quem somos nós? Uma
nova visão da gestão com pessoas.

Simultaneamente, a EXPO RIO apresentará as
novidades de mais de 40 empresas.

Informações e inscrições:
Tel. (21) 2533-2806
www.abrhrj.org.br

O mundo brasileiro
das PMEs

AABRH-PE inicia os preparativos para realizar,
nos dias 15 e 16 de junho, no Centro de Con-
venções de Pernambuco, em Olinda, a ter-

ceira edição do CONPERH - Congresso Pernambu-
cano de RH. O desafio da mudança, competências
e competitividade são os três pilares do evento,
que tem como tema Competir com Competência:
O desafio da mudança.

A proposta da seccional pernambucana é estimu-
lar os profissionais e empresas a estabelecerem vín-

culos mais estreitos entre o desempenho humano e os
resultados organizacionais, buscando a excelência
nos negócios e o desenvolvimento do potencial, além
de sensibilizar as organizações para investirem no ca-
pital humano como estratégia fundamental de sucesso
e proporcionar um ambiente favorável à integração
dos participantes e a ampliação de conhecimentos.

Informações e inscrições:
www.abrhpe.com.br
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