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Aadoçãodepolíticasdere-
cursos humanos em micro e
pequenasempresas (MPEs)é
muitas vezes vista com resis-
tência pelo empresário.
A falta de conhecimento e

de recursos estão entre as
causas. Nesse assunto, pou-
casvãoalémdobásico, como
folha de pagamento, demis-
são e contratação.
SegundoCelsoBazzola,só-

cio-diretordaBazzEstratégia
e Operação de RH, empresa
que dá consultoria para
MPEs, o grande desafio é fa-
zeropequenoempreendedor
enxergar essas políticas co-
mo investimento, não como
custo. “Eles achamqueécoi-

sa para empresa grande e só
dão importância quando co-
meçam a perder talentos.”
A atração e retenção de

bons profissionais estão en-
tre os principais motivos pa-
ra uma empresa ficar atenta
àgestãodepessoas. Issopor-
que o custo da rotatividade
de funcionários émuito alto.

Criatividade
Por outro lado, boas práti-

cas de gestão nem sempre
precisamde grandes investi-
mentos. Em alguns casos,
bastaumpoucodecriativida-
de. Foi oquepercebeuadire-
ção de uma pequena meta-
lúrgica carioca, a Maemfe.
Desde 2004, a empresa

vem implementando ações
no intuito demelhorar os ní-
veisdesatisfação.“Sãoações
simples,masque têmtrazido
ótimos resultados”, disse
MarcosPauloDinisAnoBom,
diretor da empresa.
Ano Bom cita como exem-

plo o programaBomDiaMa-
emfe, quemensalmente reú-

ne os funcionários para um
café da manhã oferecido pe-
laempresa.“Nessasocasiões,
adiretoria fazumrelatório re-
sumido dos números recen-
tes e fala sobre os planos.”
Atransparêncianarelação

entre direção e funcionários
trouxe resultados. Conforme
relata o diretor, na pesquisa
de clima que a empresa rea-
lizaentreseuscolaboradores,
o nível de satisfação médio
constatadotemsidode7pon-
tos–emumaescalade0a10.
“Hojeo funcionáriosesen-

te parte do negócio e acredi-
ta na empresa.”

novamentalidade
Mesmocomresistências, a

mentalidadedopequenoem-
presário sobregestãodepes-
soas vemmudando.
O problema é conseguir

agir emmeio a tantas priori-
dades urgentes. É o que afir-
ma Carlos Silva, Membro do
Conselho Deliberativo da
ABRH-SP (Associação Brasi-
leira de Recursos Humanos)

e sócio-diretordaLesapCon-
sultoria Empresarial.
“Ospequenosempresários

estão sempre apagando in-
cêndios, tentando manter o
negócio funcionando. Eles
nem sempre têm tempo de
pensar emRH”, afirmaSilva.
Ele reforça, porém, que a

partir dedez funcionários to-
da empresa deveria ter polí-
ticas de recursos humanos.
“Caso contrário, o empresá-
rioestarásó ‘treinando’ofun-
cionárioparaoutraempresa,
pois,naprimeiraoportunida-
de, ele troca de emprego.”
Silvaenfatizaqueomerca-

do está sempre em busca de
bonsprofissionaisequeope-
quenoempreendedor temde
aprender a valorizá-lo.
“Quando um trabalhador fi-
ca insatisfeito é comose esti-
vesse nomercado. Está sem-
pre à procura de um empre-
gomelhor.”

leia outras reportagens
folha.com/mpme

ações para atrair e
reter bons profissionais
podem reduzir custos e
nemsempre demandam
grandes despesas

Para especialistas, empresários devem ter políticadeRHcomo investimento

Gestãodepessoas édesafio
parapequenas empresas

BUROCRACIA
Na hora de abrir uma empresa,
o empreendedor deve preparar
toda a documentação, fazer
um contrato social e contratar
um contador. O documento de-
ve ser solicitado em uma Junta
Comercial e deve conter o ob-
jetivo e o endereço do negócio,
o interesse das partes e a des-
crição dos aspectos societá-
rios. O dono deve ainda apre-
sentar documentos pessoais.
dfolha.com/no1145746

PONTO ELETRÔNICO
A partir de hoje, as micro e pe-
quenas empresas que já utili-
zam o ponto eletrônico devem
se adaptar ao novo sistema.
Empresas com até dez empre-
gados estão isentas da obriga-
toriedade. As com mais de dez
poderão escolher entre o ponto
manual, o eletrônico e o mecâ-
nico. A justificativa do governo
para a mudança é evitar frau-
des na marcação da jornada.
dfolha.com/no1140043

SERVIÇOS
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Funcionárias do Femme
participam de dinâmica de
grupo coordenada pelo RH

de são paulo

No Femme, laboratório
especializado em atender
mulheres, o departamen-
to de RH também quer
manter seus funcionários
satisfeitos e relaxados.Re-
gularmente, todospassam
por treinamentos sobre
meditaçãoegerenciamen-
to do estresse.
“As sessões podem ser

mensais ou quinzenais,
dependendodanecessida-
dedo setor”, explica Julia-
na Delle Cave, gerente de
RH do laboratório. As ati-
vidadesenvolvemdinâmi-
cas de grupo e palestras.
Segundo ela, o resultado
aparecenasavaliaçõespe-
riódicas da empresa.
“Todo esse esforço nos

ajuda a identificar carên-
cias. Com isso, podemos
desenvolvermelhor as ca-
pacidades profissionais
dos colaboradores.” (RM)

Laboratóriotem
cursoantiestresse
parafuncionários

oi. mais
vantagens pra
sua empresa.

Ligue 0800 282 3131

mercadompme guia especial da
micro, pequena
emédia empresa
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