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TAMANHO É DOCUMENTO
Vantagensedesvantagensde trocar oemprego
numagrandeempresaporumapequena

VANTAGENS
>Motivação e desafios
> Mais liberdade para
propor e executar novas
ideias e projetos
> O resultado do trabalho
executado émais visível
> Percepção de que faz a
diferença
>Melhor ambiente de trabalho
>Maior qualidade de vida
(menos pressão, menos
burocracia, possibilidade de
rotina flexível)

DESVANTAGENS
>Menor status profissional
> Possibilidade de redução
nos ganhos
>Menos benefícios fixos
>Menor infraestrutura
>Menos verbas para
desenvolver projetos

rogério moraes
colaboração para a folha

Boa remuneração, muitos
benefícios eaté statusprofis-
sional são alguns dos moti-
vos que fazem das grandes
companhias o objeto de de-
sejo demuitos profissionais.
Mas trabalhar em micro,

pequena ou média empresa
pode ter muitas vantagens,
até em termos salariais.
No caso da carioca forma-

da em publicidade e marke-
ting Rose SilvaMachado, 39,
foiodesafioque trouxeamu-
dança de escala.
No iníciodoanoeladeixou

o cargo de gerente de contas
daoperadoraVivoparaassu-
miropostodediretoracomer-
cial da Luxo Embalado, uma
pequena importadora recém-
criada no Rio de Janeiro.
“Quando recebi o convite,

percebi que era uma oportu-
nidade de me desafiar e pôr
emprática tudooquesabia.”
A possibilidade de cresci-

mento profissional e a liber-
dade de trabalho foram os
maiores estímulos para que
Roseaceitasseamudança, já
que a remuneração ficou no
mesmo patamar.
“Nasgrandesempresas,há

pouco espaço para desafios
pessoais. É sempre a mesma
receitadebolo, amesmacar-
tilha a ser seguida”, afirma a
executiva.

MÃONAMASSA
Entre as vantagens de tra-

balharemempresamenores-
tão a possibilidade de colo-
car em prática novas ideias,
encarardesafiosmaisestimu-
lantes e conseguir uma rápi-
da ascensão na empresa.
É o que afirma a e consul-

tora organizacional Yara
Cunha.
“Empresasmenorespreci-

sam de constante desenvol-
vimento, por isso oferecem
mais oportunidadesde reali-
zação. Semprehaveráapren-
dizado, desafios e a chance
de uma boa carreira.”
Yara lembraquenopassa-

do existia algum preconcei-
to:profissionaismais capaci-
tadosrelutavamemtrabalhar
em pequenas empresas.
Mas issovemmudandoem

virtude do processo de mo-
dernizaçãopeloqualpassam
muitasdessasempresas,que
buscam aprimorar seus pro-
cessos de gestão.
“Até empresas familiares,

muitocomunsnessesegmen-
to, têminvestidonaprofissio-
nalização de seus quadros.
Surge daí uma nova deman-

Pequenas emédias
empresas já investem
emprofissionalização e
potencializamcarreira,
afirma consultora

Chancedepôrmãosàobra,proximidadecomoresultadoeatémesmosaláriospodemcompensar

Executivos trocamgrandes firmas
pordesafioe liberdadedasmenores

dapor líderes e profissionais
capacitados”, avalia.
Foi por sentir falta de no-

vos desafios que o engenhei-
roeadministradordeempre-
sas Carlos Carnevali Jr., 36,
de São Paulo, deixou para
trásopostodediretor comer-
cial para setor financeiro da
Cisco Systems, em 2008.
“Embora eu estivesse nu-

maótimaempresa,sentiaque

estava sempre fazendo mais
domesmo. Sentia faltade ter
experiências mais amplas.”
Atualmente, Carnevali

exerceocargodediretor-exe-
cutivo em uma empresa de
médio porte, que atua no
mercado de TIC (Tecnologia
de Informação e Comunica-
ção).
“Numagrandecorporação,

mesmo um executivo acaba

setornandoapenasmaisuma
peça da lenta engrenagem.
Aqui posso ver o resultado
efetivo do meu trabalho e a
relevânciadeleparaaempre-
sa”, afirma Carnevali.
Financeiramente, a troca

tambémfoi vantajosa.Carlos
afirma que, na soma de bô-
nus e participações, sua re-
muneraçãochegouaaumen-
tar cerca de 30%.

colaboração para a folha

Antes facilmente “troca-
das” pelas grandes compa-
nhias, as micro e pequenas
empresas jáconseguematrair
e reterbonsepromissores ta-
lentos. SegundoYaraCunha,
consultoraorganizacional, is-
so é resultado de aplicações
demodernaspráticasnages-
tão de recursos humanos.
“Muitas pequenas empre-

sas já investem seriamente
embenefícios, treinamentoe
políticas de RH bem defini-
das”, afirma a consultora.
“Claro que ainda há muito
quemelhorar,mashojeoque
define uma organização já
nãoéapenasoseutamanho.”
Por outro lado, o fator re-

muneração, quase sempre
decisivo nas escolhas profis-
sionais, ainda apresenta
grandediferença.Asgrandes

companhiasseguemremune-
rando melhor. Mas até mes-
mo isso está mudando.
Umestudodivulgadopelo

Sebraeno início doanomos-
trou que, entre os anos 2000
e 2010, o valormédio dos sa-
láriospagospelasmicroepe-
quenas cresceu em média
14,3%. Jáa remuneraçãomé-
diadasgrandesempresasau-

mentou apenas 4,3%.
Ainda segundo o Sebrae,

em 2011 asmicro e pequenas
empresasforamresponsáveis
por 85%dospostosde traba-
lhoscriadosnaeconomia.Em
parte porque, diferentemen-
te das grandes corporações,
sãomenos suscetíveis às cri-
ses internacionais.
Mas, para o engenheiro e

administrador de empresas
Carlos Carnevali Jr., um ou-
tro fator também foi funda-
mentalparaamudança:qua-
lidade de vida.
“Nas grandes, processos

burocráticosdepouca impor-
tância tornam a jornada de
trabalho longa e exaustiva.
Hojepossoescolherumama-
nhã da semana para passar
com meus filhos. Isso é pra-
ticamente inconcebível em
uma grande empresa.” (RM)

Salárioscrescemmaisnasmicroepequenas

“ Numagrande
corporação,
mesmoum
executivo acaba
se tornando
mais umapeçada
lenta engrenagem
CaRlos CaRnevali JR.
engenheiro e administrador deempresas

Na esTaNTe

neGÓCios
Planeta vendas
Leonardo Motta
eDiToRa Qualitymark
QUanTo R$ 29,90 (156 págs.)

Um guia para se tornar um
bom vendedor, o livro conta a
trajetória do autor, vice-pre-
sidente da associação de diri-
gentes de vendas do Brasil. O
objetivo é, por meio das expe-
riências narradas, dar dicas pa-
ra profissionais da área de ven-
das, sejam profissionais ou do-
nos de seus negócios. Entre
os assuntos estão vestimenta,
comportamento e clientes.

neGÓCios 2
negociação na Prática
Ira Asherman
eDiToRa Negócio/Elsevier
QUanTo R$ 79,90 (368 págs.)
TRaDUÇÃo Janice Louzada

Treinamentoparatransformar
principiantesemmestresdane-
gociação. Essa é a proposta do
livro, que traz 60 exercícios pa-
ra o leitor praticar as habilida-
des necessárias na hora de uma
negociação.Comoummanual, a
obra ensina a obter sucesso na
atividade, levando em conta fa-
tores como criatividade, plane-
jamento e assertividade.

aDMinisTRaÇÃo
10 X: a Regra que faz a
Diferença entre o sucesso
X fracasso
Grant Cardone
eDiToRa Da Boa Prosa
QUanTo R$ 39 (262 págs.)
TRaDUÇÃo Thais Iannarelli

O livro estimula o leitor a
não se acostumar com ame-
diocridade para atingir o su-
cesso e se destacar. Segundo o
autor, não adianta apenas ter
boas ideias, é preciso agir para
alcançar os objetivos, vencer
a concorrência e se tornar um
modelo de sucesso.

PalesTRa
CoMo CalCUlaR o PReÇo Da eX-
PoRTaÇÃo

QUanDo 22 de agosto, das 9h
às 11h30
CoMo É criar condições para
que o empreendedor aumen-
te sua competitividade no mer-
cado
QUanTo grátis
onDe Sebrae Vergueiro
enDeReÇo r. Vergueiro, 1.071,
São Paulo
infoRMaÇÕes (11) 3253-2121

PalesTRa
eMPReenDeDoR: UMa CaRReiRa
Possível

QUanDo 28 de agosto, das
18h às 19h30
CoMo É fornece ferramentas
para montar o próprio empre-
endimento, a partir de um pla-
no de negócios estruturado
QUanTo grátis para alunos dos
cursos de pós-graduação e atu-
alização da ESPM; R$ 80 para
público externo
onDe ESPM (Escola Superior
de Propaganda e Marketing)
enDeReÇo r. Joaquim Távora
1.240, São Paulo
infoRMaÇÕes (11) 5081-
8200; atendimento ao aluno
(atendimentoaoaluno@espm.
br); e central de candidatos,
ao público externo e ex-alunos
(candidato@espm.br)

FiQUe De oLHo

Daniel Marenco/Folhapress

rose silva machado, que deixou um cargo de gerente na Vivo para dirigir a área comercial de pequena importadora

o administrador Carlos Carnevali Jr., que trocou uma dasmaiores companhias globais de Ti por outra demédio porte

Simon plestenjak/Folhapress

“ Muitas
pequenas empresas
já investemem
benefícios,
treinamento e
políticas deRHbem
definidas
YaRa CUnha
consultora organizacional


