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Executivos trocam grandes firmas
por desafio e liberdade das menores
Chance de pôr mãos à obra, proximidade com o resultado e até mesmo salários podem compensar

Simon plestenjak/Folhapress

Pequenas e médias
empresas já investem
em profissionalização e
potencializam carreira,
afirma consultora
rogério moraes
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o administrador Carlos Carnevali Jr., que trocou uma das maiores companhias globais de Ti por outra de médio porte
Daniel Marenco/Folhapress

O livro estimula o leitor a
não se acostumar com a mediocridade para atingir o sucesso 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.

rose silva machado, que deixou um cargo de gerente na Vivo para dirigir a área comercial de pequena importadora
da por líderes e profissionais
capacitados”, avalia.
Foi por sentir falta de novos desafios que o engenheiro e administrador de empresas Carlos Carnevali Jr., 36,
de São Paulo, deixou para
trás o posto de diretor comercial para setor financeiro da
Cisco Systems, em 2008.
“Embora eu estivesse numa ótima empresa, sentia que

estava sempre fazendo mais
do mesmo. Sentia falta de ter
experiências mais amplas.”
Atualmente, Carnevali
exerce o cargo de diretor-executivo em uma empresa de
médio porte, que atua no
mercado de TIC (Tecnologia
de Informação e Comunicação).
“Numa grande corporação,
mesmo um executivo acaba

Salários crescem mais nas micro e pequenas
colaboração para a folha

Antes facilmente “trocadas” pelas grandes companhias, as micro e pequenas
empresas já conseguem atrair
e reter bons e promissores talentos. Segundo Yara Cunha,
consultora organizacional, isso é resultado de aplicações
de modernas práticas na gestão de recursos humanos.
“Muitas pequenas empresas já investem seriamente
em benefícios, treinamento e
políticas de RH bem definidas”, afirma a consultora.
“Claro que ainda há muito
que melhorar, mas hoje o que
define uma organização já
não é apenas o seu tamanho.”
Por outro lado, o fator remuneração, quase sempre
decisivo nas escolhas profissionais, ainda apresenta
grande diferença. As grandes

Treinamento paratransformar
principiantes em mestres da negociação. Essa é a proposta do
livro, que traz 60 exercícios para o leitor praticar as habilidades necessárias na hora de uma
negociação. Como um manual, a
obra ensina a obter sucesso na
atividade, levando em conta fatores como criatividade, planejamento 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

MÃO NA MASSA

Entre as vantagens de trabalhar em empresa menor estão a possibilidade de colocar em prática novas ideias,
encarar desafios mais estimulantes e conseguir uma rápida ascensão na empresa.
É o que afirma a e consultora organizacional Yara
Cunha.
“Empresas menores precisam de constante desenvolvimento, por isso oferecem
mais oportunidades de realização. Sempre haverá aprendizado, desafios e a chance
de uma boa carreira.”
Yara lembra que no passado existia algum preconceito: profissionais mais capacitados relutavam em trabalhar
em pequenas empresas.
Mas isso vem mudando em
virtude do processo de modernização pelo qual passam
muitas dessas empresas, que
buscam aprimorar seus processos de gestão.
“Até empresas familiares,
muito comuns nesse segmento, têm investido na profissionalização de seus quadros.
Surge daí uma nova deman-
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Planeta vendas
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eDiToRa Qualitymark
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Um guia para se tornar um
bom vendedor, o livro conta a
trajetória do autor, vice-presidente da associação de dirigentes de vendas do Brasil. O
objetivo é, por meio das experiências narradas, dar dicas para profissionais da área de vendas, sejam profissionais ou donos de seus negócios. Entre
os assuntos estão vestimenta,
comportamento e clientes.

colaboração para a folha

Boa remuneração, muitos
benefícios e até status profissional são alguns dos motivos que fazem das grandes
companhias o objeto de desejo de muitos profissionais.
Mas trabalhar em micro,
pequena ou média empresa
pode ter muitas vantagens,
até em termos salariais.
No caso da carioca formada em publicidade e marketing Rose Silva Machado, 39,
foi o desafio que trouxe a mudança de escala.
No início do ano ela deixou
o cargo de gerente de contas
da operadora Vivo para assumir o posto de diretora comercial da Luxo Embalado, uma
pequena importadora recémcriada no Rio de Janeiro.
“Quando recebi o convite,
percebi que era uma oportunidade de me desafiar e pôr
em prática tudo o que sabia.”
A possibilidade de crescimento profissional e a liberdade de trabalho foram os
maiores estímulos para que
Rose aceitasse a mudança, já
que a remuneração ficou no
mesmo patamar.
“Nas grandes empresas, há
pouco espaço para desafios
pessoais. É sempre a mesma
receita de bolo, a mesma cartilha a ser seguida”, afirma a
executiva.

Na esTaNTe

companhias seguem remunerando melhor. Mas até mesmo isso está mudando.
Um estudo divulgado pelo
Sebrae no início do ano mostrou que, entre os anos 2000
e 2010, o valor médio dos salários pagos pelas micro e pequenas cresceu em média
14,3%. Já a remuneração média das grandes empresas au-

“

Muitas
pequenas empresas
já investem em
benefícios,
treinamento e
políticas de RH bem
definidas
YaRa CUnha
consultora organizacional

mentou apenas 4,3%.
Ainda segundo o Sebrae,
em 2011 as micro e pequenas
empresas foram responsáveis
por 85% dos postos de trabalhos criados na economia. Em
parte porque, diferentemente das grandes corporações,
são menos suscetíveis às crises internacionais.
Mas, para o engenheiro e
administrador de empresas
Carlos Carnevali Jr., um outro fator também foi fundamental para a mudança: qualidade de vida.
“Nas grandes, processos
burocráticos de pouca importância tornam a jornada de
trabalho longa e exaustiva.
Hoje posso escolher uma manhã da semana para passar
com meus filhos. Isso é praticamente inconcebível em
uma grande empresa.” (RM)

se tornando apenas mais uma
peça da lenta engrenagem.
Aqui posso ver o resultado
efetivo do meu trabalho e a
relevância dele para a empresa”, afirma Carnevali.
Financeiramente, a troca
também foi vantajosa. Carlos
afirma que, na soma de bônus e participações, sua remuneração chegou a aumentar cerca de 30%.

“

Numa grande
corporação,
mesmo um
executivo acaba
se tornando
mais uma peça da
lenta engrenagem

CaRlos CaRnevali JR.
engenheiro e administrador de empresas

TAMANHO É DOCUMENTO
Vantagens e desvantagens de trocar o emprego
numa grande empresa por uma pequena
VANTAGENS
> Motivação e desafios
> Mais liberdade para
propor e executar novas
ideias e projetos
> O resultado do trabalho
executado é mais 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

FiQUe De oLHo
PalesTRa

CoMo CalCUlaR o PReÇo Da eXPoRTaÇÃo
QUanDo 22 de agosto, das 9h
às 11h30
CoMo É criar condições para
que o empreendedor aumente sua competitividade no mercado
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 empreendimento, a partir de um plano de negócios estruturado
QUanTo grátis para alunos dos
cursos de pós-graduação e atualização 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) 50818200; atendimento ao aluno
(atendimentoaoaluno@espm.
br); e central de candidatos,
ao público externo e ex-alunos
(candidato@espm.br)

