
Um número crescente de profissionais "forasteiros"

vem ocupando os cargos mais altos de recursos humanos.

Reportagem Human Resource Executive conta as histórias

de empresas tão variadas quanto Wal-Mart, Accenture,

ABN Amro, Deluxe e Caterpillar
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F
oi "meio que acidental". É assim que
Lawrence Jackson descreve como ele
chegou a seu posto atual, de vice-
presidente executivo da divisão de
pessoal do Wal-Mart.

Não se trata de uma piada. O currículo de
Jackson não é exatamente o de uma pessoa
destinada a gerenciar o departamento de re-
cursos humanos (RH) da maior empregadora
privada do mundo ocidental. Formado em
Harvard com bacharelado em economia, ini-
ciou sua carreira trabalhando no então Bank
of Boston com contas de pessoas jurídicas.
Depois, foi por pouco tempo consultor na
McKinsey, até encontrar seu nicho na Pepsi,
onde passou 17 anos em uma variedade de
cargos, entre eles os de gerente de fábrica,
vice-presidente de vendas e vice-presidente
de operações.

Nos últimos anos, Jackson trabalhou
como vice-presidente sênior de operações
de fornecimento do grupo de supermerca-
dos Safeway, antes de se mudar para a rede
de lojas de conveniência Dollar General,
atuando como presidente e executivo-chefe
de operações por pouco menos de um ano.
Por mais impressionante que sua carreira
fosse até aquele ponto, não existia em lugar
algum de seu currículo algo sequer remota-
mente ligado a recursos humanos... até que
ele sucedeu Coleman Peterson como chefe
de RH do Wal-Mart no fim de 2004.

Jackson certamente não está sozinho. Nos
últimos anos, surgiu um número crescente
de executivos-chefes de RH que chegaram ao
cargo com pouca ou nenhuma experiência
na área -entre eles, Sidney Banwart, vice-
presidente da divisão de recursos humanos
da Caterpillar de Illinois, Estados Unidos; Jill
Smart, sócia-gerente de recursos humanos da
Accenture de Nova York; Ricardo Larrabure,
chefe mundial do Centro de Experiência para
Talentos e Gerenciamento de Desempenho
do ABN Amro de Amsterdã, Holanda; e
Luann Widener, vice-presidente sênior de
recursos humanos da Deluxe, sediada em
Minnesota, EUA.

Em uma era em que o "capital humano"
se tornou parte importante do jargão dos
negócios e os presidentes freqüentemente
são poéticos ao falar da importância de seu

pessoal, alguém pode se surpreender com o
porquê de as organizações terem escolhido
passar a gestão de recursos humanos -exa-
tamente a função responsável por cuidar
da força de trabalho e com ela lidar- para
pessoas que, embora bastante realizadas, não
têm experiência na área.

"Você vê mais e mais empresas voltando-se
para profissionais que sabem, em primeiro
lugar, gerenciar um negócio e, em segundo,
gerenciar pessoas", diz D. Kevin Berchel-
mann, presidente da Triangle Performance,
firma de consultoria sediada em Bellaire,
Texas, especializada em desenvolvimento
organizacional e recursos humanos. "Quando
não conseguem encontrar os dois juntos em
alguém, elas estão recorrendo ao líder do
negócio, enquanto no passado costumavam
valer-se de um executivo de RH realmente
competente, permitindo que ele assumisse
partes do negócio."

Ironicamente, alguns especialistas vêem
a tendência como uma espécie de elogio
canhestro aos recursos humanos. Após anos
de luta por respeito, os profissionais de RH
finalmente conseguiram convencer a alta
direção de que suas funções desempenham
papel significativo no sucesso -ou fracasso-
final da organização.

"E uma coisa terrível de dizer, mas che-
gou a um ponto em que [o gerenciamento
de recursos humanos] é quase importante
demais para ser deixado para o RH", diz Ber-
chelmann. "É a grande ironia que diz: 'Você
criou uma função tão significativa que nós
não podemos deixá-lo mais gerenciá-la'."

Demanda de estratégias
A tendência da contratação de pessoal

não especializado para assumir o posto mais
alto do RH é simplesmente a resposta mais
recente ao chamado para tornar os recursos
humanos mais estratégicos, de acordo com
Tobi D'Andréa, vice-presidente executivo
da ORC Worldwide, de Chicago. Se o RH
quiser reivindicar seu lugar na estratosfera
executiva, especialmente no ambiente de
negócios atual, cada vez mais complexo
e internacional, seus praticantes terão de
trazer consigo maior foco em negócios e
perspicácia amplificada.
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"As questões de negócio que a pessoa
de cargo mais alto do RH enfrenta hoje são
muito mais fundamentais do que as de ontem
no que se refere a peso nos investimentos e
importância estratégica -terceirização e glo-
balização da força de trabalho, por exemplo",
diz D'Andréa. "Essas questões exigem uma
visão completa da estratégia e das operações
do negócio. Infelizmente, o RH deixa um
pouco a desejar aqui, e também uma lacuna,
ao não conseguir reunir profundidade ade-
quada e poder de fogo do pessoal interno
rápido o bastante para responder. Isso leva
ao que vemos hoje."

Foi o que o recém-aposentado presidente
executivo Larry Mosner percebeu quando
decidiu contratar alguém para o posto mais
alto de RH da Deluxe, uma das maiores em-
presas de impressão de cheques do mundo.
Ele ja tinha feito uma análise minuciosa da
prata da casa dentro do RH quando come-
çou a conversar com Luann Widener no
início de 2003. Embora exalte os membros
da equipe de RH da Deluxe como "pessoas
muito capazes", Mosner diz que nenhum
deles estava pronto para o cargo mais alto
do RH. "Eles não tinham a visão de toda a
organização", afirma.

Widener, no entanto, havia trabalhado
com pessoas em todos os níveis da empresa e
provou ser uma pensadora estratégica, conta
Mosner. Em sua opinião, ela se encaixava
claramente. "O que ela trouxe foi conheci-
mento e perspectiva de toda a organização e
a experiência de liderar e administrar muitas
pessoas. Selecioná-la para exercer esse papel
foi uma decisão muito fácil."

Ao contrário de Jackson, que passou a
maior parte de sua carreira mudando de

empresa para empresa, Widener está na De-
luxe há 27 anos. A maior parte do tempo, ela
ficou na área de produção, onde ascendeu
a vice-presidente de melhoria de processos
em 1997 e a vice-presidente de operações de
produção em 2000.

"Enquanto passava por todas essas mu-
danças de carreira, eu sempre observava qual
deveria ser a próxima oportunidade", diz
Widener. "Era um caminho bem definido.
Se você tivesse sido um bom gerente de pro-
dução, provavelmente teria a oportunidade
de ser um gerente de fábrica ou um gerente
regional. Então, foi uma surpresa quando
assumi uma função de RH."

Mosner revela que não teve pruridos ao
trazer para o cargo alguém que não possuía
profundo conhecimento e experiência em
RH. Widener, por outro lado, não tinha tanta
certeza de que era a pessoa certa para liderar
a equipe de cem pessoas do RH da Deluxe.

"Eu não me via necessariamente querendo
aquele cargo logo de cara", afirma ela. "Eu
disse ao presidente: 'Estou me debatendo
sobre o porquê de o senhor me colocar lá'.
Tive de pensar sobre isso por longo tempo."
Especificamente, Widener se questionou se
estaria colocando a empresa em risco devido
a sua falta de experiência na área e se tinha
as habilidades necessárias para exercer ver-
dadeira influência na organização.

Pensando bem sobre seus cargos ante-
riores, no entanto, começou a refletir sobre
uma experiência relativa a RH que ela havia
tido enquanto trabalhava com operações,
que envolvia aplicar uma abordagem mais
científica ao processo de seleção e recruta-
mento da empresa.

Na firma de consultoria Profiles Interna-
tional, Widener lançara uma iniciativa para
"entender os comportamentos, peculiarida-
des, habilidades e características" dos profis-
sionais de melhor desempenho da Deluxe e
depois incorporá-los a uma ferramenta de
avaliação que pudesse ser usada para prever
seu provável grau de sucesso na organização.
Indivíduos selecionados por meio do processo
melhorado provaram ter mais sucesso, diz ela,
permitindo à empresa diminuir seus custos
de recrutamento, enquanto aumentava sua
qualidade de contratação.

Relembrando o processo, Widener per-
cebeu que assumir o cargo mais alto do RH
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da empresa lhe daria a oportunidade de
usar a experiência como base e influenciar
a velocidade com que a organização pode-
ria implementar mudanças ao selecionar as
pessoas certas para as funções certas. Entu-
siasmada com a perspectiva, chamou Mosner
e lhe disse que aceitava.

Experiência com batismo de fogo
Embora se sentisse confiante de que suas

experiências anteriores a dotavam de "um
conhecimento de negócios profundo", bem
como do respeito da força de trabalho em
todos os níveis, Widener foi rápida em reco-
nhecer que sofria de uma grave deficiência de
conhecimento de RH. Para atingir um nível
mais ou menos confortável, ela adotou uma
abordagem multifacetada, auto-educando-se
pela leitura de tudo o que conseguisse encon-
trar e contando com a ajuda da firma de con-
sultoria Personnel Decisions International,
sediada em Minneapolis, para formular uma
estrutura para recursos humanos e construir

uma rede de colegas profissionais de RH na
região das Cidades Gêmeas [Minneapolis e
St. Paul].

Além de se reunirem pessoalmente para
discutir questões-chave da área, Widener
diz que os membros dessa rede informal de
executivos de RH se tornaram confidentes
tão próximos que ela se sente à vontade o
bastante para "pedir seu aconselhamento e
se apoiar neles". Logo que assumiu o novo
cargo, ela deu início ao "Almoço com Lu",
evento mensal no qual passa o dia com qua-
tro ou cinco pessoas do RH discutindo o
negócio e perguntando-lhes quais facetas de
RH elas acham que não estão funcionando
tão bem.

Widener não está sozinha quando se sente
apreensiva sobre deficiências em habilidades
e conhecimentos básicos de RH. Retomar
a velocidade é uma preocupação típica de
pessoas que não são da área e que se tornam
líderes de RH.

Antes de assumir o cargo mais alto do
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RH da Caterpillar em maio de 2004, Sidney
Banwart passara mais de 35 anos na empre-
sa, basicamente em cargos de engenharia e
depois como o primeiro executivo-chefe de
informação.

Ao reconhecer a necessidade de rapida-
mente entender as questões de RH, ele se
envolveu com uma associação de políticas
de RH, grupo defensor de políticas públicas
sediado em Washington. O envolvimento de
Banwart foi tão profundo que ele acabou
liderando a Coalizão de Compras Farma-
cêuticas da associação, que estava sendo
formada para elaborar um novo modelo de
compras para remédios com prescrição para
encorajar os funcionários a ser melhores
consumidores.

Jill Smart, da Accenture, adotou uma
abordagem mais do tipo "arregaçar as mangas
e meter a mão na massa" para se familiarizar
com as práticas e políticas de RH. Promovida
a sócia-gerente de recursos humanos em
2004, sua mudança de um mundo para outro
ocorreu com mais tons de cinza do que para
outros "forasteiros".

Smart vinha ocupando cargos gerenciais
na área de RH desde 2000, quando se tornou
chefe da prática de negócios de capacitação
de pessoas da organização, que incluía trei-
namento e gestão de conhecimento. Ainda
assim, orientada para detalhes, estava frustra-
da por não ter um conhecimento completo
de todas as particularidades envolvidas nos
diversos processos de RH da empresa.

Durante seu primeiro ano no cargo mais
alto do RH, Smart chamou para si a tarefa
de conduzir o processo de revisão anual da
Accenture para milhares de executivos sê-
niores por toda a organização. Uma vez que
seu antecessor tinha-se afastado e deixado a
equipe de RH administrar todo o processo,
a insistência de Smart em liderar a inicia-
tiva pegou de surpresa seus subordinados
diretos.

"No início, eles ficaram chocados e frustra-
dos por eu querer fazer aquilo", diz ela. "Mas,
no fim, aprenderam muito também, pois eu
mudei as coisas no decorrer do processo para
melhorá-las; então, agora suas tarefas são um
pouco mais fáceis, já que eles as fazem sem
perder tanto tempo."

Smart simplificou os formulários de re-
visão anual e criou processos e ferramentas
de relatório para a equipe de RH nas várias
divisões da empresa. Além disso, estabeleceu
"responsabilidades", tais como exigir que os
executivos sêniores concluíssem todos os trei-
namentos e terminassem a revisão anual de
seu pessoal dentro do prazo. Para ter certeza
de que eles corresponderiam às expectativas,
explicou exatamente quais conseqüências
sofreriam se não cumprissem essas tarefas.

O apoio da equipe
Ricardo Larrabure, do ABN Amro, tra-

balhou em bancos por cerca de 35 anos,
sobretudo em cargos de linha de frente, mas
nunca havia atuado na área de RH quando
lhe pediram para liderar o Centro de Expe-
riência para Talentos e Gerenciamento de
Desempenho da empresa em 2005. Ele não
se envergonha de admitir suas deficiências.
"Minha curva de aprendizado foi vertical,
literalmente", diz. "Eu não dominava o jargão,
não sabia nada sobre como todas as peças se
encaixam."

De acordo com D'Andrea, da ORC
Worldwide, Larrabure encontrou uma das
chaves para fazer as coisas funcionar. Para
que tenha sucesso no cargo mais alto do RH,
diz, o profissional tem de "saber o que seu
pessoal sabe, assim como o que não sabe" e
se sentir confortável para pedir ajuda. Na
verdade, Larrabure considera sua equipe
de RH "muito forte e capaz" por ajudá-lo a
se preparar para seu novo cargo. Do mesmo
modo, Jackson afirma: "Sou um dos primeiros
a dizer que não tenho todas as respostas, mas
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também me sinto à vontade cercando-me de
pessoas que são melhores no que fazem do
que eu jamais poderia ser".

Banwart também confia muito em sua
equipe, voltando o foco da atenção a seus
subordinados diretos quando pedem que ele
faça uma apresentação ou destrinche uma
questão específica. "Deixar as pessoas que
têm o conhecimento e a experiência levar
o crédito é uma relação ganha-ganha, pois
me ajuda a aprender e as ajuda a adquirir
credibilidade no resto da organização", diz.

Uma equipe forte e conhecedora não é
apenas benéfica, é essencial para um novo
chefe de RH inexperiente, de acordo com

Greg Hessel, sócio-gerente sênior e chefe
mundial do Centro de Experiência de Recur-
sos Humanos da Korn/Ferry International,
empresa de headhunting sediada em Nova
York. Por não ter uma dimensão da expe-
riência de RH, um novato terá dificuldade
em manter a função em velocidade máxima
-ainda mais em adotar uma estratégia de RH
competitiva, agressiva e progressiva- se não
tiver uma equipe conhecedora e habilidosa
trabalhando a seu lado em todos os passos
do caminho.

"É muito peso para alguém assumir esse
papel sem ter tido nenhuma experiência em
RH", afirma Hessel. "Você precisa contar
com uma equipe bem sólida a seu redor
para assegurar que, enquanto você ganha
velocidade, a empresa não está sendo colo-
cada em risco."

Entretanto, para um novo chefe de RH,
especialmente o que passou a maior parte
da carreira em outras áreas, existe mais um
risco: ser rotulado como "forasteiro", aquele
que não penou na função e, portanto, não

tem direito de estar ali. Esse problema pro-
vavelmente será causado pelos "vitalícios do
RH", que são os profissionais que construíram
a vida profissional no RH e possivelmente
acharão que deveriam ser os herdeiros legí-
timos do trono.

Ao se verem passados para trás por um
"forasteiro", eles talvez fiquem ressentidos e
não cooperem. Sua resposta pode variar do
extremo -sabotar a estratégia de longo prazo
do novo chefe de RH- ao mais sublime, mas
igualmente destrutivo -abandonar o navio e
levar consigo suas valiosas habilidades e base
de conhecimento. O segredo para atenuar
essas circunstâncias está na maneira com que
o novo líder de RH abordará o desenvolvi-
mento contínuo desses indivíduos.

"Pode ser desafiador para as pessoas que
estão em RH há muito tempo e procuram
ajudar a preencher aqueles cargos sêniores",
diz Smart. "A liderança de RH precisa levar
a sério as trajetórias dessas pessoas, para que
não vejam apenas o lado ruim, pois existe
muita coisa boa em uma capacidade de tor-
nar o RH mais estratégico e orientado para
o negócio. Elas não podem fazer nada a não
ser crescer e se beneficiar disso."

Quando abordada de modo positivo, a
ascensão de um "forasteiro" ao topo pode
fornecer a oportunidade para uma grande
experiência mútua de aprendizado. En-
quanto o novo chefe de RH se enfronha
nos conhecimentos básicos da área, sua
equipe deveria aproveitar a oportunidade
para aprender com ele e desenvolver os
conjuntos de habilidades que lhe faltam,
posicionando-se melhor para a próxima vez
que o cargo do topo se abrir.

"Para os profissionais de RH que se senti-
ram passados para trás, a verdade inegável é
que 'alguém acreditou que eu tinha menos
habilidades que as necessárias para liderar
essa organização'", diz Berchelmann. "Eles
têm, então, três opções: aborrecer-se e lamen-
tar-se sobre isso, procurar uma organização
que não acredite nisso ou aproveitar o tempo
e aprender as coisas que a organização pensa
que são importantes."
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