
Entrevista

Parceria entre presidente e
área de RH dá retornos duráveis

Quando um presidente que abraça as causas da área

de recursos humanos encontra um diretor de RH ali-

nhado à estratégia da empresa, essa parceria pode ser

lucrativa, tanto em números quanto em desenvolvi-

mento de pessoas. Joel Dutra, professor da Fundação

Instituto de Administração (FIA), de São Paulo, e um

dos responsáveis pela metodologia da pesquisa que

dá origem ao Cuia de Melhores Empresai, fala sobre

vantagens e limites desse trabalho em conjunto

Qual a importância de o presidente
da empresa estabelecer uma parceria
com a área de RH?
Ela é fundamental, principalmente quando o
aprimoramento da gestão de pessoas implica
mudança de cultura. Num processo de interna-
cionalização, por exemplo, o apoio do presiden-
te ao RH é essencial. A preocupação com ges-
tão de pessoas é recente, contemporânea, e por
isso exige mais atenção do que aquelas que são
mais antigas no ambiente corporativo. Há
muito a ser feito ainda nessa área.

Como essa parceria pode se tornar
estratégica para a empresa?
Para que ela seja eficiente, é preciso que, de um
lado, esteja um presidente consciente da im-
portância dos recursos humanos e, de outro,
exista um profissional de RH capaz de costurar
esse suporte político, com proposições alinha-



das à estratégia da organização. Da mesma for-
ma que o presidente deve abraçar as causas do
RH, o diligente de RH precisa saber abraçar a
estratégia do negócio. Em muitos casos, quando
essa dobradinha dá certo, o diretor de RH acaba
se tornando o braço direito do presidente.

Entre as empresas que se destacaram
no Guia, quais poderiam ser citadas
como exemplo dessa parceria?
No geral, as dez primeiras colocadas podem
ser citadas. Elas têm presidentes que efetiva-
mente colocam o RH como um aspecto essen-
cial para o sucesso e o desenvolvimento do
negócio. Em especial, eu destacaria a Masa da
Amazônia, bicampeã do ranking, cujo presi-
dente, Ulisses Tapajós Neto, exerce um papel
fundamental. Ele é uma figura muito presente
e o grande puxador desse movimento de trans-
formação na gestão de pessoas da empresa. A
Albras, com o Reinaldo Castanheira, também.
Entre as 140, o Banco Real, com o Fábio
Barbosa à frente, é um grande exemplo.

Em certos casos essa parceria faz com que a
figura do presidente se sobreponha à do RH?
Sim, isso pode acontecer quando o presidente
assume um papel maior do que o esperado na
gestão de pessoas. Vários fatores podem contri-
buir para isso. Em alguns casos, a transformação
e o desenvolvimento da organização estão tão
atrelados ao desenvolvimento de pessoas que o
presidente tende a assumir essa responsabilida-

de como forma de garantir que tudo seja feito
com eficiência. Há outros casos em que ele pega
esse papel para si porque não tem, na equipe de
recursos humanos, alguém com uma formação
adequada para assumir o ônus político de todo
esse processo de transformação.

Isso pode ser confundido com paternalismo?
Sim, tivemos um caso assim, na década de 70 e
início da década de 80, de uma empresa que
tinha uma gestão vista por muitos como exem-
plar. O presidente era uma figura de destaque,
a empresa não parava nas greves, enfrentava o
sindicato e tinha uma interessante política de
benefícios. Com o tempo, percebeu-se que o
que era considerado modelo de administração
de pessoas não passava de um paternalismo
sufocante. A companhia oferecia muitos bene-
fícios, mas, em troca, cobrava uma lealdade que
invadia a individualidade dos funcionários. As
pessoas não tinham opção — ou aderiam ou
simplesmente tinham de ir embora. Casos
assim não são regra, mas ainda existem.

Qual é a dica para o presidente,
e, conseqüentemente, para a empresa
não cair nessa cilada?
A grande dica é o respeito à individualidade dos
profissionais na hora de pensar nos benefícios
e nas políticas de RH. Respeito é essencial para
estimular o desenvolvimento das pessoas.
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