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Poucos empreendedores têm trajetória tão ligada ao setor em que atuam quanto o holandês 
Johannes Antonius Maria Wiegerinck. Quando desembarcou em São Paulo, em 1955, atraído 
pela visão do Brasil como "o país do futuro", Jan - como é chamado - sequer imaginava que, 
meio século depois, seria um ícone na área de recursos humanos, termo do qual discorda 
totalmente, aliás. "Não podemos falar do ser humano como um recurso. Ele é a razão de ser", 
rebate o hoje octogenário fundador da Organização Gelre.  
 
Depois de morar quatro anos no Brasil, na passagem da infância para a adolescência, entre 
1936 a 1940, Jan mudou-se para o Suriname durante a Segunda Guerra Mundial. 
Acompanhava o pai, convocado a construir obras de defesa para o exército holandês. Após o 
conflito, retornou à Holanda, onde formou-se em Direito pela Universidade de Nimega, em 
1952.  
 
As dificuldades do pós-guerra o levaram a decidir pelo Brasil. "Já falava português, gostava do 
País e tinha aquele sonho de voltar, pois havia passado parte da juventude aqui", explica. 
"Estudei na Holanda nos anos de chumbo. Era racionamento de tudo e muito difícil encontrar 
emprego. Então, decidi vir para o país do futuro."  
 
Quando iniciou na atividade, foi aconselhado a desistir. "Vão te pedir uma secretária, mas é 
para fazer programa, não para trabalhar", chegaram a dizer. A persistência e o olhar 
empreendedor, porém, o fizeram manter-se na trilha traçada.  
 
Hoje, Jan comanda um grupo de 14 empresas, cuja especialidade é recrutar, avaliar e 
selecionar profissionais para diversos tipos de colocação, como temporários, efetivos, 
terceirizados, safristas e até estagiários. Com cem unidades em todo o Brasil, a Gelre tem em 
seu banco de dados mais de 2 milhões de currículos. A organização já empregou 3,5 milhões 
de pessoas.  
 
A última visita de Jan à Holanda aconteceu há dois ou três anos, quando foi visitar alguns 
primos. Do país natal, guarda lembranças dos tios, já falecidos, e o amor ao clube do coração, 
o Ajax, de Amsterdã. Nesta entrevista, você conhecerá mais sobre a história e as idéias deste 
pioneiro da "administração das relações humanas no trabalho", como gosta de dizer.  
 
Gazeta Mercantil - Como era o mercado de trabalho quando o senhor chegou ao País?  
 
Cheguei em 1955 e nem sabia nada de mercado de trabalho. Era formado em Direito. Fui 
trabalhar em banco. Só comecei a me interessar pelo mercado de trabalho em 1963. Trabalhei 
em banco até 1961, quando fui mandado embora, por insubordinação. Não aceitei uma 
transferência para Santos. Encontrei emprego em uma empresa de comércio internacional. 
Não gostei da atividade e comecei a procurar outras coisas. Escrevendo cartas, ofereci uma 
franquia para uma entidade que não era conhecida no Brasil, a Manpower. Então o presidente 
veio aqui, conversamos e fechei contrato com ele. Foi aí que comecei a me interessar por este 
mercado. Durante cinco anos fui franqueado. Quando terminei o contrato de franquia, 
continuei a empresa normalmente, só que mudei de nome. Criei o nome Gelre.  
 
Gazeta Mercantil - Como foram os primeiros anos de sua empresa?  
 
Fui o primeiro nesse tipo de atividade no Brasil. Muitos diziam que não daria certo. Não havia 
legislação, nem precedentes e ninguém sabia o que era. Algumas pessoas diziam: ‘vão te pedir 
uma secretária, mas é para fazer programa, não para trabalhar’. E tive uma experiência assim, 
com um cliente francês. À tarde a secretária me telefonou dizendo que não iria mais lá, porque 
ele queria que ela trabalhasse à noite também. Foi o único caso que tive.  
 
Gazeta Mercantil - Quais os principais problemas enfrentados à época?  
 



A legislação não existia. Adaptamos. Usamos o instituto do ‘avulso’, que só existia no porto. 
São aqueles homens que trabalham na carga e descarga de navios e são contratados para 
aquele trabalho temporário. E existia também o conceito do ‘eventual’ na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). Combinando esses dois conceitos, os advogados que contratei 
encontraram uma forma de operação. Aí começamos já a trabalhar por uma legislação, até 
que em 1974 conseguimos uma lei específica.  
 
Gazeta Mercantil - Nos anos iniciais, o que as empresas esperavam?  
 
As empresas brasileiras não conheciam o serviço, tanto é que comecei com as americanas. Me 
filiei rapidamente à Câmara de Comércio Americana e fui visitar essas empresas, porque 
muitos executivos conheciam o conceito dos Estados Unidos. Eles começaram a usar nossos 
serviços. E pouco a pouco conseguimos também converter as empresas brasileiras, primeiro as 
grandes, depois as médias e as pequenas.  
 
Gazeta Mercantil - Desde então, o perfil exigido dos profissionais mudou?  
 
Não mudou tanto. O ser humano não muda. As circunstâncias mudam, mas os desejos 
humanos continuam os mesmos. Os dirigentes necessitam que as pessoas produzam. Temos o 
mesmo problema da época: cargos em aberto para os quais não conseguimos encontrar 
talentos e gente sobrando que não sabe fazer aquilo que precisa ser feito. É um problema 
atual e já era problema na época. Naquele tempo trabalhávamos muito com datilógrafas, e a 
capacidade delas era medida pelo número de toques por minuto. Nos Estados Unidos, 
aplicávamos testes e o resultado não era menos de 220 toques por minuto. Aqui, 
trabalhávamos com 140 toques. A produtividade da secretária americana naquele tempo era 
bem mais alta do que a da brasileira. Hoje, isso deve estar mais equalizado. Então o nosso 
padrão aqui era 140. Se exigíssemos 220, não empregávamos ninguém. E se eles exigissem 
140 teriam excesso de gente.  
 
Gazeta Mercantil - O que as empresas esperam dos executivos hoje?  
 
O que se fala muito é em liderança. Pessoalmente, acho que não é isso. Precisa-se de pessoas 
competentes e dinâmicas. Se são líderes, isso é secundário. Há pessoas que são competentes 
e dinâmicas e são perfeitamente aptas. Nos jornais está cheio de ‘falta liderança’ e ‘precisamos 
formar líderes’. Nunca vi formar líderes. Hitler era um grande líder, mas não precisamos de 
gente assim. A pessoa deve ser competente e dinâmica. Então, o foco do mercado está um 
pouco equivocado.  
 
Gazeta Mercantil - O momento econômico do País influencia a área de RH?  
 
O trabalho formal está crescendo. Isso é positivo. Mas, por outro lado, estamos batalhando em 
nossas associações de classe para conseguir uma melhor regulamentação das atividades. 
Temos muitas deficiências jurídicas que impedem o crescimento de nossas atividades e a 
contribuição que poderíamos dar ao desenvolvimento do País.  
 
Gazeta Mercantil - O que é preciso mudar?  
 
A regulamentação da terceirização. Há uma atitude negativa para com a terceirização e 
achamos que não precisa ser assim, desde que seja bem regulamentado. É uma selva no 
momento, porque o governo não faz regras. Estamos batalhando para regulamentar. Como 
nos anos 60 e 70 trabalhamos para conseguir uma legislação para o trabalho temporário (e 
conseguimos, em 1974), agora batalhamos por uma lei sobre a terceirização. Em relação aos 
temporários também acho que pode haver muito mais trabalho, desde que as leis sejam 
revistas. Hoje, o trabalho temporário está limitado a três meses. Se esse período fosse mais 
longo, poderíamos empregar muito mais. É verdade que são trabalhos temporários, mas é do 
temporário que surge o efetivo. No Dia das Mães, foram contratadas 87 mil pessoas no Brasil 
como temporárias. Dessas, 24 mil foram contratadas como efetivas. Além disso, as estatísticas 
mostram o grande desemprego dos jovens. O trabalho temporário é uma maneira de o jovem 
entrar no mercado. Por que ele é marginalizado? O empregador diz que ele não tem 



experiência. Se ele pode fazer um trabalho temporário, já pode dizer que tem experiência. 
Então ele se coloca mais fácil no mercado.  
 
Gazeta Mercantil - O que o senhor acha da lei que impede o empregador de exigir do 
candidato mais de seis meses de experiência?  
 
Acho totalmente inócua, não resolve nada. Se quero ser operado e o hospital me diz que só 
tem médicos com seis meses de experiência, vou para outro. Se pego um motorista de praça 
que não conhece a cidade, vou para outra praça. Na semana passada, peguei um táxi e falei 
ao taxista: ‘vou para a Avenida Angélica’ e ele respondeu ‘não sei onde fica’. Falei: ‘eu te 
explico’. Aí, no caminho, fui conversando com ele. Perguntei há quanto tempo estava na 
atividade. Ele respondeu: ‘Hoje é o meu primeiro dia’. Perguntei quantas corridas havia feito. 
‘É a primeira’. Peguei o camarada na primeira corrida. Acho que o motorista de táxi deve ter 
um pouco de experiência. Em alguns casos, pode-se exigir três ou seis meses, dependendo da 
função. Então, essa exigência legal é mais uma burocracia que não vai mudar em nada. Se 
preciso de alguém com mais experiência, vou colocar no anúncio ‘seis meses’, mas na hora 
vou pegar aquele que tem mais experiência.  
 
Gazeta Mercantil - Como estão as empresas brasileiras em relação às estrangeiras, no que se 
refere aos recursos humanos?  
 
Não estamos devendo nada em termos de conhecimento de administração de emprego. Muitos 
brasileiros foram estudar fora. Muita gente vem estudar aqui também. Temos livros e 
excelentes professores. Hoje, os brasileiros são contratados para trabalhar fora, inclusive em 
multinacionais. Não há mais o problema de 30 anos atrás, quando eu conversava com um 
executivo de uma empresa suíça. Ele me dizia ‘queremos globalizar nosso topo dirigente, mas 
nosso grande problema é a sogra’. Perguntei o que era e ele respondeu: ‘Não conseguimos 
que um executivo brasileiro aceite trabalhar dois anos na Suíça, porque a mulher dele não 
aceita ficar dois anos longe da mãe.’ Tive um caso aqui na empresa, um executivo que deveria 
assumir a filial em Porto Alegre e ele disse: ‘prefiro que o senhor me mande embora, pois a 
minha senhora não quer sair de São Paulo’. Saiu da empresa. Isso mudou. Hoje, o executivo 
brasileiro está muito mais disposto. Ou ele abandona a esposa ou leva a sogra... (risos)  
 
Gazeta Mercantil - Qual é o grande desafio dos recursos humanos hoje?  
 
O grande problema continua o mesmo. Há 40 anos, o Peter Drucker [filósofo e economista 
austríaco, naturalizado americano] esteve no Brasil e foi entrevistado. Ele disse: ‘Não existe 
país subdesenvolvido, existe país sub-administrado. O que determina o grau de 
desenvolvimento de um país não é a população, são seus dirigentes.’ Nosso desafio não é 
formar lideranças. É encontrar pessoas que assumam responsabilidades. E para isso, várias 
coisas são necessárias. A primeira: a pessoa precisa ser competente e dinâmica. E ter caráter. 
Precisamos de pessoas com coragem de defender seus pontos de vista, reconhecer seus erros 
e aprender com eles. Não é um problema dessa época. Agora todo mundo acha que o 
problema é o sistema. Nas empresas onde vou ‘é o sistema que caiu, o sistema não funciona, 
estamos montando o sistema’. O sistema é operado por pessoas, que são competentes ou não. 
Mas os chefes têm de ter coragem de dizer a verdade, de serem autênticos.  
 
Gazeta Mercantil - O profissional brasileiro tem alguma peculiaridade que lhe chama a 
atenção?  
 
O brasileiro tem a característica de não querer desagradar, de querer dizer ‘está tudo bem’. 
Não está bem! O pessoal me pergunta se está tudo bem, e eu digo que nunca está tudo bem. 
Se estivesse bem, eu não estaria aqui, estaria na praia. (risos). Estou aqui para as coisas que 
não estão bem.  
 
Gazeta Mercantil - Qual o caminho para os recursos humanos?  
 
Dizem que vivemos na Era do Conhecimento. Mas o conhecimento está nos cérebros e nas 
mãos das pessoas, que são cada vez mais importantes. Antes, a matéria-prima era o mais 



importante, depois a tecnologia e as máquinas. Hoje, o mais importante é o que está no ser 
humano. Temos problemas de saúde, de formação, de ensino e tudo isso é feito por seres 
humanos. Não pode ser feito por máquinas. Portanto, acho que os recursos humanos serão 
cada vez mais importantes. Há um século, os recursos humanos eram para fazer folha de 
pagamento. Cada vez mais, o departamento pessoal é mais importante. E acho que isso vai 
crescer ainda. Nosso tipo de atividade é uma grande mão na roda. A coisa é cada vez mais 
complicada e ninguém sabe fazer tudo. Então, é preciso delegar e transferir coisas. Mas o 
fundamental são as relações humanas no trabalho. Sempre combati a expressão ‘recursos 
humanos’. Não podemos falar do ser humano como recurso. Ele é razão de ser. Trabalhamos 
para administrar as relações humanas no trabalho. E isso fica cada vez mais importante.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 


