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A diretora de RH do Grupo
Santander, Lilian Guimarães,

é eleita a RH do Ano 2009
e mostra como é possível

associar crenças e valores à
estratégia do negócio.

EGRAÇÃO



A escolha pela área de Recursos Humanos
aconteceu em um estágio na faculdade de Ad-
ministração de Empresas. Desde a formartura,
em 1982, Lilian Guimarães trilhou sua carreira
na área de Gestão de Pessoas, principalmente
em bancos, como Uníbanco, Citybank, Banco
Nacional e ABN Amro Real. Atualmente, ocu-
pa o cargo de diretora-executiva de Recursos
Humanos para o Grupo Santander Brasil, tendo
como principal desafio a integração dos ban-
cos Santander e Real.

Com a fusão das duas organizações, uma
nova identidade baseada em valores e crenças
de ambas está sendo construída. O grupo San-
tander lançou, no mês de maio, a visão de fu-
turo da organização para mais de mil líderes de
diferentes áreas. O processo de construção do
"Nosso Compromisso" foi desenvolvido pelos
26 integrantes da diretoria executiva do Grupo,
ao longo de vários meses. "A participação e o
envolvimento de todos os diretores demons-
tram que procuramos construir um grupo que
considera o melhor de todas as suas empresas,
inclusive os dois bancos. Não foi simplesmente
uma aquisição, em que apenas uma cultura
predomina", afirma Lilian.

Organizações como o Grupo Santander
mantêm um número expressivo de colabora-

dores. Lilian vê a departamentalização da área
de RH como uma excelente iniciativa, "O papel
de RH deve ser de 'facilitador' do processo de
gestão. Acredito que o desenvolvimento das
equipes é responsabilidade dos líderes, Nós,
em RH, temos de conhecer os negócios e
ajustar nossas entregas ao plano estratégico.
Além disso, colaborar para que os indivíduos
se sintam melhores como pessoas e, conse-
quentemente, como colaboradores", diz.

De acordo com Lilian, o resultado mais
compensador para um líder são a formação
e o desenvolvimento de sua equipe. "São
muitos resultados excelentes. O que mais
me alegra é ver pessoas que ajudei a formar.
Alguns trabalharam comigo muito jovens e
juniores e hoje têm uma posição de desta-
que, muitos como diretores de RH. Isso me
dá bastante orgulho."

Além de executiva do Grupo Santander,
Lilian tem uma ocupação paralela: cuidar de
seu hotel em Monte Verde, interior de São
Paulo, que também é administrado pelo sócio
e marido Eduardo. "É um prazer enorme tratar
com hóspedes, cuidar do hotel, para que seja
cada vez mais bem avaliado. Apesar de não
sobrar muito tempo, dedico algo sempre que
posso", comenta.

Na busca pelo equilíbrio entre a vida pro-
fissional e pessoal, Lilian Guimarães procura
manter uma rotina de exercícios físicos três
vezes por semana. Seu principal hobby é via-
jar nos fins de semana e praticar mountain
bike. "Não perco oportunidades de conhecer
lugares novos ou voltar aos que gostei. As-
sim, as jornadas de trabalho, muitas vezes de
12 horas diárias, ficam mais leves", afirma.
Lilian tem uma filha, Luiza, de 23 anos, que
é formada em Jornalismo e cursa o 3o ano
de Letras na USP. "Tenho a felicidade de ter
uma filha muito especial e também compa-
nheira. Ela é independente, sabe o que quer e
procura sempre melhorar, aprimorando seus
conhecimentos, desafiando as pessoas com
questões e argumentos", conta.
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