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"De setembro para cá a área de Recursos Humanos (RH) tem passado por uma fase difícil." É 
o que afirma a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em São Paulo 
(ABRH-SP), Elaine Saad. O motivo, segundo ela, é a onda de demissões em massa que o 
maior mercado mundial, os Estados Unidos, enfrenta desde que a crise financeira mundial se 
instalou no cenário global. O reflexo deste momento de instabilidade pelo qual grandes 
companhias passaram pode ser sentido aqui, como disse Elaine Saad. 
 
"A discussão entre os grupos informais de RH e a entidade tem sido como lidar com o 
profissional que está ficando nas empresas, uma vez que ele está muito ansioso, aflito por ver 
seus colegas perderem o posto, e imagina que o próximo pode ser ele, o que naturalmente 
gera uma carga extra de ansiedade", diz a presidente da entidade, acrescentando que, se a 
empresa não tem uma área de Recursos Humanos consciente, a organização sofre "muito, 
porque aí os líderes e sua equipe se desestruturam e, além da crise financeira, a empresa 
passa a ter outros tipos de problemas". "Quando um líder tem capacidade nata de perceber o 
que é importante para cada uma das pessoas com as quais ele lida, estas pessoas se apegam 
a este líder e à empresa de uma maneira muito forte e não conseguem se desligar dela", diz 
Elaine.  
 
Para falar sobre o cenário do setor, o programa "Panorama do Brasil", da TV B, recebeu a 
profissional Elaine Saad, que foi entrevistada pelo jornalista Roberto Müller, pelo 
correspondente do DCI no ABC, Eduardo Borga, e por Milton Paes, aqui representando a rádio 
Nova Brasil FM. 
 
Roberto Müller: Elaine, a área de recursos humanos, por sinal muito importante 
porque lida, escolhe e treina as pessoas que fazem as empresas progredir e porque 
promove a relação entre as empresas, deve estar vivendo um momento curioso, 
senão difícil, que decorre da crise financeira. Como tem sido a sua vida e a da ABRH 
neste período que começou no final do ano passado? 
 
Elaine Saad: Não só a área de RH, como também as empresas e os empresários nos últimos 
anos têm percebido que, sem as pessoas, as estratégias e as organizações não acontecem. 
Num passado mais antigo, o capital era um diferencial, ou a tecnologia. Quando tudo isto se 
igualou, as pessoas se tornaram um diferencial dentro das organizações. Então é necessário 
um RH que tenha um diferencial de estratégia, e essa estratégia desenhada para o negócio 
deve ser executada de forma adequada. De setembro para cá a área de RH vem passando por 
uma fase difícil mesmo, porque as empresas multinacionais norte-americanas passaram a 
desligar muitas pessoas, principalmente a área financeira, e isto chegou ao Brasil. Como os 
departamentos de RH estão tendo de lidar com todos estes desligamentos, não há muito 
dinheiro para investir no desenvolvimento de pessoas. As grandes discussões nos grupos 
informais de RH e na ABRH têm sido como nós tratamos as pessoas que estão ficando nas 
empresas. Porque elas estão com medo, ansiosas, vendo colegas perder postos de trabalho, 
pensam que a próxima pode ser ela e isto traz uma ansiedade extra. A produtividade dessa 
pessoa cai. Ao mesmo tempo, as empresas não têm investimento para ajudar esta pessoa, e 
quem segura tudo isto é o RH. É ele que tem de apoiar cada líder, de cada área, para que ele 
possa se fortalecer e segurar a sua equipe. Então realmente estes meses têm sido muito 
importantes para nossa área. Quando a empresa não tem pessoas de RH preparadas para dar 
apoio a esses líderes, ela sofre muito, porque aí os líderes e sua equipe se desestruturam e, 
além da crise financeira, a empresa passa a ter outros tipos de crise. 
 
Milton Paes: Como lidar com a seguinte situação: as empresas reduziram seu quadro, 
principalmente as multinacionais, mas elas precisam manter sua qualidade técnica 
com um número de funcionários menor. O setor de RH passa a ter um papel muito 
importante nesse contexto: o de fazer com que esse quadro menor tenha eficiência, 



qualidade e que a empresa mantenha sua estrutura até com a possibilidade de 
crescimento. E aí? 
 
Elaine Saad: Você só consegue isto através do líder. Não tem uma fórmula mágica, nada 
disso. O líder é aquele que tem uma atuação direta na motivação da equipe. Quando estes 
períodos começam a acontecer, seja a empresa grande ou pequena, ao final acabam na figura 
de algum líder, seja ele funcionário de uma multinacional ou o empresário que lidera de 30 a 
40 pessoas. Cabe a este líder encontrar a fórmula de motivação adequada para cada um de 
seus liderados, porque liderança não se faz na coletividade. Muitos chegam para a gente e 
perguntam: Como eu motivo minha equipe? E esperam uma resposta única. Não tem uma 
resposta única. Porque quando você traça o perfil pessoal e profissional de uma pessoa, 
através de instrumentos e testes, você percebe que a pessoa se motiva em situações 
diferentes. Tem fatores comuns, como dinheiro e elogio, mas não na mesma intensidade. Há 
funcionários, por exemplo, que se você passar por eles e não der um bom dia se sentem muito 
mal, aquilo é desmotivador para eles. Outros nem te vêem, para eles tudo bem. Quando um 
líder tem a capacidade nata de ter a percepção do que é importante para cada uma das 
pessoas que ele lida, e de dar a elas um pouquinho desta característica, estas pessoas se 
apegam a este líder e à empresa de uma maneira muito forte — e num momento de crise não 
a conseguem abandonar. Pesquisas apontam de que as pessoas não deixam as empresas, mas 
as pessoas. Então quando você estuda as razões das demissões, você percebe que quando 
uma pessoa decide sair de uma organização, ela sai por causa de alguém, não por causa da 
companhia, porque a companhia não existe. A companhia está representada na figura do 
chefe. É ele que me dá aumento, é ele que libera para as férias, e isto tem um significado para 
este funcionário. 
 
Eduardo Borga: Quais as ferramentas que o líder tem de ter para encaminhar esse 
processo com bastante eficiência, sobretudo num momento de crise? 
 
Elaine Saad: De duas maneiras. Depende inicialmente dos recursos que ele tem, porque no 
mercado há ferramentas maravilhosas. Se ele está numa companhia em que ele tem recursos 
para usar estas ferramentas, perfeito. Porque ele tem instrumentos de análise de perfil, tem 
consultorias que podem ajudar. Se ele não tem dinheiro, ele pode tentar observar e anotar 
coisas básicas, como cada pessoa se comporta, o que a motiva e como ele pode tratar essa 
pessoa. Se você parar e observar uma pessoa, você descobre coisas dela. Psicologia é isso. 
Mas se você chega todo dia ao trabalho e se tranca na sua sala, trabalha como um louco e 
nem sabe quem são seus funcionários, você não vai conseguir. Assim, se esse líder não tiver 
recursos ele vai ter de buscar ferramentas internas, e, se os tiver, ele pode buscar as 
ferramentas no mercado. 
 
Milton Paes: Então o gestor tem de ser mais psicólogo do que comunicador? 
 
Elaine Saad: Eu acho que uma combinação das duas coisas. Porque depois desta fase da 
psicologia ele tem de usar a comunicação. Aí ele tem de adaptar a comunicação à necessidade 
do outro. Por que muitos líderes erram? Porque eles querem que os funcionários se 
comuniquem com eles da forma que é confortável para eles, e este não é o papel do líder. Se 
ele fizer ao contrário, assim ele vai estar sendo um líder efetivo. 
 
Roberto Müller: Me conte do Conarh [encontro voltado ao setor, que acontece no 
Expocenter, em São Paulo, de 18 a 22 de agosto]. Ele será diferente em decorrência 
da crise? 
 
Elaine Saad: O Conarh é um congresso que acontece há mais de 20 anos, e nós reunimos no 
congresso em torno de 3.500 congressistas. Na feira circulam, em média, 15 mil pessoas para 
discutir diversos temas. Este ano o tema principal será o futuro do RH: para onde estamos 
indo, o que queremos daqui para a frente e como seremos depois da crise. Porque esta crise 
não vai passar sem deixar marcas profundas nas questões de RH. Questões como salário, 
contratação, demissão, questões de como o mercado vai funcionar. Não dá para imaginar que 
depois de uma crise como essa tudo volte ao normal. Então estas questões têm de ser 
discutidas por nós. Não queremos simplesmente esperar que estes assuntos aconteçam. 



Queremos levar propostas ao governo, queremos ser agentes de transformação, porque nós 
temos questões trabalhistas muito complicadas, que não acompanham a realidade de 
mercado, e isto é uma questão grave porque a CLT é muito antiga. O mercado já mudou muito 
e este regime não se atualiza, é muito complexo. 
 
Eduardo Borga: Quando algumas empresas européias ou norte-americanas vêm para 
o Pais, quais os problemas que vocês mais sentem na adequação de algumas 
filosofias de vida, no trato com o funcionário?  
 
Elaine Saad: Na verdade, a CLT não é inflexível, ao contrário: aqui no Brasil, por exemplo, 
nós podemos demitir um funcionário sem justa causa. Isto não acontece nos Estados Unidos 
ou na Europa: lá, para você mandar ele embora tem de dizer por quê. Em contrapartida, 
temos um custo muito alto para mandar ele embora. O norte-americano não entende por que 
custa tão caro um funcionário por aqui. Você lhe paga R$ 1.000,00, ele custa R$ 2.000,00 e 
recebe R$ 800,00. É uma equação difícil de entender. Agora as questões culturais, o norte-
americano, por exemplo, é muito preciso. Ele tem um código de conduta, ele segue este 
código e não tem jeitinho, nem adaptação. É o que é. 
 
Milton Paes: A função do RH deveria estar muito mais voltada para o relacionamento, 
mas o que se vê é que as empresas levam para a questão do resultado pragmático. 
 
Elaine Saad: Nestes últimos anos acabamos aprendendo muito com as experiências 
multinacionais. O que eu acho é que o inverso também aconteceu. O americano se abriu, está 
entendendo mais a nossa cultura. Nós somos um povo muito aberto e temos um ambiente de 
trabalho muito flexível. Essa questão cultural é a mais importante. Por exemplo, na minha 
empresa, que é uma multinacional, eles demoraram 10 anos a acostumar-se com o fato de 
que todos os meus funcionários, ao escrever um e-mail em inglês, mandavam beijo ao final. 
Eles perguntavam por quê. Mas hoje eles mandam e-mails para nós e mandam beijos. 
Demoram um tempo a se soltar. 
 
Milton Paes: Se percebe que as empresas têm uma certa deficiência na contratação 
de profissionais qualificados, e, quando se encontra este profissional, ele se 
transforma num profissional caro e valorizado. Temos duas situações diante desta 
crise. Demitiu-se muito. Existe a probabilidade de se recontratar no segundo 
semestre, mas com uma massa salarial mais baixa. Em contrapartida, aquele 
profissional valorizado não deve ter redução da massa salarial. Como o RH lida com 
isso? 
 
Elaine Saad: O problema de qualificação profissional no Brasil é gravíssimo. Temos problemas 
deficitários de ensino, muito graves. Um percentual muito pequeno da população tem nível de 
qualificação alto, e quando você fala em remuneração é um pouco complicado. Porque a 
remuneração é uma questão de oferta e procura. Se a empresa tem uma oportunidade, e se 
nesta descrição ela encontra um profissional superadequado, ela vai pagar menos. Se não 
encontra, o salário aumenta. Agora depende da exigência da área em questões de qualificação 
técnica e também de comportamento e atitude. Porque muitas pessoas acreditam que 
qualificação técnica basta. Muitos jovens fazem uma faculdade de primeira linha. Fazem a 
universidade, entram na organização e seis meses depois são demitidos, por questões de 
atitude. Então só a qualificação não garante a manutenção do emprego e a remuneração. 
 
Roberto Müller: As empresas abertas com capital na Bolsa cada vez cobram mais 
transparência de gestores, dos seus atos e até dos seus salários. Você acha que isto 
vai acontecer? Os funcionários, acionistas e todos os envolvidos em uma comunidade 
empresarial têm o direito de saber quanto ganham de salário e de bônus os 
executivos, os gestores e os membros do conselho? 
 
Elaine Saad: Eu acho que se a empresa é publica, ou se estamos falando de cargos públicos, 
isto deveria acontecer, uma vez que estas pessoas são remuneradas por nós mesmos. Mas as 
privadas, mesmo remuneradas pelos acionistas, não sei. Eu particularmente acho que é uma 
exposição um pouco delicada do executivo. O acionista delegou a um grupo de executivos essa 



tomada de decisão. Eu sou transparente e sou a favor da transparência, mas acho que é um 
assunto que mereceria um debate, porque não sei se os executivos estariam preparados para 
lidar com este assunto de uma maneira tão transparente assim, e qual seria o impacto disto 
nas pessoas dentro de uma organização, uma vez que elas começariam a calcular as 
diferenças de nível. Se eu fosse o RH de uma empresa, estudaria mais a fundo a questão, 
porque poderia causar um clima complexo, e acarretar uma queda de produtividade. Deveria 
haver uma mudança cultural gigantesca. Eu acho legal o conceito, mas o impacto precisaria 
ser analisado. 

 
Fonte: DCI, São Paulo, 1, 2 e 3 ago. 2009, Finanças & Mercados, p. B10. 


