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Elas querem estar próximas das oportunidades de negócios e dos grandes projetos. 
 
Grandes projetos do governo federal relacionados ao Plano de Aceleração do Crescimento 
(PAC), à Copa do Mundo e à Olimpíada devem gerar boas oportunidades de negócios para as 
empresas do país. Nos próximos anos, estão previstos investimentos em diversas áreas como 
infraestrutura, transporte, energia e turismo. Para estarem mais próximas das decisões no 
Planalto e também desses negócios muitas companhias estão desde o início do ano criando ou 
renovando o comando de suas diretorias responsáveis pela área de relações governamentais. 
 
Em indústrias ligadas a setores mais regulamentados como o de tabaco, farmacêutico, 
automobilístico e de bebidas, esse cargo é mais fácil de ser encontrado. Geralmente, ele já faz 
parte da estrutura organizacional. A questão é que mesmo nas companhias que já contam com 
um executivo para exercer a função, a movimentação nos últimos meses tem sido atípica. A 
empresa especializada em recrutamento de executivos Michael Page registrou um aumento de 
20% na busca por esses diretores em relação ao ano passado. Apenas em 2010, companhias 
como IBM, GM, Alcon, Sanofi-Aventis e PepsiCo trocaram os responsáveis pela área.  
 
"Existem poucos executivos especializados. Dessa maneira, a disputa está crescendo", diz 
Marcelo de Lucca, diretor executivo da Michael Page. Ele ressalta que, embora essas diretorias 
sejam pequenas e tenham equipes enxutas com quatro ou cinco pessoas, elas têm uma 
grande representatividade no corpo diretivo das empresas. "O executivo que fará a ponte 
entre os interesses corporativos e o governo tem uma grande responsabilidade", diz. Cabe a 
ele defender os interesses da companhia de forma consistente. Para isso, precisa ter um bom 
conhecimento técnico sobre o que sua companhia produz ou representa. Além disso, é 
necessário ser insistente e perseverante, sem ultrapassar certo limite. 
 
Até pouco tempo, muitos desses diretores eram chamados de lobistas, rótulo rejeitado pela 
maioria dos profissionais da área. "Esse nome é mal visto. Nós entramos pela porta da frente 
defendendo os interesses da empresa, não fazemos nada de errado", afirma Helio Ribeiro 
Duarte, diretor de relações institucionais do HSBC, que entre suas atribuições está cuidar das 
relações do banco com o governo. Duarte é um veterano nesse setor. Há 15 anos, já 
trabalhava como diretor de relações externas do Unibanco. Em 1997, montou a área de 
relações governamentais no HSBC. "Hoje, esse cargo está chamando mais atenção. Tanto as 
multinacionais como as empresas nacionais estão formalizando essa função ", diz.  
 
A nomenclatura da diretoria ou gerência pode variar de uma companhia para outra: relações 
institucionais, public affairs ou relações externas. O que não muda são as atribuições. "É 
preciso entender de leis, saber influir em um projeto que está sendo votado, conhecer pessoas 
nas agências reguladoras, ter acesso aos gabinetes. Devemos estar bem próximos dos três 
poderes e ter experiência em negócios", afirma o diretor do HSBC. 
 
O perfil que o cargo exige não é simples, afirma De Lucca. "É necessário ser um hábil 
negociador e ter um bom relacionamento no setor público". Dependendo do porte da empresa, 
um diretor de uma grande organização pode receber, segundo o headhunter, um salário 
mensal de até R$ 40 mil, equivalente ao de outras diretorias mais tradicionais como a jurídica 
e a de marketing. A esse valor, são acrescentados benefícios e bonificações.  
 
Boa parte dos executivos de relações governamentais tem formação na área de direito. 
Segundo o professor Belmiro Ribeiro da Silva Neto, coordenador do curso de especialização em 
comunicação corporativa ou corporate affairs da Fundação Getulio Vargas (FGV), que inclui a 
capacitação para atuar com relações governamentais, o interesse pela matéria é crescente. 
Pelo curso, que está na décima terceira edição, já passaram mais de 400 alunos. "Temos 
administradores, advogados, jornalistas e relações públicas. O interesse vem de pessoas com 
várias formações", diz. Para ele, saber se comunicar é fundamental para quem quer seguir 
carreira na área. "Quem atua nessa interface com o governo não pode ser ambíguo, tem que 
saber estabelecer uma comunicação saudável", diz. 



 
Em ano de eleição, o traquejo e o jogo de cintura para os executivos da área se tornam 
expertises essenciais. "A questão política é a parte mais delicada dessa profissão", diz Duarte 
do HSBC, que também é diretor executivo da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).  
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