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Evisível como a área de recursos humanos tem ga

nhado espaço dentro das organizações e ocupado 

posições importantes dentro do escopo da gestão, 

porém até que ponto vão esses ganhos? Ao mesmo tempo em 

que isso acontece, também tem evoluído a intenção e a ade

rência das empresas às boas práticas de Governança Corpo

rativa, estruturando-se em Conselhos de Administração e 

Comitês que discutem temas de relevância estratégica para a 

organização, com o objetivo de dar maior transparência e efe

tividade aos interesses da sociedade (sócios). 

Desde o início, os Conselhos de Administração (CA) têm 

discutido assuntos importantes como finanças, negócios e 

auditoria, porém, visto que a área de RH tem sido tão essen

cial nas organizações, era de se esperar que esse tema tam-

bém fosse considerado estratégico, mas o que acontece na 

prática hoje, ainda está longe do ideal. 

"A importância do fator humano nas reuniões de 

Conselho praticamente não avançou". Essa constatação faz 

parte de um estudo do IBGC (Insti tuto Brasileiro de 

Governança Corporativa), em parceria com a consultoria de 

gestão Booz, que verificou o panorama da Governança 

Corporativa comparando os resultados de pesquisas feitas 

em 2003 e em 2009. Nesta última, 137 questionários foram 

respondidos por presidentes de CAs, Conselheiros de 

Administração, Conselheiros Fiscais, Diretores Presidentes e 

Diretores de RI, e foi constatado que: 78% pouco, ou rara

mente, discutem sobre sucessão e 69% pouco, ou raramente, 

discutem sobre o desempenho dos executivos. 



De acordo com o ex-diretor de recursos hu

manos da Editora Abril e atual conselheiro inde

pendente em algumas organizações como o São 

Luiz, José Wilson Paschoal, acredita que não 

haverá escapatória: as empresas, em algum 

momento, deverão tratar recursos humanos em 

suas pautas nas reuniões de Conselho. Ele justifi

ca sua afirmação dizendo que já está claro que 

não basta tecnologia, dinheiro ou produtos, as 

pessoas se tornaram essenciais e fator diferencial 

entre as organizações. Além disso, ele descreve o 

cenário atual brasileiro, em que há grande expec

tativa de crescimento para o país e suas organiza

ções, mas essa ascensão é colocada em dúvida 

quando se pensa se haverá pessoas suficientes 

para acompanhar esse desenvolvimento. "A crise de talentos 

já é sentida por várias empresas e só é possível crescer se 

houver pessoas para produzir isso". Ou seja, virou uma 

questão de vida ou morte para as organizações. Como não 

poderá estar na pauta estratégica dos Conselhos? 

Para a superintendente geral do IBGC, Heloísa Bedicks, a 

justificativa para o não debate de temas ligados a RH nos 

Conselhos é uma questão cultural, "assim como 

contabilidade, que também está renegado a um 

segundo plano", comenta. Já para o conselheiro, 

coordenador do comitê de RH do IBGC e profes

sor do curso de estratégias de RH para conse

lheiros do Instituto, Josmar Bignotto, os conse

lhos de administração no Brasil nasceram de um 

berço ainda econômico, "ou seja, isso ainda não é 

prioridade no estágio em que estamos." Além 

disso, Bignotto também acredita que o tempo 

designado às reuniões de conselho ainda são 

muito curtos o que não permite que outros temas 

sejam tratados. 

Embora constate que o conselho só trate de 

assuntos de RH em caráter corretivo e emergen-

cial, ele acredita que isso está mudando com a 

frequência das reuniões de conselho ao longo do 

ano, que tem trazido discussão de outros temas importantes. 

"Mas neste momento, não é dada a devida importância por 

esta razão: contexto, momento e até por despreparo. É mais 

ou menos assim, se você não está preparado para ver alguma 

coisa normalmente você não vai ver. Muitos conselhos ainda 

não perceberam a importância. Porém, eu diria que os con

selhos que perceberam isso e valorizam o tema conseguem 

bons resultados não só nos aspectos de governança, mas 

também conseguem coincidentemente ter resultados na 

imagem da empresa, de negócios da empresa e assim por 

diante. Seja as empresas que adotam essa prática na agenda 

dos CAs, seja na agenda dos Comitês de Recursos Humanos", 

comenta o professor. 

Segundo o novo código do IBGC, o Conselho de 

Administração é um órgão colegiado encarregado do 

processo de decisão de uma organização em relação ao seu 

direcionamento estratégico, é o principal componente do 



sistema de governança. Seu papel é ser o elo entre a pro

priedade e a gestão, além de receber os poderes dos sócios e 

prestar conta a eles. É ele quem decide os mmos do negócio, 

conforme melhor interesse da organização. 

Em setembro de 2009, o Código das Melhores Práticas do 

IBGC foi atualizado e entre as principais mudanças, segundo 

Bedicks, está a ampliação das responsabilidades do 

Conselho, e, dentre elas, está a discussão, aprovação e moni

toração da política de gestão de pessoas, assim como a 

importância do Comitê de RH. 

O IBGC indica que o conselho seja formado de no míni

mo cinco pessoas e no máximo onze, que pode ser formado 

por três tipos de conselheiros: independentes (não possui 

nenhum vínculo com a organização), externos (conselheiros 

que não têm vínculo atual com a organização, mas não são 

independentes, exemplo: ex-funcionários) e internos (con

selheiros que são diretores ou funcionários da organização). 

Para que a discussão de assuntos ligados a recursos 

humanos tenha seu efetivo momento nas reuniões do con

selho, algumas empresas têm convidado profissionais com 

experiência na área de RH, alguns que já encerraram suas 

caneiras e outros, que ainda trabalham na função em outras 
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empresas, para fazer parte de suas CAs. Mas o que se espera 

deles é muito mais que o conhecimento simples de recursos 

humanos. Eles também deverão debater assuntos ligados a 

finanças, negócios, etc. 

De acordo com Paschoal, para se contratar um profis

sional com esse perfil, a primeira questão é o Conselho ter a 

clareza do papel que essa pessoa vai ter, ou seja, embora a 

vocação do conselho seja discutir finanças, negócios e audi

toria, ele precisa ter a visão de que esse conselheiro com 

expertise em RH de fato cabe nas reuniões do Conselho. 

"Caso contrário, fica lá um profissional tentando um espaço 

que não tem por que a discussão", explica. Além disso, o 

Conselho não quer um profissional operacional/burocrata, 

mas alguém com experiência em ter feito um trabalho 

estratégico de alinhamento da área de RH com a expansão 

dos negócios. "No início, os outros conselheiros de outras 

áreas olhavam com certa insegurança para esta minha 

posição no conselho. Só que perceberam, diante de diversos 

pontos, que RH era importante, pois isso poderia inibir o 

crescimento da organização", comenta. 

Devido a sua atuação como diretor comercial no Brasil, e 

depois, como presidente da Goodyear no Chile, Josmar 

Bignotto já recebeu diversos convites para ser conselheiro 

em algumas organizações. E mesmo tendo experiência 

como diretor de RH na mesma empresa, ele, muitas vezes, 

não é convidado por esse conhecimento, porém conta que 

no decorrer da sua atuação, tenta mudar esse aspecto. "Em 

algumas empresas me chamam pela minha vivência em 

negócios e comercial, mas eu acabo mostrando a vantagem 

de que não dá para pensar num negócio ou numa estratégia 

sem que a gente tenha um foco nas pessoas. Então, acaba 

acontecendo o inverso, eu acabo entrando pela porta comer

cial ou de negócios e depois transformando num foco de 

pessoas", explica Bignotto. 

E quando se resolve tratar assuntos de recursos 

humanos? Quais os pontos de atenção? Através de sua expe

riência tanto em CAs como em Comitês de RH, Paschoal 

define quais são os temas importantes na discussão estratégi

ca das organizações e informações que o Conselho de 

Administração precisa conhecer da organização. Caso haja 

um Comitê de RH a vantagem é poder discutir com mais pro-









"As pessoas compram por suas próprias razões, 

não por aquelas que oferecemos" 

Stephen E. Heiman 

aber vender é uma competência preciosa para o profissional de recursos 

humanos que necessita desenvolver projetos junto às áreas clientes. Projetos 

bem elaborados, criativos, com a tendência do mercado atual, que tem o 

princípio de iniciativa e não de "acabativa". Motivo principal: o processo de venda 

não convenceu o cliente. Será que algum dia já aconteceu essa situação com você? 

Um executivo de uma multinacional sempre dizia que a mesa de nosso 

escritório é um lugar muito arriscado de onde se deve observar o mundo e o mer

cado. Conhecer a realidade do cliente, saber como ele reage sobre pressão, como 

trabalha em equipe, exige que o profissional de recursos humanos "frequente" as 

áreas que assessora. Este é um momento rico para obter um grande número de 

informações verbais e não verbais, ou seja, conhecer o "manual de instrução", so

nhos, ambições, necessidades do gestor da área que assessora. 

Neste momento, o profissional de RH tem a possibilidade de perceber, 

diagnosticar a maneira de pensar de cada indivíduo, bem como estabelecer a confi

ança entre si e o cliente. A partir da confiança, o cliente sente a liberdade de revelar 

as necessidades de desenvolvimento da sua área e aceitar o apoio da área de RH. E 

neste momento, que recursos humanos tem a possibilidade de desenvolver um 

projeto de acordo com as necessidades do cliente. 

Mas, por que as pessoas compram? Elas compram produtos e serviços para sair 

da situação em que se encontram e ficar naquela que gostariam de estar. A sua 

"necessidade" é o espaço entre o lugar em que se encontram agora e aquele que 

desejam estar no futuro. Nós, como vendedores, podemos acreditar que o proces

so de vendas depende dos nossos produtos. E os clientes estão focalizados na 

própria necessidade. 

A preparação do script da venda de um projeto, pelo profissional de RH, tem 

que conter argumentos que sensibilizem os gestores para a necessidade da implan

tação do projeto. O RH irá enfatizar o que pode fazer pelo seu cliente; quais as van

tagens da implementação de um determinado projeto; irá vender os resultados. 

Certifique-se de que esses resultados estejam vinculados a emoções. 

Para encerrar, quero apresentar um exemplo que demonstra a importância da 

comunicação, do resultado e da emoção, nas palavras de Brian Tracy. 

"Eu tinha 11 anos e vendia sabonetes de porta em porta para bancar o acampa

mento. Dizia: 'Olá, meu nome é Brian. Estou vendendo o sabonete de beleza 

Rosamel. Gostaria de comprar uma caixa?'. As pessoas diziam: 'Não, não estou pre

cisando, não quero, estou sem dinheiro'. Eu ficava bastante frustrado, até mudar o 

discurso: 'Estou vendendo o sabonete de beleza Rosamel, mas ele é exclusivo para 

mulheres bonitas'. Pessoas que antes se mostravam completamente desinteres

sadas diziam: 'Bem, então não é para mim. Não faria efeito em mim. Quanto 

custa?'. Comecei a vender sabonetes como se fosse pãozinho quente". 

Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 13, n. 145, p. 38-44, jul. 2010.




