
omeço esta matéria recapitulando alguns casos de 
sucesso retratados em outras edições. Já foi visto por 
aqui empresas envolvidas com energia eólica, 

grandes multinacionais, médias empresas, empresas de 
engenharia, franquias. Hoje, o que você vai ler aqui é o retra
to de uma empresa voltada à comunicação. 

O Grupo RBS nasceu em meados de 1957, em Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul. É uma empresa de comunicações 
multimídias, sendo considerada a mais antiga afiliada da 
Rede Globo. Possui dezoito redes de televisão aberta, duas 
comunitárias, oito jornais diários, vinte e cinco emissoras de 
rádio, gráfica, portais de internet, gravadora, entre outras 
atividades. Ao todo, são em média seis mil colaboradores 
espalhados em filiais em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e no Distrito Federal. 

Como são gerenciadas todas essas pessoas é o que você 
confere na entrevista a seguir, com Pedro Fagherazzi, diretor 
de recursos humanos da companhia. 

Como foi a sua trajetória como profissional de RH 
até chegar no Grupo RBS? 

Minha primeira experiência profissional em empresas e 
em recursos humanos foi na área de cargos e salários. 
Atuando em três empresas antes de entrar no Grupo RBS, no 
ano de 1985. Antes disso, por ser filho de agricultores, traba
lhei na produção de uvas junto com meus pais, que ainda se 
mantêm nesta atividade. 

Na RBS, fui admitido como analista de cargos e salários, 
passando depois pela coordenação desta área. O passo 
seguinte foi assumir a gerência de administração de recursos 
humanos, que no Grupo, tratava de todos os subsistemas de 
RH, menos das áreas de desenvolvimento e recrutamento e 
seleção. 

No final dos anos 1990, assumi a gerência geral de recur
sos humanos da RBS, aí sim com todos os subsistemas repor
tando a mim. Em 2006, devido ao crescimento da empresa e 
importância da função, o cargo passou para nível de direto
ria, na qual permaneço até hoje. 

Toda minha carreira no Grupo RBS se deu a partir da sua 
matriz, de onde partem todas as políticas, normas e controles 
corporativos. Neste sentido, nesses 25 anos, participei da 
construção dos principais programas da companhia, que são 
referência no mercado, especialmente nos estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, áreas primárias de atuação do 
Grupo RBS e em empresas de mídia. 

Como funciona a gestão de recursos humanos na 
prática? É uma mesma política para todas as unidades 
ou há políticas específicas para cada uma? 

A política de recursos humanos é única para todo o 
Grupo RBS, mas respeita as características específicas de 
cada negócio, pois existe legislação trabalhista específica 
para os diversos profissionais que atuam em nossas empre
sas, especialmente jornalistas e radialistas. Esta política 





procura estar alinhada com as melhores práticas do merca
do, tanto da indústria da comunicação, quanto as outras. Isto 
tem levado a empresa a receber diversos prêmios por cases 
apresentados e foi considerada a empresa mais desejada 
para se trabalhar no Rio Grande do Sul por cinco anos con
secutivos. 

Quais são os benefícios trabalhados por vocês? 
Dentro do pacote de remuneração dos nossos colabo

radores se inclui a concessão de benefícios alinhados com o 
mercado, sendo os mais expressivos ligados à saúde, alimen
tação, transporte e previdência privada, entre outros. Este 
pacote dá a tranquilidade necessária para que os colabo
radores possam exercer plenamente suas competências e, 
de maneira geral, gera uma boa aceitação e satisfação. 

Há programas de ação em relação à saúde e quali
dade de vida? 

Não temos nada específico nesta área. 

Em gestão de pessoas, você poderia citar um pro
grama que deu muito certo? 

O Plano de Participação nos Resultados do Grupo RBS é 
um bom exemplo de um programa que tem um grande 

impacto na gestão de pessoas. Este programa já existe na 
empresa desde 1991 e sempre foi uma referência no merca
do. Ele trabalha fortemente a parceria da empresa com seus 
colaboradores e distribui parte expressiva dos resultados, 
atrelados ao alcance de metas empresariais objetivas, alin
hadas à estratégia de cada negócio. Nos últimos anos, a 
grande maioria dos colaboradores pôde receber três salários 
adicionais. 

Qual a maior dificuldade em gerenciar pessoas? 
Sempre ouço que é difícil gerenciar pessoas, porém eu 

não consigo ver na prática esta dificuldade. Claro que geren
ciar bem as pessoas é um desafio que exige esforço, mas daí 
a dizer que é difícil é bem diferente. O não gerenciamento, a 
fuga do papel de gestor de pessoas, sim, é que pode criar 
problema. 

O desafio, então, é dedicar tempo para os liderados, 
acompanhar o desempenho, ser a referência, se 
interessar legitimamente pela carreira, ajudar a superar os 
obstáculos, desenvolvê-los. Dedicar tempo na agenda para 
exercer plenamente este papel é talvez, aí sim, uma dificul
dade, mas que deve ser superada. 

Qual dica você daria para outros profissionais de 
recursos humanos? 

Para meus colegas de recursos humanos a minha dica é 
ser para os demais gestores da empresa um exemplo em 
tudo aquilo que acredita e desenvolve na organização. Caso 
contrário, o discurso será vazio e com o tempo perderá a 
credibilidade nas ações que estiver conduzindo. Outra dica 
é concentrar energia naquilo que realmente vai agregar valor 
para a empresa em que trabalha. Com certeza, fazendo isso, 
vai contribuir para a estratégia da companhia. 

Há alguma informação que você gostaria de adi
cionar? 

Tenho uma crença que bom gestores contaminam positi
vamente a empresa. Neste sentido, como gestor da área de 
recursos humanos, sou ativista para que se invista fortemente 
no desenvolvimento das lideranças. Eles impactarão todos 
os colaboradores. Felizmente, trabalho em uma empresa 
que também acredita nisso, permitindo que fossem estrutu
rados programas de desenvolvimento de gestores diferenci
ados com grande impacto na organização. 
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