
Mudança de cenário requer um novo perfil profissional  
 
O novo gestor de recursos humanos do período pós-crise precisa conhecer profundamente 
todas as áreas da empresa onde trabalha, estar em sintonia com os diretores de finanças e 
negócios, além de antecipar necessidades de pessoal e treinamento. Segundo especialistas, 
uma boa orientação para resultados e capacidade de negociação também são requisitos 
importantes para comandar o setor. 
 
Para Luís Alberto Piemonte, professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Eaesp), o executivo precisa estudar a fundo o negócio da 
companhia. "A combinação de conhecimentos humanos e técnicos é necessária para um bom 
desempenho na função", diz. 
 
De acordo com Marcelo Braga, sócio da consultoria Search, a formação acadêmica mais 
comum entre os diretores de RH é em administração de empresas, mas há executivos com 
diplomas em engenharia, psicologia, economia e direito. "O importante é ter uma visão clara 
de como transformar a organização com a ajuda das pessoas e mostrar capacidade para 
implementar uma estratégia para a companhia." 
 
Segundo Izabel Cristina Folli, especializada em gerenciamento de pessoas, as posições 
executivas no RH estão cada vez mais ligadas ao topo da pirâmide corporativa e andam de 
mãos dadas com as áreas de finanças, marketing e negócios. "Mesmo com formações 
acadêmicas diversas, os executivos já contam com uma extensa oferta de pós-graduação no 
Brasil, específica para o setor de RH." 
 
Para o diretor de pessoas da Atento, João Luiz Pasqual, o líder da área precisa conhecer suas 
competências profissionais e permitir uma gestão mais participativa. Ele também defende que 
o executivo de RH aceite a diversidade do quadro das empresas para atingir mais rapidamente 
os seus objetivos. "Isso contribui para o crescimento contínuo da organização", afirma. 
 
Na opinião de Werner Mitteregger, diretor da Tecnisa, o bom gestor deve ser hábil para 
traduzir metas corporativas em prioridades de médio e longo prazo na agenda do recursos 
humanos. "É cada vez maior o consenso entre líderes e acionistas de que somente pessoas 
qualificadas e engajadas trarão um diferencial competitivo para as corporações", diz. "Dentro 
desse cenário, cresce a necessidade de gestores capazes de atrair e reter empregados com 
esse perfil." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 out. 2010, Eu & Investimentos, p. D10. 


