
"0 líder da empresa é quem deve 
recrutar, contratar e desenvolver 
os funcionários com o apoio 
do departamento de Recursos 
Humanos", alerta o consultor José 
Luiz Bichuetti, autor de livro com 
título polêmico e pragmático que 
será lançado pela Larousse Brasil 

É nesse tom direto que o consultor José Luiz Bichuetti 
começa a entrevista. Ele acabou de lançar, em abril, o 
livro "Gestão de pessoas não é com o RH" pela editora 
Larousse Brasil. 

A obra destaca-se por sua abrangência e pelo prag
matismo em sua abordagem e ressalta que não basta 
passar pelos bancos de uma boa escola de graduação 
e estudar teorias sobre gestão se não forem colocadas 
em prática de forma adequada. 

E Bichuetti fala com conhecimento de causa. Antes 
de ser sócio da ValuePoint Consultoria de Gestão 
Empresarial, ele foi vice-presidente de Desenvolvimento 
de Negócios na América Latina da Compass Group PLC, 
presidente da Interclínicas, da COEL Controles Elétricos 
e da Sodexo do Brasil. O consultor também teve passa
gens importantes como diretor geral da Arthur D. Little 
no Brasil e na Argentina, da Booz & Co. e foi sócio da 
Transearch Brasil Consultoria de Recursos Humanos. 
Além disso, atuou como membro do Global Board da 
Harvard Business School Alumni Association e presidiu 

s funcionários são ativos, não custos, 
dentro de uma empresa. E da mesma 
forma que o gestor comunica o au
mento, deve comunicar a demissão". 



a Fundação Casimiro Montenegro Filho. 
O consultor tem especialização pelo 

Lore International Institute e é instru
tor nos cursos de desenvolvimento de 
conselheiros do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC). 

A experiência de décadas no México, na 
Argentina, nos Estados 
Unidos, na França, na 
Itália e no Japão o ensi
naram a lidar com pes
soas de comportamen
tos e culturas das mais 
distintas possíveis. Mas 
nem sempre foi assim. 
Engenheiro eletrôni
co, apurou seu talento 
para lidar com pessoas 
com formação profis

sional, cursou MBA pela Universidade 
de Hartford (EUA) e na escola de negó
cios de Harvard. 

O seu livro, lançado no mês passado, 
está dividido em duas grandes partes. 
Na primeira, ele se dedica à identificação 
das barreiras que inibem o bom desem
penho dos processos de gestão de pesso
as e as bases fundamentais para que es
tas sejam superadas e proporcionem su
cesso aos gestores. 

Já na segunda, ele cobre os princi
pais aspectos envolvidos em cada eta
pa do processo de uma gestão eficaz do 
Recursos Humanos. Casos de empresas 
com boas práticas foram inseridos em di
versos capítulos como exemplos de que é 
possível sair da teoria. 

Na entrevista cedida à Gestão&Negócios, 
ele orienta os gestores a lidarem com as 
pessoas — suas complexidades e princi
palmente os jovens, ansiosos em obter su
cesso no trabalho — e como integrá-las a 
quem tem experiência no negócio. 

GESTÃO & NEGÓCIOS: De onde surgiu o 
título provocativo do livro? 
JOSÉ LUIZ BICHUETTI: Na realidade, com 
a minha experiência como diretor de 
empresas e consultor, vejo o desvio na 
concepção de quem é responsável pela 
organização. O gestor é quem orienta 
como recrutar e desenvolver pessoas 
com o apoio do RH, que participa do 
planejamento estratégico e deve estar 

no mesmo nível hierárquico nas organi
zações, provendo apoio às outras áreas 
como parceiro de negócios delas. Um 
caso clássico é quando o gestor manda 
o RH demitir um subordinado seu. Nas 
empresas de sucesso, quem demite é o 
próprio gestor, assim como ele resolve 
os conflitos, pois da mesma forma ele 
comunica aumento de salário. 

G&N - Como o capital humano, ou seja, 
os funcionários afetam as empresas? 
JOSÉ LUIZ: Gosto do título "capital huma
no", pois as pessoas são ativos, não são 
custos, as empresas mais bem-sucedidas 
tratam as pessoas como um bem. E estes 
afeta principalmente na obtenção de re
sultados. Um gestor despreparado pode 
conseguir resultados de curto prazo, mas 
que não serão duradouros porque terá 
rotatividade de quadro e causará estres
se na equipe e nas ações. É um reflexo da 
falta de capacitação e alocação adequa
da das pessoas para os cargos de líderes. 
Assim não se consolidam resultados. 

G&N - Como obter equilíbrio entre o 
comportamento dos colaboradores e 
stakeholders e a dinâmica da empresa? 
JOSÉ LUIZ: Para ser gestor de verdade, é 
preciso gostar de pessoas e saber geren
ciá-las. Essa é uma condição para pro
mover uma pessoa à gestora, e aque
le que é competente sabe, inclusive, 
escolher subordinados talentosos, mais 
competentes que ele em áreas específi
cas da empresa. O gestor entende a falha 
dos bancos escolares que não ensinam a 
gerir pessoas, principalmente os cursos 
de administração que, às vezes, tem só 
um semestre de liderança. Eu me for
mei em Engenharia e não estudei gestão 
de pessoas, e com um ano de formado 
tinha uma equipe abaixo de mim. E nem 
sempre o bom senso é suficiente para 
dirigi-las. Há empresas que hoje promo
vem a formação de seus futuros líderes, 
mas muitas de grande porte não prepa
ram gestores. 

G&N - Uma empresa pode crescer mi
rando resultados via gerenciamento 
dos próprios funcionários, ou o foco 
principal é o processo produtivo e ex-



pansão de negócios externos? 
JOSÉ LUIZ: Primeiro isso parte da cultu
ra da empresa quando direcionada pelo 
comportamento do principal executivo. 
O líder que valoriza as equipes e se en
tende como um modelo para seus cola
boradores valoriza também o capital hu
mano como ativo e não como custo, fa
zendo isso ser permeado pelos gestores 
da empresa; e a área de RH dá apoio aos 
negócios, montando equipes de lideran
ça para toda a cadeia de necessidades 
em todo o processo. É fundamental os 
gestores estarem cientes de seu papel 
de dar relevância e estatura adequada 
à área de RH para atuar no apoio des
de a estratégia. Se o gestor não tem essa 
mentalidade, é difícil implantá-la. 

C&N - Como conscientizar os gestores 
de que as pessoas fazem parte da es
tratégia para resultados? 
JOSÉ LUIZ: Existem as empresa fami
liares, típicas no Brasil, em que o dono 
está dentro das operações, ou contra
ta um profissional e se mantém como 
acionista, e há aquela com conselhos de 
administração, e nestas, cada vez mais 
é considerado relevante ter cultura e fer
ramenta para dotar o capital humano de 
valores para levarem adiante nas estra
tégias da empresa. Há, então, comitês 
na área, e os dirigentes são chamados, 
inclusive os de RH, para expor as evo
luções dos colaboradores. Nas outras 
empresas, sem conselhos de administra
ção, conscientiza-se o acionista para es
sa percepção por meio de um processo 
educativo iniciado pelo CEO, que deve 
frisar a importância do capital humano 
e criar a estrutura abaixo dele. Sem isso, 
não se chega a lugar nenhum. Se a em
presa não tem essa cultura de fora para 
dentro é difícil criá-la. As lideranças in
ternas é que precisam fazê-la emergir. 

G&N - A forma de tratar as pessoas 
evoluiu nos últimos anos? 
JOSÉ LUIZ: Eu diria que nas últimas du
as décadas houve grande evolução por 
parte de multinacionais e até de empre
sas nacionais. Mas, infelizmente, muitas 
ainda estão na Idade da Pedra e não dão 
valor a sua gente. Um dos capítulos do 

livro fala de como motivar as pessoas, 
tratando-as com respeito. O assunto tem 
evoluído, e cito casos de empresas nesse 
sentido, inclusive pequenas, pois o con
ceito é aplicável em qualquer porte. E 
dou exemplo de como fazer com resul
tados positivos. 

C&N - A gestão eficiente de pessoas 
supera os erros de processos? 
JOSÉ LUIZ: Para atingir bons resultados 
você precisa de bons processos de ges
tão. Uma empresa que deseje resultados 
de vendas agressivos precisa rever sua 
estrutura, capacitação de equipe, atua
lização do banco de dados, enfoque de 
ataque ao mercado e diferenciadores da 
empresa; é um processo com inúme
ras variáveis. Na área industrial é preci
so processos racionais para controle de 
produção, estoque e direção. Então, o 
ponto em comum é que nenhum pro
cesso caminha sem gente, esse é o foco. 

G&N - Onde vemos exemplos práticos 
de quando se gerencia pessoas e não 
processos? 
JOSÉ LUIZ: Cito no livro empresas de 
grande porte, como o Hospital Albert 
Einstein, com um programa de desen
volvimento de RH avançado. A Siemens 
e a Natura são outros bons exemplos. 
A Antares, de Caxias do Sul, apesar de 
pequena, cresce rapidamente, pois o 
dono dá uma valorização tremenda aos 
funcionários e procura envolvê-los nas 
estratégias para que eles tenham a cami
sa da empresa tatuada no corpo. Tenho 
participado de congressos e vejo o que 
as empresas apresentam, com diferentes 
técnicas, mas o mesmo propósito. 

G&N - É o gestor que deve mapear os 
perfis e competências dos funcionários? 

JOSÉ LUIZ: As empresas que conseguem 
dar autonomia ao funcionário têm pro
cessos de tomada de decisões e a solu
ção de problemas muito mais rápidos. 
Mas delegar exige um processo de co
brança, para não ser apenas você ab
dicando da responsabilidade. O gestor 
precisa calibrar o que pode delegar aos 
funcionários e como acompanhar sem 
cobrar a toda hora. Esse processo vem 
do líder e precisa ser adequado à com
petência e experiência do colaborador, 
se não o resultado pode ser desastroso. 
Como se delega bem? É simples: conhe
cendo a equipe. 

G&N - E como se faz isso exatamente? 
JOSÉ LUIZ: Com muito apoio da área de 
RH, porque você precisa de ferramen
tas. Mesmo que a experiência e disposi
ção do gestor sejam muito importantes, 
ele precisa de uma fórmula estruturada 
para acompanhar perfis e conhecer seu 
pessoal. A equipe de RH dá essa orienta
ção a ele e, se necessário, até treina so
bre como avaliar sua equipe e até como 
conhecer suas limitações e desenvolvê-
las. Porém, o RH não pode dizer o que o 
gestor deve delegar, mas pode ajudar a 
identificar o potencial da equipe. 

G&N - De que forma o gestor inova no 
tratamento dos funcionários e tem isso 
a seu favor? 
JOSÉ LUIZ: As empresas mais evoluí
das podem inovar compatibilizando as 
gerações antigas e novas com anseios 
diferentes. Como administrar isso que é 
recente, é uma novidade, pois até a dé
cada anterior os jovens não eram tão an
siosos como os da geração Y. Muitas em
presas procuram sair do lugar comum 
na gestão de pessoas propondo a inte
ração entre as duas gerações. Os mais 
velhos têm muita experiência, e os mais 
novos têm habilidades que podem trans
mitir aos primeiros. Então, é preciso traba
lhar para evitar o turn over (troca de fun
cionários) alto, por conta da característica 
dessa geração mais jovem. Nas empresas 
de tecnologia e internet, a idade média 
é de 30 anos de idade. Para mantê-los é 
preciso criar constantemente algo para 
motivá-los e retê-los. 

Text Box
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