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O que faço com o aumento da disputa pelo poder?
Divã Executivo

Marco Tulio Zanini
re s p o n d e

Va i v é m

Stela Campos

Márcio Prado é o novo líder
da área de negócios da Mercer
no segmento de IPS/HC – Infor -
mation Product Solutions/Hu-
man Capital.

Go2neXt
Vinicius De Simoni assumiu o

cargo de ‘cloud computing solu-
tions architect’ da Go2neXt. Há
mais de 14 anos no mercado de
infraestrutura de tecnologia da
informação e telecom, De Simoni
atuou na multinacional holan-
desa Getronics.

Te c l ó g i c a
Vilson Camargo é agora diretor

da recém-criada área de novos ne-
gócios da Te c l ó g i c a , empresa de
gestão de processos de TI.

E Z -S e c u r i ty
Maurílio Figueiredo é o novo

gerente de projetos da EZ-Securi -
t y, especializada em segurança e
disponibilidade da informação.
O executivo tem 16 anos de expe-
riência na área de TI .

Ra c i o n a l
Valéria Plata Donatelli é a nova

gerente de desenvolvimento organi-
zacional da Racional Engenharia.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

C
omando a área de
marketing em uma
empresa que está
passando por uma

reestruturação. Nosso CEO,
contudo, está distante do dia
a dia da organização e
mais preocupado em falar
com acionistas e parceiros.
Assim, existe uma verdadeira
guerra entre os diretores
dos departamentos para
definir responsabilidades,
orçamentos, prazos e funções
nessa nova fase do negócio.
Sem uma palavra final do
CEO, o planejamento muda
constantemente, pois cada
um enxerga apenas o seu
lado. O que devo fazer sobre
essa situação?
Diretor de marketing, 41 anos

Re s p o st a :
Essa é uma questão crítica,

pois a relação entre o CEO e seus
vice-presidentes ou diretores
imediatos pode ser bastante
complexa, mas é essencial
para a formação de sistemas
cooperativos e da cultura
empresarial. Apesar de o
papel do CEO mudar de acordo
com fatores como indústria,
constituição acionária, filosofia
administrativa e o perfil
psicológico do indivíduo, as
tarefas dessa função são muito
comuns. Resumidamente,
o CEO se ocupa dos
assuntos estratégicos e da
gestão de eventos inesperados.

Cabe a ele formular e executar
planos de ação a partir daquilo
que o conselho de administração
determina como meta, ser um
representante da organização
para a sociedade e gerar relações
institucionais favoráveis com
os diversos stakeholders, de
modo a promover os interesses
da empresa de forma sustentável.

Os efeitos da boa atuação
do CEO externamente são a
construção da reputação e a
busca pela harmonia nas
relações com seus principais
envolvidos. Já internamente,
temos a promoção de um sistema
cooperativo de excelência,
um norte estratégico bem

definido, executivos alinhados
e funcionários motivados.
A responsabilidade de ser o elo
mediador faz com que ele receba
pressões por todos os lados e
necessite de resiliência para
atender diferentes demandas.

Você nos relata que o CEO
da sua empresa, neste momento,
está dedicado a se relacionar
com acionistas e parceiros,
dando pouca atenção à gestão
interna. Se o alinhamento
entre os executivos já é difícil
de ser alcançado normalmente,
torna-se ainda mais complicado
frente a uma reestruturação.

A previsibilidade para a
ação coletiva, baseada em
acordos formais e informais
de distribuição de funções,
poderes, padrões e normas, é
abalada. Nasce a insegurança
em relação ao futuro e os
procedimentos que valiam
passam a ser questionados. Há
a necessidade de se renegociar
e redefinir cargos e rotinas.

Neste momento, o jogo de
interesses se torna mais pesado,
pois a possibilidade de perdas
e ganhos frente a novas
definições se torna maior. Este é
o momento de disputas por
territórios e poder. Tudo isso é
muito natural na vida humana
e na das empresas, pois
somos seres sociais e políticos.

O exercício da governança
corporativa, nesse cenário,
é harmonizar as relações
conflituosas que ameaçam
ou põem em risco o equilíbrio
de interesses, e promover
situações de interesse comum.

Parece que você está vivendo
um momento de indefinições e
a falta de uma diretriz para a
ação coletiva é sentida. Talvez
nem mesmo o CEO da sua
empresa tenha como fazer isso
agora, uma vez que seu próprio
cargo pode estar em jogo — e,
por isso mesmo, decidiu por um
afastamento. Se esse for o caso,
tenha paciência. É o momento
de esperar, de buscar se manter
no jogo, de criar alianças e de
conjugar interesses divergentes
até onde isso é possível.

Espera-se que um
vice-presidente ou diretor
executivo, como é o seu caso,
tenha maturidade e habilidade
para conviver com esses
momentos. Não abra mão
de uma postura moral
irrepreensível. Nessas horas,
é ilusão pensar que tudo
se definirá somente pelo
jogo de interesses egoístas.
Aqueles que agem baseados
em valores morais e buscam
produzir resultados de maneira
consistente — promovendo não
somente seus interesses, mas os

da coletividade — sempre
constroem legitimidade e
boa reputação para serem
os mais capacitados a
conduzirem processos difíceis.

A aparente desordem deste
momento pode representar
a esquina de uma grande
oportunidade. Na sua cadeira, eu
usaria todo o meu conhecimento
sobre o consumidor, sobre as
possíveis segmentações de
mercado, sobre o potencial do
seu produto e serviço — para
ajudar a formular uma visão
de futuro — e solidificaria a
minha posição como uma
liderança natural para essa
empresa em sua área. Tudo com
muita prudência e paciência.

Marco Tulio Zanini é professor e
coordenador do mestrado executivo em
gestão empresarial da Fundação Getulio
Vargas no Rio e consultor da Symballein

Esta coluna se propõe a responder
questões relativas à carreira e a
situações vividas no mundo corporativo.
Ela reflete a opinião dos consultores e
não do Valor Econômico. O jornal não se
responsabiliza e nem pode ser
responsabilizado pelas informações
acima ou por prejuízos de qualquer
natureza em decorrência do uso dessas
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O segundo momento
do RH estratégico
chega às empresas
Para reter talentos, companhias colocam um consultor interno
em cada área de negócio. Por Adriana Fonseca, de São Paulo

O desafio de reter talentos,
planejar sucessões e entender a
fundo as prioridades de gestão
de pessoas em cada área de negó-
cio da empresa coloca o consul-
tor interno de recursos humanos
em destaque no mercado. Tam-
bém chamado de ‘HR business
partner ’, esse profissional ganha
espaço nas grandes corporações
com o crescimento da importân-
cia do RH estratégico, pois ajuda
as companhias a atingir metas e
apresentar resultados através da
boa gestão das equipes.

“Ter um ‘parceiro de negócios’
oriundo da área de recurso hu-
manos voltado para cada divisão
interna tem sido um modelo
adotado por um número cada
vez maior de grandes empresas”,
afirma Mário Custódio, especia-
lista em recrutamento da Robert
Half. “Antes, um único consultor
atendia às mais diferentes de-
mandas de uma organização.
Agora, está ficando mais comum
esse profissional responder ape-
nas por uma unidade específica
ou outras relacionadas.”

Com a forte procura, princi-
palmente no último ano, aumen-
taram os salários de quem ocupa
a função. Segundo a consultoria
de recrutamento Robert Walters,
um ‘HR business partner’ com
experiência de 4 a 8 anos ganha-
va até R$ 135 mil por ano em
2010. No ano passado, a remune-
ração desse subiu chegou a R$
150 mil, elevação de 11%.

Também é possível observar o
incremento salarial nos cargos
ocupados por profissionais mais
experientes. Quem tem entre 9 e
12 anos de mercado viu a remu-
neração subir até 9,5% no último
ano, dentro de uma faixa salarial
que vai de R$ 115 mil a R$ 180 mil
anuais. Aqueles com mais de 12
anos de experiência, por sua vez,
alcançaram aumento de até 9% e
hoje ganham entre R$ 180 mil e
R$ 250 mil por ano.

“O mercado de recursos hu-
manos está em ebulição e há uma

grande demanda por profissio-
nais com perfil voltado ao negó-
c i o”, diz Ana Paula Ramos,
headhunter da Robert Walters.

Ao contrário de outros execu-
tivos que atuam em RH, o consul-
tor interno trabalha de forma
mais generalista. Não é especiali-
zado, portanto, em um único as-
sunto e seu foco é a área de negó-
cio em que está inserido — como
finanças, vendas, marketing en-
tre outras. Ali, tem como missão
entender as demandas de gestão
de pessoas daquela divisão e fa-
zer a ponte com o departamento
de RH, solicitando treinamentos
específicos, remunerações, bene-
fícios, planos de carreira. “O con-
sultor interno de RH identifica as
necessidades da área, propõe so-
luções e antecipa os problemas”,
afirma Ana Paula.

Na M o n s a n t o, 26 profissionais
atuam como consultores inter-
nos de RH. André Franco, diretor
de recursos humanos da multi-
nacional, diz que esses profissio-
nais são divididos por áreas afins.
“Não há uma definição matemá-
tica, mas o que determina se um
‘business partner’ vai atender
apenas uma área funcional ou
um grupo de áreas correlatas é o
número de gestores e as necessi-
dades dessas unidades”, explica.

Segundo Franco, a responsabi-
lidade central do ‘business part-
ner ’ na Monsanto é trabalhar
com o gestor da área no desen-
volvimento de talentos, inclusive
no do próprio líder, para garan-
tir um plano de sucessão robus-
to. “Ele vai definir quais são os
treinamentos comportamentais
mais adequados para os profis-
sionais daquele setor, por exem-
p l o”, diz Franco. Depois, a res-
ponsabilidade secundária do
consultor interno é fazer a inter-
ligação com as áreas especialistas
de recursos humanos.

Desde 2004 na Monsanto, a
‘HR business partner’ Ingrid Fer-
reira começou sua carreira como
headhunter, mas sempre quis

trabalhar de forma mais genera-
lista. “Na área de recrutamento
eu não acompanhava o profis-
sional depois que ele conseguia
a vaga. Hoje, consigo me apro-
fundar mais no desenvolvimen-
to dos talentos”, diz, explicando
porque decidiu mudar os rumos
de sua carreira.

A fabricante de equipamentos
agrícolas John Deere também
passou a adotar os consultores
internos de recursos humanos
em sua estrutura há cerca de cin-
co anos. “O objetivo é que o RH
faça parte do negócio. Nesse pro-
cesso, cada pessoa é um elemen-
t o - c h av e”, diz Renee Mailhot, di-
retora de recursos humanos da
organização para a América do
Sul. “Quando o RH assume essa
posição de parceria com as mais
diferentes áreas, ele se torna mui-
to mais estratégico e capaz de
adicionar valor ao negócio.”

De forma geral, cada departa-
mento na John Deere conta com
um consultor interno de RH ou,
pelo menos, é apoiado por um
profissional de outra área. Na
América do Sul, são dez ‘HR busi-
ness partners’, segundo Renee.

Assim como na Monsanto, os
consultores da John Deere se re-
portam ao gestor de recursos hu-
manos. Para atuar na função, a
empresa espera que o profissio-
nal seja flexível, tenha foco no
cliente — no caso, a área em que
estiver inserido —, seja comuni-
cativo, tenha visão do negócio e
conhecimento das outras áreas
de recursos humanos. Justamen-
te por esse último atributo, nor-
malmente os consultores inter-
nos são profissionais originários
do departamento de RH.

Carmen Frank, ‘HR business
partner ’ na John Deere, come-
çou sua carreira há 12 anos co-
mo assistente e foi galgando po-
sições sempre em áreas especia-
lizadas no departamento de re-
cursos humanos como treina-
mento, cargos e salários e bene-
fícios. Na John Deere desde

ANA PAULA PAIVA/VALOR

André Franco, diretor de RH da Monsanto, diz que 26 profissionais atuam como consultores internos na empresa

2000, há quatro anos ela decidiu
mudar o foco da carreira e assu-
miu o posto de consultora inter-
na. “A função de ‘business part-
ner ’ sempre me chamou atenção
por ter mais visibilidade e po-
tencial de crescimento, uma vez
que atua com áreas estratégicas
da empresa”, diz Carmen.

“As passagens que tive ante-
riormente em algumas áreas es-
pecíficas da profissão me ajuda-
ram muito no trabalho que faço
hoje. Conheço as ferramentas
disponíveis a fundo e sei para
qual caminho direcionar as de-
mandas da área em que atuo”,

diz a profissional, que concentra
seu trabalho em operações, en-
genharia de manufatura, supri-
mentos e logística.

Limitar o foco de atuação do
‘HR business partner’ a uma área
ou unidades relacionadas per-
mite ao profissional conhecer
em detalhes o departamento em
que está inserido. “Essa baga-
gem permite ao consultor atuar
de forma proativa, antecipando
e atendendo às necessidades do
setor pelo qual é responsável e
aumentando sua competitivida-
de e produtividade”, diz Adriana
Roman Muniz, gerente de RH

para produtos de performance,
químicos e plásticos para a
América do Sul da Basf.

Adriana reforça que ter um
RH parceiro do negócio contri-
bui para que as lideranças das
áreas mantenham os colabora-
dores mais satisfeitos e engaja-
dos. “Esse modelo proporciona
uma atuação mais eficiente da
área de recursos humanos junto
à empresa. Ele facilita o desen-
volvimento de ferramentas de
acordo com o que realmente é
necessário e orienta quais são as
ações mais eficazes para aquela
c o m p a n h i a”, afirma.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 fev. 2012, Eu & Investimentos, p. D8.




