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As lições aprendidas com o nosso mensalão
Rumo certo

Vicky Bloch

“E
stamos na
era da
consciência.
Das relações
r e s p o n s áv e i s

com os recursos (naturais,
materiais, humanos e
financeiros). Nesse cenário, o
papel dos líderes transcende a
gestão do negócio e consiste
muito mais em mobilizar
indivíduos, dentro e fora de
sua organização, em torno de
uma causa. Esta razão maior
pode ser, inicialmente, a

geração de riqueza. Porém, na
medida em que satisfazem suas
necessidades materiais, as
pessoas, geralmente, buscam
algo mais: um significado
para suas vidas. É aí que entra
o sentido de missão para os
indivíduos, para a organização
e para suas lideranças.”

Escrevi essas aspas em 2009
e, apesar de terem sido
direcionadas especificamente
a um público empresarial, elas
também representavam meu
pensamento em relação à esfera
pública. Afinal, seja o líder um
executivo ou um governante,
acredito que a condução da
vida por uma causa deve
ser a mesma. No setor público,
talvez mais forte ainda.

Quando teve início o
julgamento do mensalão,
perguntei-me se eu estava
sendo uma sonhadora ao ter
essa visão sobre as novas
lideranças. Mas, agora, ouvindo
e assistindo aos resultados
desse histórico julgamento,
confesso que senti uma ponta
de orgulho. Tive a sensação de

que podemos ter uma pequena
esperança de um mundo mais
justo. Demorou, mas parece
que o Brasil está acordando.

Como meu foco de atuação é o
indivíduo e a sua relação com
o trabalho, me permiti tirar desse
memorável julgamento algumas
lições para o mundo executivo.
Lembrei de alguns dos
escândalos que acompanhamos
dentro do meio empresarial nos
últimos anos, especialmente no
setor financeiro, que também
não terminaram impunes.

A primeira lição que é
possível tirar dessa experiência,
observada tão de perto pela
população brasileira nos
últimos meses, é a crença
máxima de que discurso e
prática devem andar juntos.
Quem sempre acreditou que
poderia enganar o outro
sem sofrer as consequências,
vai saber agora que tem a
grande chance de, em algum
momento, ser fisgado em
suas próprias armadilhas.

Outra lição é a de que não
basta ser competente,

atualizado e ter uma forte rede
de contatos — se você pisar
na bola nos princípios básicos
e nos valores, pode colocar
em jogo toda a reputação
conquistada ao longo de uma
vida de trabalho e dedicação.

E, para completar, fecharia
com a máxima de que os
fins não justificam os meios.
Se isso fosse tão óbvio como
parece, não veríamos por aí
tantos casos escandalosos de
corrupção em governos e
empresas. No fundo, essas
lições todas convergem para
um mesmo sentido: o da ética.

Por isso, bato novamente na
tecla da importância de se
conduzir a vida para causas
com as quais você se identifica.
Não basta ao executivo uma
excepcional visão de mercado
e dos processos de produção.
Também não é suficiente
atrair e reter os melhores
talentos com bons pacotes
de reconhecimento. É preciso
inspirar pessoas a unir
competências complementares
em prol de um objetivo maior.

Ser promovido a uma
posição de comando não
concede a ninguém a
capacidade de liderança.
Esta deve ser uma escolha
consciente, um caminho
desejado. O líder deve ser um
modelo de cidadania, um
facilitador do crescimento
do outro, um defensor dos
interesses dos públicos
impactados por suas
decisões — acionistas,
funcionários, clientes,
fornecedores e comunidade.

Obviamente, as pessoas não
são todas iguais. Nem todas
as causas do outro combinam
com as nossas próprias
causas. Ainda assim,
deveríamos encarar o limite
das diferenças pela ética, pela
dignidade e pelo respeito ao
outro. Somente as lideranças
éticas serão capazes de
transformar positivamente as
organizações e a sociedade.

Vicky Bloch é professora da FGV, do
MBA de recursos humanos da FIA e
fundadora da Vicky Bloch Associados

Va i v é m

Stela Campos

Jean Moritz é o novo diretor re-
gional para a América Latina da
E x p r o, especializada em geren-
ciamento do fluxo de poço de
óleo e gás. Ele foi diretor de de-
senvolvimento estratégico da
Odebrecht Internacional.

GP S
Paulo Katz é o novo diretor da

unidade do Rio de Janeiro da
GPS, gestora independente de
recursos. O executivo vem do
BTG Pactual.

C ate r p i l l a r
Ana Paula Marchione assume o

departamento jurídico do Banco
Caterpillar no Brasil. Ela tem pas-
sagens por Citibank e Itaú BBA.

E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

va l o r .com.br
Acompanhe a movimentação de

executivos também no site
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G E ST Ã O

Aumenta o
número de
comitês de RH
nas empresas
O objetivo é ter um canal para discutir
assuntos estratégicos relacionados à gestão
de pessoas. Por Carolina Cortez, de São Paulo

CLAUDIO BELLI/VALOR

Mathias Becker, diretor-presidente da Renova Energia, diz que ter um comitê de RH é uma forma de dar relevância aos assuntos da área junto ao conselho

Em meio à acirrada disputa
por talentos no mercado de tra-
balho, manter um profissional
engajado e constantemente mo-
tivado tem sido uma tarefa cada
vez mais difícil. Para garantir a
fidelidade de funcionários estra-
tégicos — e a distância dos con-
correntes — cada vez mais em-
presas estão investindo na cria-
ção de um órgão especializado
no desenvolvimento de políticas
de retenção, o comitê de gestão
de pessoas.

Ligado diretamente ao conse-
lho de administração, o órgão
atua para alinhar as estratégias
de negócios de longo prazo à
gestão dos seus funcionários
mais indispensáveis na concreti-
zação desse plano. Os nomes pa-
ra o órgão variam entre comitê
de remuneração, de seleção, de
RH ou de pessoas. O objetivo,
contudo, é um só: facilitar o de-
senvolvimento de políticas de
engajamento e motivação de ta-
lentos para elevar a competitivi-
dade da companhia.

Segundo levantamento do
Instituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa (IBGC), o nú-
mero de comitês de pessoas
cresceu 70% nos últimos dois
anos. Atualmente, 87 organiza-
ções possuem essa estrutura, em
um universo de mais de 400 em-
presas de capital aberto.

A iniciativa ainda é incipiente,
mas tem ganhado relevância
dentro das corporações. De acor-
do com Josmar Bignotto, coorde-
nador do comitê de RH do IBGC e
professor do curso de formação
de conselheiros do instituto, o
papel do grupo é tornar a comu-
nicação entre o departamento de
RH e o conselho administrativo
mais assertiva. “As empresas sa-
bem que não é apenas remunera-
ção que garante engajamento.
Nesse sentido, é fundamental
qualificar as discussões em torno
da gestão de talentos, levando ao
conselho ideias e informações ex-
traídas de todos os níveis hierár-
quicos da corporação”, afirma.

A demanda parte tanto do de-
partamento de RH quanto do
conselho de administração, ca-

bendo ao comitê a função de
apurar cada problema, investi-
gar suas causas e levantar possí-
veis soluções. A deliberação das
ações, entretanto, ainda é função
exclusiva do conselho. “As políti-
cas de desenvolvimento de pes-
soas e retenção de talentos ficam
mais sólidas com a intervenção
do comitê”, afirma Bignotto.

Segundo ele, não é apenas em
quantidade que esses grupos es-
tão crescendo no mundo corpo-
rativo, mas também em impor-
tância. Hoje, o foco transcende
temas como sucessão de lide-
rança e remuneração de conse-
lheiros e do alto escalão, a tradi-
cional missão do órgão até dois
anos atrás. “O nível de competi-
tividade das empresas subiu
muito por conta da recessão glo-
bal e expandiu a estratégia de
gestão de talentos. Hoje esse te-
ma precisa envolver toda a com-
panhia, e não apenas os princi-
pais executivos”, explica.

A frequência das reuniões do
comitê também foi reforçada
nos últimos anos, passando em
média de um encontro por ano
para uma reunião no mínimo a
cada três meses. “Dessa forma,
qualquer disfunção como eleva-
ção do ‘turnover ’ ou queda no
desempenho dos profissionais
pode ser avaliada rapidamente e
uma estratégia será desenvolvi-
da a tempo”, diz.

Na Renova Energia, as reu-
niões ocorrem a cada dois meses
— ou menos. “Recorro ao comitê
para tomar decisões com muita
frequência. Marquei uma reu-
nião de emergência recentemen-
te, por exemplo, para bater o
martelo na contratação de um
novo diretor da companhia. En-
trevistei três candidatos e quero
a opinião do grupo para definir o
nome que levarei ao conselho”,
afirma o diretor-presidente da
empresa, Mathias Becker.

Segundo o executivo, o objeti-
vo de criar o comitê de RH, nas-
cido em janeiro deste ano, foi o
de elevar a discussão da gestão
de pessoas ao mesmo nível dos
assuntos de cunho financeiro
debatidos no conselho de admi-

nistração. “Queremos aproximar
nossos acionistas da estratégia
de gestão do capital humano da
corporação, pois ela é impres-
cindível para que os resultados
desejados sejam atingidos”,
complementa Becker.

O comitê de RH da Renova é
responsável por atividades que
vão do desenvolvimento de siste-
mas de avaliação de desempe-
nho à análise constante da movi-
mentação de funcionários nos
quadros da companhia. O acom-
panhamento não foca apenas os
cargos de gestão, mas também os
de nível operacional. “Com o co-
mitê, não é apenas o departa-
mento de RH o encarregado pe-
las políticas de retenção, engaja-
mento ou remuneração. As dis-
cussões ficam mais robustas,
pois contam com o apoio de con-
sultores especializados”, afirma.

Na Renova, o comitê de RH é
composto por quatro conselhei-
ros, entre eles, Ana Silvia Matte,
diretora de recursos humanos
da Light, que tem cerca de 40
anos de experiência no setor.
Até o final de outubro, o órgão
ganhará mais um membro, des-
ta vez, um conselheiro indepen-
dente. “A empresa, que nasceu
em 2001 com 20 funcionários,
hoje possui 200 colaboradores
diretos. O comitê, portanto, tem
contribuído muito para a profis-
sionalização das práticas de RH
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nessa nova fase de crescimento
da companhia”, diz o executivo.

A contribuição na condução
de programas de remuneração e
desenvolvimento de pessoas
também tem sido relevante pa-
ra empresas com mais tempo
de mercado. A MRV E n g e n h a-
ria, nascida há 33 anos, implan-
tou um comitê de RH em 2007,
quando abriu capital no Novo
Mercado da BM&F Bovespa. “O
grupo recolhe as demandas do
conselho administrativo e dos
departamentos internos da
empresa para contribuir com o
desenvolvimento de políticas
que alinhem as metas de longo
prazo às estratégias de desen-
volvimento e retenção de talen-
tos”, explica Ricardo Paixão, di-
retor do centro de serviços
compartilhados da MRV, área
responsável pelo desenvolvi-
mento organizacional.

Segundo o executivo, por ter
uma ligação direta com o RH e
com o conselho, o comitê conse-
gue analisar e discutir os proble-
mas da área com mais proprieda-
de, levando aos representantes
dos acionistas questões mais per-
tinentes com a realidade e os in-
teresses da corporação. “Não pre-
cisa ser um gestor para ter voz na
companhia. O comitê é acessível
a todos, de analistas a diretores”,
complementa Paixão.

Na Ecorodovias, o comitê de

gestão de pessoas, criado em
2006, foi imprescindível para a
tomada de decisão em diversas
políticas de seleção e retenção
de talentos, entre elas, o aprimo-
ramento do programa de trai-
nee, do plano de carreira e tam-
bém de sucessão. “Ele trouxe
mais segurança na hora de defi-
nir essas estratégias. Os resulta-
dos são visíveis e muito positi-
vos”, diz Amir Hage, assessor de
desenvolvimento organizacio-
nal da companhia.

O comitê possui três conse-
lheiros, dos quais um indepen-
dente. “O ideal é ter um equilí-
brio para evitar possíveis confli-
tos de interesse. Nesse sentido,
cada vez mais empresas estão
percebendo a relevância estraté-
gia dos comitês e procurando o
aperfeiçoamento dos órgãos já
criados”, diz Bignotto, do IBGC.

va l o r .com.br

Re c r u t a m e n to
Executivos querem
funções desafiadoras
Entre os principais motivos que
levariam profissionais de cargos
de liderança a aceitar um novo
emprego, 26% mencionam os
desafios que acompanham a
nova posição, 20% priorizam
maiores perspectivas de
desenvolvimento profissional e
pessoal, e apenas 15% dão
preferência a salário e benefícios
mais atraentes. Os dados são
de uma pesquisa da DMRH com
180 executivos.
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Ex p ro

São Paulo
11 3149-9100

Rio de Janeiro
21 2211-1000

Belo Horizonte
31 2526-7440

www.f i t rh.com.br

Executive Search

Recrutamento especializado
Soluções por segmento
Expertise em identificar os melhores
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Text Box
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 out. 2012, Eu & Investimentos, p. D3.




