
Hochtief usa RH para reestruturar empresa  
 
A área de Recursos Humanos da Hochtief no Brasil teve papel essencial no processo de 
reestruturação organizacional da empresa, disse Marcos Kowalewski, gerente de RH da empresa, 
em reunião do Comitê de vice-presidentes de RH da Amcham-SP. “Reavaliamos posicionamento 
estratégico, perfil dos funcionários e formação de líderes”, afirma Kowalewski.  
 
Em 1996, ano de implantação do plano de transformação organizacional da Hochtief, a empresa 
não tinha uma área de recursos humanos estruturada, dava prejuízo, estava endividada e os 
executivos tinham uma visão conservadora, conta Kowalewski. “Com os funcionários que 
resistiram às mudanças, negociamos o desligamento logo no começo. Difícil foi lidar com as 
pessoas que pareciam estar no time, mas por trás estavam minando a equipe. Mas a idéia 
essencial era manter aqueles que estivessem determinados a encarar o período de turbulência”, 
explica.  
 
Outras mudanças realizadas foram o revezamento de líderes na coordenação de projetos e a 
identificação de lideranças dentro dos departamentos. “A diretoria passou a ouvir mais os 
funcionários no contexto informal. A experiência ajudou a indicar como quebrar resistências e a 
formar líderes naturalmente. O que fizemos foi ouvir a rádio-pião, que aumenta, mas não 
inventa”, conta.  
 
Com 1.300 funcionários diretos e cerca de 4 mil indiretos, a gerência de RH da Hochtief do Brasil 
não contrata um gerente sem fazer ao menos quatro reuniões entre os diretores. “Nosso 
diferencial são as pessoas, porque não trabalhamos por capital, mas por projetos”, afirma. O perfil 
procurado pela empresa hoje são candidatos pró-ativos, que saibam trabalhar em equipe e em 
períodos difíceis.  
 
Quanto ao posicionamento estratégico, a Hochtief passou a atuar como uma empresa de serviços 
e soluções na área de construção civil. “Queremos mudar a visão de que somos apenas uma 
construtora”, disse Kowalewski. O edifício do Bank Boston na Avenida Berrini é um exemplo dessa 
mudança de foco. “Além da construção, também faremos a operação da infra-estrutura da 
unidade do banco”, explica.  
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