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Presidentes de grandes empresas estão participando mais das políticas e das decisões das áreas 
de Recursos Humanos (RH). A influência mais direta dos altos executivos nos processos de gestão 
de pessoas acontece porque eles acreditam que essa é a área que ocupa uma posição estratégica 
para os negócios das organizações, e, por isso, precisa estar diretamente ligada à presidência.  
 
Segundo João Ramires, presidente da Refrescos Guararapes , empresa controlada pela Coca-Cola 
Company , o setor de Recursos Humanos tem uma importância fundamental por estar 
diretamente ligado à sua administração. “Como sou o gestor que atua ativamente em todas as 
decisões dos negócios da organização, participo também das decisões e das práticas de gestão 
das pessoas. Somente com esse foco é possível alcançar resultados sustentáveis”, afirma.  
 
O executivo, que responde diretamente à matriz da multinacional, em Atlanta, nos Estados 
Unidos, considera a sua participação nas políticas de Recursos Humanos uma estratégia para que 
a área possa se sentir cada vez mais segura para apresentar políticas inovadoras e arrojadas. “Se 
dependesse de mim, gostaria de receber uma nova idéia por dia, pois esse é meu papel. Acredito 
que a combinação da razão mais a emoção seja o segredo do sucesso da área de Recursos 
Humanos na Guararapes”, explica. 
 
Ramires garante que na companhia, localizada em Pernambuco, as informações são acessíveis a 
todos. Existem vários programas com o objetivo de consolidar essa prática.  
O ‘Presidente On-line’, por exemplo, é um canal direto dos funcionários com ele, via carta ou e-
mail. Outra ação é o ‘Café com Coca-Cola’, em que o presidente convida funcionários de diversos 
setores para tomar um café da manhã e trocar idéias sobre problemas e possíveis soluções.  
 
Assim acontece também no ‘Portas Abertas’, um espaço para que funcionários — inclusive 
estagiários — participem como espectadores da reunião mensal gerencial composta por 
presidente, diretores e gerentes. “Tudo isso reforça o contato com os líderes e fortalece a 
transparência na tomada de decisões, além de serem, estes, canais para transferência da cultura 
a todos os níveis da organização. Essas práticas nos permitem sempre estar perto da base da 
empresa, justamente a que está mais próxima dos clientes e da preparação de nosso produto”, 
diz.  
 
Para Ramires, nos próximos anos uma das grandes missões da área de Recursos Humanos será 
conseguir disseminar o hábito da gestão de pessoas e fazer com que ele seja naturalmente 
absorvido por todos os gestores e funcionários da empresa.  
Ainda de acordo com ele, todo líder, antes de possuir qualidades técnicas, precisa saber que sua 
principal função é administrar seres humanos e isso exige muita empatia e empenho. “Conforme 
pesquisas já divulgadas, dos motivos para os pedidos de demissão, aproximadamente 70% são 
relativos a problemas interpessoais entre o funcionário e seu gestor”, frisa. 
 
Desafios 
 
O vice-presidente da Randon, Alexandre Randon, acredita que nos próximos anos os desafios para 
o setor de Recursos Humanos e para o profissional que nele atua será maior. “Com a velocidade 
das mudanças, fica difícil definir o perfil do profissional de amanhã. Porém, os gestores da área 
têm o compromisso de projetar este ambiente futuro para um melhor desenvolvimento das 
lideranças”, explica. 
 
No grupo Randon, fabricante de peças e componentes automotivos localizado em Caxias do Sul 
(RS), a participação do alto executivo nas discussões sobre as políticas de gestão de pessoas é 
uma prática que traz resultados constantes.  



Essa participação acontece através de reuniões realizadas entre o Comitê Executivo — formado 
por diretores corporativos — e o Comitê de Recursos Humanos. Nesses encontros são definidas as 
políticas que irão nortear as estratégias de negócios da organização.  
 
Aprendizado contínuo 
 
Segundo o vice-presidente, atualmente o papel principal do gestor de Recursos Humanos, que 
deve estar em sintonia fina com os objetivos dos negócios da companhia, é saber identificar, 
desenvolver e reter talentos. Essas ações devem colaborar para criar um ambiente de motivação 
e de aprendizado contínuos.  
 
Randon diz que, além da capacitação, remuneração por resultados e qualidade de vida, a 
expectativa e oportunidade de crescer na organização, a segurança profissional em função das 
mudanças no ambiente econômico e o reconhecimento para que o colaborador se sinta meio 
‘dono’ do negócio são medidas importantes também para o sucesso da organização. 
Na EDS Brasil , empresa especializada em terceirização de serviços de Tecnologia da 
Informação (TI), a vice-presidente de operações para América Latina, Maria Fernanda Teixeira, 
tem participação influente nas decisões dos Recursos Humanos. “Toda política é definida pela alta 
direção”, afirma.  
 
Uma vez ao mês, a vice-presidente tem reuniões com as áreas de negócios no intuito de 
apresentar novos serviços no mercado. Para isso, o pessoal da organização participa diretamente 
das discussões de estratégia, em que são sugeridas também melhoras da performance das 
equipes através de treinamentos técnicos. Para a executiva, a área de Recursos Humanos tem de 
ser ágil e menos burocrática para acompanhar as tendências do mercado. 
 
Segundo o presidente da American Express , Hélio Magalhães, a empresa é analisada pelo seu 
todo, ou seja, pelo retorno que dá aos acionistas, aos seus clientes e aos funcionários. 
“Funcionários satisfeitos geram clientes satisfeitos, que retornam com resultados aos acionistas”, 
afirma. 
 
Magalhães observa que o líder só deve tomar suas decisões finais sobre os objetivos e os planos 
de ação após ouvir as idéias dos colaboradores. 

 
 
Leia Mais 
 
Brasilprev prioriza motivação 
 
Na Brasilprev Seguros e Previdência , o presidente, Eduardo Bom Ângelo, além de estar presente 
em todas as decisões no que diz respeito aos colaboradores, foi um dos responsáveis pela 
implantação do plano estratégico de Recursos Humanos da companhia.  
 
A empresa, pouco tempo atrás, não tinha essa área definida. Então, em parceria com a ouvidoria 
da empresa, a presidência ajudou a criar o setor. Ele foi planejado com dois focos principais: 
desenvolver e motivar.  
 
Para o executivo, a sua relação com a gestão de pessoas alcançou um estágio de desenvolvimento 
sofisticado. O desempenho dos colaboradores conta de forma positiva também na sua atuação na 
relação cliente-empresa e cria valores para os seus serviços.  
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