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Psicólogos dão lugar a engenheiros e administradores. 
 
Tradicionalmente, os gerentes e diretores de Recursos Humanos (RH) das empresas têm 
formação em Psicologia. No entanto, cada vez mais as companhias têm profissionais de RH 
formados em Administração, Direito, Ciência da Computação, Marketing e Finanças. A procura por 
profissionais de diversas formações universitárias deve-se ao interesse das empresas em aliar a 
administração de pessoal que são as questões burocráticas e humanitárias como demissão, 
admissão, folha de pagamento e benefícios à gestão de pessoas, que é o conhecimento e 
entendimento da empresa como um órgão a ser administrado de acordo com sua área de 
atuação. Equilibrar o entendimento entre negócios e pessoas para tornar mais estratégica as 
ações nas empresas é exatamente a função dos profissionais de RH. 
 
De acordo com André Prearo, gerente de RH da Kimberly-Clark, os profissionais formados em 
Direito, Administração e Engenharia têm o conhecimento técnico e acadêmico necessário para 
poder administrar a área de Recursos Humanos. Prearo, formado em Ciência da Computação, 
conta que na época em que resolveu cursar a área da Informática, já trabalhava em RH e não 
pretendia mudar de setor. Dessa forma, aponta ele, esta formação técnica contribuiu para que 
enxergassem mais processualmente as medidas tomadas pelo departamento de RH. O gerente 
conta que toma medidas de remuneração que exigem cálculo e o curso de Informática o auxiliou 
nesta prática. 
 
"Não é uma tendência do mercado optar por profissionais de formação universitárias diferentes 
para preencher as vagas em RH, mas as companhias buscam o profissional que esteja inserido no 
contexto corporativo.Cada vez menos encontramos formados em Psicologia nos RHs das 
empresas. O psicólogo está voltado para o lado do ser humano como um indivíduo independente 
da empresa em que trabalha, enquanto, na verdade, devemos estar preocupados com o ser 
humano dentro da organização. A vantagem é que não trabalhamos no RH com os olhos da 
Psicologia, mas dentro de um contexto em que o profissional está focado na gestão corporativa", 
avalia Prearo. 
 
Foco em desenvolvimento organizacional é maior  
 
Segundo Fernanda Coutinho, consultora de RH da Boehringer Ingelheim do Brasil, o departamento 
de RH das empresas não está focado somente em seleção e recrutamento, mas também em 
desenvolvimento organizacional, treinamento e remuneração. Dessa forma, assume o papel de 
parceiro de negócio, o que os consultores chamam de business partner. Além de ser um canal de 
escuta para os funcionários e ter uma proposta de humanização, daí a escolha tradicional pelos 
psicólogos que são preparados para ouvir e falar de problemas e soluções das pessoas, a área de 
RH agrega valor social. Fernanda, que é formada em Marketing, conta que a procura por um 
profissional técnico serve para equilibrar as ações estratégicas das empresas. 
 
Na avaliação de Francisco Cruz, que trabalhou durante 34 anos no RH da Petrobras e é professor 
de Teoria Geral e Administração de RH da Faculdade Moraes Junior/Mackenzie, o profissional 
formado em Psicologia não saberia, por exemplo, administrar a área de Remuneração. Assim, 
conta ele, o RH possui inter-disciplinas fundamentais como Estatística, Administração e a parte 
jurídica, o que justifica a preferência das empresas por engenheiros, administradores e 
advogados. Formado em Direito, Administração e História, Francisco Cruz lembra que o trabalho 
em RH está associado à Legislação Trabalhista, que deve cumprir a CLT (Consolidação das Leis 
Trabalhistas) e aos sindicatos. Assim, por ser formado em Direito, pode tomar decisões jurídicas 
conscientes. 
 
 



Executivos devem ser capazes de tomar decisões estratégicas  
 
O professor Francisco Cruz analisa que parte do RH está preocupada com questões como 
qualidade de vida, assistência social, avaliação profissional e orientação psicológica, mas que as 
medidas interdisciplinares estão intrinsecamente associadas à estratégia das empresas. "O foco 
de busca das companhias mudou, ao escolher pessoas que, além da sensibilidade para auxiliar um 
funcionário, são capacitadas a tomar medidas administrativas, financeiras e jurídicas". Helena 
Erminpour, headhunter da Agnes, lembra que antigamente era tudo mais mecanizado e o RH 
tinha proposta de humanização e percebeu a necessidade de abertura profissional, abrangendo 
outras áreas da corporação. 
 
"Havia preconceito com os profissionais de Psicologia. Sou formada em Psicologia e sei da 
importância do lado corporativo", diz ela. O gerente ou diretor de RH atende pelas tarefas 
relativas à gerência, tais como contatos com usuários, consultores, atividades de planejamento e 
controle de resultados. Segundo os consultores de RH, o profissional deve ter mentalidade de 
prestador de serviços, buscando sempre atender de forma personalizada às necessidades de sua 
clientela, permanentemente avaliando a qualidade e oportunidade dos serviços que presta. 
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