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Em um mundo onde as relações estão cada vez mais desgastadas pela busca incessante do 
dinheiro e poder, o papel do profissional de Recursos Humanos (RH) não se restringe às 
ferramentas de gestão. Tornar a empresa mais humana, transformando ideologias e valorizando a 
diversidade também é obrigação do profissional deste milênio.  
 
O recado foi dado pelo diretor-presidente da Fersol, Michael Haradom, no 32º Congresso Estadual 
de Recursos Humanos, que terminou na terça-feira no Rio. Ex-soldado em Israel, pacifista desde a 
década de 70, defensor da inclusão das minorias e da conscientização política dos funcionários, 
Haradom vê com descrença os programas de responsabilidade social implementados por grandes 
empresas, por considerá-los temáticos, geograficamente localizados e temporais.  
 
Segundo Haradom, a inclusão de mulheres, afro-descendentes e pessoas acima de 45 anos, o 
aumento dos direitos dos funcionários e as aulas de cidadania, apesar de não mensurados, foram 
fundamentais para a recuperação da Fersol, especializada na industrialização de produtos 
químicos e veterinários. A empresa quase chegou à falência: em 1995, Haradom foi aconselhado 
a fechar as portas, pois devia US$ 10 milhões. Em 2004, a empresa faturou US$ 100 milhões. "As 
pessoas sentem que pertencem à empresa e que trabalham mais felizes e mais tranqüilas", 
afirma. 
 
JORNAL DO COMMERCIO - Qual a importância do profissional de RH nos dias atuais? MICHAEL 
HARADOM - O RH é o departamento mais importante de uma empresa e sua diretoria deve ter o 
peso de uma diretoria financeira, industrial e comercial. O RH seleciona não só os talentos, mas os 
profissionais como indivíduos. A relação deles com outras pessoas, com a empresa, com os 
produtos que eles fazem, vão determinar para onde vai a empresa também. O RH tem mais 
responsabilidade do que somente o foco principal de saber quem é o talento que está 
contratando. Ele tem a obrigação de contratar gente que esteja motivada para cooperação ao 
invés da competição. Porém, é difícil encontrar profissionais que estejam dispostos a não 
competir…  
- Se é um profissional é tão bom, tão importante para o funcionamento da empresa e se não 
estiver motivado pela cooperação, é possível fazer um coaching neste sentido. O RH tem que 
fazer com que esses profissionais realmente criem times e criem condições de qualidade de vida 
dentro da empresa. Precisa transformar a ideologia da empresa e eles podem transformar a 
ideologia da empresa. Eles podem interferir na diretoria da empresa para que tenha um 
comportamento mais digno, mais humano. Para que a empresa faça a inclusão não somente por 
marketing (portanto um bom negócio), mas porque é para necessário diminuir as diferenças 
existentes entre as pessoas. Temos que encontrar uma maneira de que nossos trabalhadores, 
diretores, gerentes, possam trabalhar de maneira mais holística, mais ampla. 
 
 
É possível mudar uma empresa, uma diretoria, que tenham foco somente no lucro?  
- Lucro é o foco do sistema econômico vigente. Temos um sistema vicioso, que poucos ganham e 
muitos perdem. Se não mudarmos para uma relação de ganha-ganha, o próximo passo é um 
perde-perde. Por quê? Porque a sociedade vai estar tão desgarrada que vamos ter verdadeiras 
guerras civis, o planeta vai estar degradado. Como não existem limites, não existem fronteiras 
para o meio ambiente, todos vamos sofrer. A única maneira de resolver a questão é encontrar 
equilíbrio entre as nossas necessidades e os desejos infinitos que nós temos. Temos que ter uma 
coisa que hoje não existe: o diálogo. Hoje existe negociação. Em um diálogo, temos que nos 
colocar de acordo, de maneira consensual e não impor. 
 
 
 
 



Os empresários também deveriam ter participação 
 
- Temos que tentar escrever outra história, mas quem tem o poder de iniciar mudanças são as 
empresas e os empresários. Eles interferem na escolha dos nossos governos. Através do poder e 
do dinheiro, interferem na escolha dos nossos dirigentes, que muitas vezes se vêem obrigados a 
retribuir esses favores e começam a fazer legislações que não favorecem a população e sim aos 
privilegiados que ajudaram na eleição. Parece simplista, mas é como funciona. 
 
O senhor considera que as empresas fazem responsabilidade social ou marketing?  
- Acredito que o conceito de responsabilidade social empresarial é totalmente questionável. 
Preferiria ter um Estado forte, com governança, com uma democracia participativa, através das 
câmaras municipais e das assembléias, com o Estado sendo responsável por fazer políticas 
publicas de qualidade. As empresas não têm condições, não têm capacidade e não têm o foco em 
fazer políticas públicas generalizadas e de qualidade. Atualmente, a responsabilidade social 
empresarial atende a temas, localizações geográficas e é temporal. Quando a empresa termina ou 
é absorvida, aquilo lá desaparece. E não tenho visto nenhuma das entidades abertas por grandes 
corporações que conseguiram reproduzir uma outra experiência. Sou contra o paternalismo e 
assistencialismo.  
 
Na sua empresa, o departamento de marketing cuida dos projetos de responsabilidade social?  
- Não. O departamento de marketing não é para responsabilidade social, somente foca produtos, 
como vão ser vendidos etc. Assuntos ligados ao terceiro setor, responsabilidade social pertencem 
a um departamento ligado ao RH. Tudo que significa sociedade, meio ambiente e cultura está 
ligado ao RH e à presidência. 
 
O setor empresarial está mudando sua visão no sentido de trabalhar com um novo conceito de 
responsabilidade social?  
- Pouco a pouco, através da leitura e de congressos, como este da ABRH-RJ, que trazem todas 
essas novidades, as pessoas vão se contagiando com uma nova ordem, uma ordem mais holística, 
menos competitiva, mais de inclusão. Tanto os profissionais de RH como os diretores de 
companhias acabam contagiados. Há sim uma evolução, mas ainda é insuficiente. 
 
A mudança na filosofia da empresa foi responsável pela recuperação da Fersol?  
- Não sei se dá para contabilizar. Em 1996, nós estávamos quebrados, daí contratamos mulheres 
e afro-descendentes para a empresa, aumentamos o piso salarial. A empresa estava quebrada. 
Saímos da quebradeira para uma empresa que no ano de 2004 faturou US$ 100 milhões, com 
350 funcionários. As pessoas sentem que pertencem à empresa e trabalham mais felizes e mais 
tranqüilas. Os funcionários são mais responsáveis porque tudo isso foi conquistado através do 
tempo. As pessoas têm aula de filosofia, sabem que podem alcançar algo através da negociação 
política. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 maio 2006, Gerência, p. B-9. 
 


