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Há dez anos, o Chief Information Officer (CIO) ganhou destaque no mundo corporativo por 
levar uma visão de negócio aos departamentos de tecnologia da informação. Ele deixou os 
"bits e bytes" e, em muitos casos, passou a integrar o board das decisões nas companhias. 
Assim como ele, o Chief Financial Officer (CFO) emergiu para controlar a estratégia das 
operações financeiras.  
 
Agora, quando a palavra de ordem nas grandes corporações é focar nas pessoas para ter um 
diferencial competitivo, começa a ganhar espaço o Chief Human Resources Officer (CHRO). 
Sua função é alinhar a área de recursos humanos aos negócios, oferecendo soluções atreladas 
à visão estratégica da empresa.  
 
"Eles ainda são poucos, mas serão os próximos a se destacar", prevê Jeff Schwartz, líder 
mundial de "people & change" da consultoria Deloitte. Em visita recente ao país, ele concedeu 
uma entrevista ao Valor onde falou sobre o novo papel do executivo de RH nas corporações e 
sua importância no estabelecimento de políticas de crescimento global. A seguir os principais 
trechos:  
 
Valor: Qual a importância do RH nos planos de expansão global das companhias?  
 
Jeff Schwartz Grandes companhias hoje procuram no próprio país e no mundo pessoas para 
preencher certas posições. Os diretores de RH estão pensando muito mais globalmente sobre 
os talentos. No nível executivo, a grande questão é a sucessão planejada. As corporações 
também estão começando a repensar como o trabalho é feito. Na minha opinião, existe uma 
grande corrida no momento. Na próxima década veremos uma grande reestruturação do 
trabalho. As companhias estão se perguntando mais do que nunca onde deverão fazer certas 
atividades, se deverão ter call centers na Índia ou nas Filipinas. Ainda estamos nos primeiros 
dias desse repensar sobre onde as companhias irão buscar sua fonte de trabalhadores. A 
oportunidade de colocar tipos diferentes de operações em qualquer lugar é mais fácil hoje do 
que era antes. O que se discute em RH é como identificar as pessoas certas numa região para 
trabalhar em uma nova fábrica. Como incluir o custo disso nos planos da companhia.  
 
Valor: Como o RH deve acompanhar essa movimentação de talentos pelo mundo?  
 
Schwartz: Hoje existe uma mudança demográfica maior do talento. Com um grande número 
de pessoas se aposentando, não existirá necessariamente uma escassez de empregos na 
Europa e Estados Unidos, mas haverá uma escassez de habilidades. Uma das coisas que está 
movendo os valores do RH no mundo é encontrar a competência certa, olhar de onde vêm os 
graduados, qual a preparação que eles têm. E se existirá ou não um número significativo deles 
que entrarão no mercado de trabalho nos próximos anos para justificar erguer um novo call 
center, um novo centro de pesquisas ou a abertura de um diferente tipo de operação.  
 
Valor: Quem é o CHRO e qual seu papel nesse processo?  
 
Schwartz: O título Chief Human Resources Officer (CHRO) é um novo conceito. Ele é um 
membro do time executivo. Se você fala sobre o Chief Financial Officer (CFO) todo mundo sabe 
de quem se trata. É a pessoa que controla a estratégia e a operação financeira. Quando vê o 
Chief Information Officer (CIO), você sabe que é a pessoa que controla os programas e a 
infraestrutura de tecnologia da informação. Para mim a entrada do CHRO significa uma nova 
oportunidade par o RH. O desafio é fazer os líderes dessa área entenderem que precisam se 
focar em questões-chave do negócio. Estamos falando sobre ter uma visão de fora para 
dentro. É levar o RH para um outro nível, onde funcione como negócio. Ele precisa saber quais 
são os pontos fundamentais que direcionam a estratégia e agir alinhado a eles.  
 
Valor: A questão então é mudar a forma como o líder de RH encara sua função na 
organização?  
 



Schwartz: É mudar a maneira como eles se vêem na organização e não como a corporação os 
enxerga. O primeiro ponto da transformação do RH é mudar a cabeça do líder. Trabalhar a sua 
visão sobre o que significa recursos humanos. Lembre o que aconteceu com o CIO há dez 
anos. Foi uma transição. Antes ele só falava de "bits e bytes". Isso você faz no bastidor, no 
escritório. Agora existe o pessoal de TI que vai para a linha de frente e não tem nada haver 
com "bits and bytes". Por exemplo. O líder de TI entra no board executivo e fala "se nós 
colocarmos um cabo ótico entre o Brasil e o Japão poderemos ter uma comunicação de dados 
melhor e ampliar nossas operações entre Tóquio e São Paulo". Eles têm uma grande 
responsabilidade na indústria. É sobre isso que estamos falando. Ele não dirá como o cabo 
ótico funciona porque o board não se importa com isso. Ele se importará com algo que 
inviabilize um negócio por questões tecnológicas. É o mesmo com o RH. Se o pessoal de TI 
torna possível acessar os mercados de São Paulo, Xangai e conecta-los à operação de Los 
Angeles e Londres, o RH se encarregará de encontrar pessoas pelo mundo para fazer o 
trabalho. Nós podemos entregar novos serviços. Sabemos o custo da nossa operação. 
Podemos adicionar mais pesquisa ao projeto. Muitas vezes não é possível levantar uma fábrica 
por ser difícil conseguir achar uma quantidade suficiente de pessoas talentosas. Essa é a 
mudança de visão, de direcionamento. O RH se perguntando qual é a questão central da 
companhia.  
 
Valor: As companhias de fato já estão cobrando essa visão mais estratégica do RH?  
 
Schwartz: Se você perguntar para o Chief Executive Officer (CEO) as questões mais 
importantes que o preocupam, ele dirá o crescimento do faturamento, do lucro, a pressão do 
custo, a globalização, os talentos, as regulamentações, a ética, a gestão do risco, a inovação e 
o serviço ao consumidor. Ele não está preocupado com o custo da folha de pagamento. O que 
ele está procurando é um líder de RH para dizer: "OK eu entendi esses tópicos do negócio e 
qual será o nosso papel". Que diga: "já que o nosso foco são questões sobre inovação e 
serviço ao consumidor, então a questão será desenvolver programas de liderança com esse 
objetivo". A preocupação sobre a regulamentação no board hoje é forte nas maiores 
companhias no mundo. Algumas tiveram até que fechar suas operações por não se adaptarem 
à elas. A questão para o RH é como podemos ajudar nessa questão, como poderemos ficar 
mais confortáveis diante da ameaça das regulamentações. Cabe ao RH desenvolver os 
empregados para que se adaptem a essas regulamentações. Então se as regras mudarem de 
novos eles estarão aptos a se adequar rapidamente.  
 
Valor: Quais os maiores desafios futuros para o CHRO?  
 
Schwartz: Existe o desafio de retreinar empregados habilidosos. Na verdade, eu penso que 
existe um punhado de coisas que o CHRO faz e outras que deveria fazer para focar na 
retenção. Uma é entender qual talento é realmente importante e esta é uma pergunta difícil. 
Algumas vezes o talento mais importante é aquela pessoa que aparece mais, algumas vezes é 
ao contrário. Outra coisa é analisar quem são as pessoas críticas, as que realmente entregam 
e conduzem os valores da companhia. Existem diferenças por indústria e por companhia. Na 
indústria farmacêutica, por exemplo, existem muitas habilidades importantes para quem 
trabalha em pesquisa científica e na força de vendas. São funções bem diferentes mas 
igualmente críticas. Você tem o pessoal do financeiro e do RH que não são tão críticos para a 
área de ciências da vida. O desafio é entender quem é crítico para cada setor. Isso irá dizer 
como será a recompensa desses talentos. Essa é a grande questão. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 maio 2006, Eu & Carreira, p. D6. 


