FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

MARCELO LAZARO SILVERIO

A ANÁLISE DO PAPEL ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS NA
GOVERNANÇA CORPORATIVA DE EMPRESAS PRIVADAS NO BRASIL

SÃO PAULO
2021

MARCELO LAZARO SILVERIO

A ANÁLISE DO PAPEL ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS NA
GOVERNANÇA CORPORATIVA DE EMPRESAS PRIVADAS NO BRASIL

Trabalho Aplicado apresentado
Administração de Empresas de
Fundação Getúlio Vargas, como
obtenção do título de Mestre em
Competitividade.

à Escola de
São Paulo da
requisito para
Gestão para a

Linha: de pesquisa: Administração; Gestão de
Pessoas.

Orientadora: Professora. Drª. Marina Amado
Bahia Gama

SÃO PAULO
2021

Silverio, Marcelo Lazaro.
A análise do papel estratégico de recursos humanos na governança corporativa de
empresas privadas no Brasil / Marcelo Lazaro Silverio. - 2021.
76 f.
Orientador: Marina Amado Bahia Gama.
Dissertação (mestrado profissional MPGC) – Fundação Getulio Vargas, Escola de
Administração de Empresas de São Paulo.
1. Administração de pessoal. 2. Governança corporativa. 3. Planejamento
estratégico. 4. Empresas. I. Gama, Marina Amado Bahia. II. Dissertação (mestrado
profissional MPGC) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo. III.
Fundação Getulio Vargas. IV. Título.

CDU 658.3

Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O
Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP

MARCELO LAZARO SILVERIO

A ANÁLISE DO PAPEL ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS NA
GOVERNANÇA CORPORATIVA DE EMPRESAS PRIVADAS NO BRASIL

Trabalho Aplicado apresentado à Escola de
Administração de Empresas de São Paulo da
Fundação Getúlio Vargas, como requisito para
obtenção do título de Mestre em Gestão para a
Competitividade.

Data de aprovação: ____/____/_____

Banca examinadora:

_________________________________________
Profª. Dra. Marina Amado Bahia Gama
(Orientadora) – FGV-EAESP

________________________________________
Profª. Dra. Vânia Maria Jorge Nassif
FGV – EAESP

________________________________________
Profª. Dr. Tobias Parente Coutinho
UNIB

À minha família!
Aos meus professores!
Aos meus amigos apoiadores!

AGRADECIMENTOS

Agradeço a minha mãe, aos meus avós e aos meus tios, portugueses vindos para o Brasil,
que acreditaram na educação como o melhor caminho para seus filhos e netos. Sobrepujaram
limites e restrições, e com isso, fortaleceram as próximas gerações, que faço parte.
Obrigado Fernanda, minha esposa, que esteve ao meu lado nesta jornada. Obrigado
Antonela, que está a caminho deste mundo, mas já me faz uma melhor pessoa e pai. Ao Bruno,
meu filho do coração, que agora terá uma pequena irmã.
Aos meus irmãos, que mesmo distantes mais de 13.500km, contribuíram para este
capítulo da minha vida.
Marina, minha orientadora, que virtualmente me direcionou e incentivou. Agradeço
também aos professores e colegas de turma, que superaram desafios juntos, como a pandemia.
As metodologias científicas exigem a escrita dos agradecimentos antes da fase da
defesa, o que traz um sentimento ambíguo, uma vez que ainda não concluímos todas as etapas,
mas traz a reflexão sobre a palavra gratidão, que mesmo sendo um lugar comum nos tempos
recentes, possui um sentido profundo, de realização, de completude e humildade, para
seguirmos para novos desafios e conquistas.
A conclusão deste mestrado representa uma grande e particular vitória. Me recordo do
livro, Transformando suor em ouro, escrito por Bernardo Rocha de Rezende, técnico de vôlei
multicampeão. Neste livro Bernardinho diz que o treinamento é tão importante quanto o jogo,
faz importantes comparações entres as seleções campeãs olímpicas, mundias e tantos outros
títulos. Apresenta análises detalhadas sobre os melhores jogadores, aqueles mais esforçados e
dedicados, outros que talvez sejam a comprovação da hipótese do talento e potencial nato, mas
ao final, foram grandes vitórias e superações com os recursos disponíveis. Me sinto hoje um
destes grandes jogadores, orgulhoso, suado e cansado, mas sem dúvida, com uma medalha de
ouro no peito, obrigado!

RESUMO

O papel da área de gestão de pessoas evolui dentro das organizações, e da mesma forma nos
estudos acadêmicos com maior presença a partir dos anos 50 do século XX, ampliando de forma
significativa seu escopo, deixando para trás seu caráter transacional e operacional para uma
atuação estratégica. O presente trabalho apresenta a análise do papel estratégico de RH na
Governança Corporativa, sendo o RH um pilar crítico para os mecanismos de recompensa e
punição, bem como mediador de conflitos entre as distintas partes interessadas, tal como
previsto na teoria da agência. O RH como protagonista de processos que buscam a perenidade
do negócio, fundamentais para a governança das organizações e visão de longo prazo, como
plano de sucessão, definição de estruturas, processos de remuneração de executivos, definição
de alçadas de poder dos conselhos e diretorias. Por meio da abordagem qualitativa, com a
entrevista de 16 altos executivos, especialistas e autores, foi demonstrada a influência e o papel
estratégico de RH na Governança Corporativa. Para triangulação e corroboração dos resultados,
foi realizada pesquisa com questionário avaliativo de 22 perguntas, obtendo-se 31 respostas. O
resultado do questionário está representado de forma gráfica utilizando-se a escala Escala Likert
bipolar de 5 pontos. A partir da revisão de literatura, passando pelo levantamento e análise dos
dados, os códigos e subtemas gerados, foi possível a confirmação da concordância da maioria
absoluta dos entrevistados, 96,2%, ratificando a importância de um RH ativo e estratégico.
Ficando identificado também, que a ausência de um RH estratégico, causa ruptura na
governança das organizações. Futuras áreas de pesquisa também foram identificadas.

Palavras-chave: Recursos Humanos; Governança Corporativa; Estratégia; Organizações

ABSTRACT

The role of People Management has evolved within both private organizations and academia.
Since the 1950’s, academic studies in Human Resources (HR), have significantly increased the
scope of the area, to include strategic performance. This has reduced the focus on transactional
and operational processes. This study shows an analysis of the strategic role HR plays within a
corporate governance system, where HR is a crucial pillar for rewarding and performance
managing mechanisms. HR also mediates conflicts among stakeholders, which is defined by
the agency theory. HR leads and directs these processes to ensure the perennially of the
business. This is fundamental for organizational governance and maintaining a long-term view.
Such includes, succession planning, structure definition, remuneration of the executives, and
the definition of the authority level for the executive board and administrative council. The
research approach included the interview of 16 executives, as well as experts and authors, that
identified the influence and strategic role HR played in relation to Corporate Governance. By
the triangulation and corroboration of the results, an evaluative survey with 22 questions, in
which 31 answers were obtained. The survey results are represented by graphics utilizing the
Likert bipolar scale of 5 points. By undertaking a literature review, research and data analyses,
and the generation of the codes and subthemes, it was possible to confirm an absolute majority
of 96.2%, in support of the importance of an active and strategic HR. Where a strategic HR was
absent, it was shown that this could cause ruptures within a business’ organizational
governance. Future research areas have also been identified.

Keywords: Human resources; Corporate governance; Strategy; Organizations
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INTRODUÇÃO

A área de Recursos Humanos exerce um papel estratégico quando analisamos o
resultado de longo prazo das organizações. A remuneração dos executivos atrelada aos
objetivos estratégicos, o comprometimento dos conselhos e da presidência com a governança
corporativa, o que inclui a imagem e a marca da organização, bem como por meio do nível
gerencial na execução dos processos e práticas de gestão de pessoas, tais como: plano de
sucessão, avaliação de desempenho, modelo de remuneração, modelo organizacional, além da
criação de controles internos e demais mecanismos, ou políticas, que foram desenvolvidos
seguindo um caminho natural para a governança corporativa, (Andrade e Rossetti, 2004), que
por definição, se propõe a ser a guardiã dos direitos dos distintos grupos de interesse, da criação
de sistemas mediadores atuando também na estrutura de poder das organizações, bem como um
sistema normativo para orientar as relações internas e externas das organizações.
Dessa forma, RH se torna estratégico quando consegue criar mecanismos e práticas
alinhados com os comportamentos necessários para executar as decisões estratégicas tomadas
no âmbito da alta liderança.
Oriundo do início do século XIX, decorrente da revolução industrial para mediação das
relações e conflitos entre capital e trabalho, responsável por temas importantes como a folha de
pagamento e relações trabalhistas, o RH se transformou nas últimas quatro décadas para ser
parte integrante da alta liderança com funções estratégicas e abrangentes (Arbache e Costa,
2018). Não somente de uma substituição de palavras por sinônimos, mas uma mudança
estrutural na área de Recursos Humanos, de seu papel e impacto no resultado da organização
por agregar valor ao capital financeiro, intelectual e econômico. Esta mudança de
posicionamento da área ocorre de forma integrada e a partir da proposta de que pessoas
engajadas e capacitadas, são fatores críticos de sucesso.
Sant’Anna et al. (2007) destacam que a satisfação no trabalho é fundamental para as
empresas, em função de suas possíveis consequências, tais como eficiência, aumento da
produtividade, melhoria das relações de trabalho, redução do absenteísmo e comprometimento
organizacional, sendo estes conceitos pertencentes ao constructo de sentido do trabalho, ou
engajamento, que pode-se definir como o significado que o trabalho tem para as pessoas quando
estas percebem conexão e coerência entre sua identidade, seu trabalho e o contexto em que este
é realizado trazendo o sentimento de pertencimento, o engajamento com os objetivos
estratégicos e a identificação com sua marca e propósitos da organização. Da mesma forma,
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identificam-se os chamados acordos tácitos, que estão relacionados à ética, transparência,
cultura e valores, considerados fatores fundamentais para a criação do elo entre a organização
e seus funcionários, desde o conselho de administração até suas funções mais operacionais, que
ao final, auxiliarão diretamente no cumprimento dos mecanismos de governança internos, e
quando estes não são suficientes, também os externos, tais como auditoria, consultorias e
escritórios jurídicos.
Diante deste conceito, e ao considerarmos o impacto para as empresas dos conflitos de
interesse e ineficiências organizacionais, que são tratados por Recursos Humanos e por
Governança Corporativa, identificamos a correlação direta entre os objetivos estratégicos destas
áreas na busca do comportamento esperado e engajamento dos colaboradores com a missão,
visão, objetivos da organização.
Porter (2008) ratifica a relevância das pessoas e seu desenvolvimento como fontes
primordiais de vantagens competitivas sustentáveis, sendo este, um dos objetivos da
governança corporativa. Tendo esta análise como eixo central, evidencia-se novamente a
relevância deste trabalho sobre a parceria e cumplicidade de responsabilidades estratégicas
entre a área de recursos humanos e governança corporativa.
Sabe-se, conforme a Teoria da Agência precursora da segregação de responsabilidades
entre o agente tomador de decisão e o principal (Jensen e Meckling, 2008), que problemas
comportamentais influenciam, ou aumentam, a assimetria de informações e tomadas de
decisões conflitantes entre os agentes envolvidos, trazendo desafios para a Governança
Corporativa e para Recursos Humanos, que objetiva assegurar e garantir que as partes atuem,
de forma responsável, na geração, na proteção e na distribuição da riqueza investida na empresa
(Aguilera e Cuervo-Cazurra, 2004), bem como para seus mecanismos de gestão de pessoas, que
com a visão holística, possibilita uma análise aprofundada do comportamento das organizações,
discutindo temas como cultura, ética, poder, controles e governança.
Nesta direção, o papel de RH se destaca como protagonista na visão de longo prazo, na
definição das estruturas organizacionais, na formulação de políticas de recompensas e punições,
que tratam de poderes, ética, autonomias, alçadas de decisão e planos de sucessão, que são
mecanismos de controle de Governança Corporativa, conforme corroborado pelo Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), criado em 1995, que trabalha no aprimoramento
dos códigos de boas práticas de governança no Brasil.
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Por meio da abordagem qualitativa via entrevistas, corroborada por questionário
avaliativo, este trabalho tem como objetivo analisar como a área de Recursos Humanos
influencia os processos de Governança Corporativa nas empresas privadas.
Novos componentes fazem parte da construção da marca das organizações, de como seu
nome é percebido na sociedade. Estas novas variáveis entram na equação de valor financeiro
das organizações com um peso relevante, destacando-se assim, o componente estratégico destes
dois constructos, Recursos Humanos e Governança Corporativa. Sendo então eminente a
necessidade de uma nova forma de administrar todos estes componentes de valoração das
organizações. Neste contexto, a Governança Corporativa possui como um de seus objetivos a
manutenção positiva destas variáveis para que a empresa adicione valor não somente ao
acionista, mas então para os demais stakeholders. Conforme Códigos das melhores práticas de
governança corporativa, (IBGC, 2015):
“Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os
relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de
fiscalização e controle e demais partes interessadas. As boas práticas de
governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações
objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor
econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e
contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem
comum.”
De acordo com a teoria da agência, os agentes econômicos, tais como a própria empresa
e seus representantes, são decisores racionais (Massa et al. 2020). Portanto, todo indivíduo ao
tomar uma decisão está dotado de racionalidade limitada, conforme teorias e estudos sobre
administração de empresas e comportamento nas organizações, mais intensificadas a partir da
década de 60, a análise sobre o papel estratégico de Recursos Humanos e sua influência na
Governança Corporativa nos permite aprofundar a compreensão do universo das organizações
e seu papel na sociedade, a chamada responsabilidade corporativa, que se propõe a equilibrar a
pressão de máximo retorno aos acionistas com a harmonização do retorno para os demais
grupos de interesses.
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1. REVISÃO DE LITERATURA

Andrade e Rossetti (2004) definem Governança Corporativa como uma forma de tornar
os negócios mais seguros e menos expostos a riscos externos ou de gestão, por meio de um
conjunto de valores, princípios, propósitos, papéis, regras e processos que reagem ao sistema
de poder e aos mecanismos de gestão das empresas. Complementam que a Governa Corporativa
pode reforçar as competências organizacionais para enfrentar níveis de complexidade
renovados, e ambíguos, ampliando também as bases estratégicas da criação de valor, sendo um
fator de harmonização de interesses e que contribuirá para que os resultados corporativos se
tornem menos voláteis.
Ratifica-se então que Governança Corporativa aumenta a confiança dos investidores,
desenvolve corporações, auxilia no alcance dos objetivos estratégicos e na definição da
estrutura de poder, e neste caso a área de Recursos Humanos atua de forma estratégica. Entre
as propostas apresentadas para as atribuições de Recursos Humanos na governança corporativa,
(Andrade e Rossetti, 2004), destacam: i) guardião dos direitos, ii) sistemas de relações, iii)
estrutura do poder e iv) sistema normativo. Os autores identificam tendências como a
convergência, e principalmente relativa universalização das boas práticas, a adesão das
empresas à estas boas práticas, diferenciação e adaptações de acordo com as condições de cada
empresa e harmonização dos interesses dos acionistas com os de outros grupos.
Cheffins (2014) explica de forma epistemológica, que dada a amplitude do tema,
Governança Corporativa não possui uma história de tratamento definitiva e exclusiva, a
utilização desta terminologia a partir dos anos 70 é uma consequência de inúmeras práticas para
resolução de conflitos, processos e regras, que foram criadas ao longo de décadas, ou séculos.
Conceitualmente, desde o século XVI, quando foram observados conflitos entre investidores e
gestores mercantes, os processos e contratos ali criados para resolução de conflitos de interesse
e equilíbrio das relações, já poderiam ser classificados como práticas de Governança
Corporativa.
Da mesma forma que conceitos contábeis, estrutura organizacional com conselhos,
direito dos acionistas, podem hoje ser entendidos como práticas de governança corporativa. Em
Recursos Humanos, a definição de alçadas de autonomia, práticas de recompensas e punições,
em conjunto com práticas jurídicas internas ou externas nas organizações, sendo agrupadas são
classificadas como Governança Corporativa, esta foi uma evolução desta terminologia
identificada nos anos 70 nos Estados Unidos e nos 90 em países desenvolvidos Europeus e
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também de forma inicial no Brasil. (Morck, 2005) entende Governança Corporativa como a
relação entre proprietários e gestores e a forma que estes estão organizados nas empresas, sendo
que este conceito não está padronizado nas pesquisas ou estudos sobre negócios internacionais.
Tende a ser discutido como uma idiossincrasia no ambiente de negócios ou como função de
regulação entre nações, companhias e o mercado financeiro. Percebe-se também, porém, que
este conceito atual de Governança Corporativo oriundo dos mercados desenvolvidos, em
especial dos EUA, vem angariando e ganhando espaço no universo acadêmico e corporativo,
mesmo sabendo-se que existem diferenças de definições entre os mercados e países.
Conflitos originários de interesses não simétricos (Berle e Means, 1932), levaram à
reaproximação da propriedade e da gestão, pelo caminho da difusão e da adoção de boas
práticas de Governança Corporativa. Destaca-se que a Governança Corporativa surgiu para
cuidar desses conflitos e de outros desalinhamentos nas organizações. Boas práticas de
governança trouxeram a criação de marcos regulatórios protecionistas dos direitos e interesses
dos distintos públicos atingidos pelas organizações, bem como transformações internas nas
organizações como a formulação de conselhos que atuam como consultores, intermediadores e
orientadores da direção e proprietários. Morck (2005), um dos primeiros marcos da evolução
da Governança Corporativa foi o chamado ativismo de Robert Monks, que influenciou os
Estados Unidos em meados dos anos 80 e teve como foco os aspectos financeiros, as funções
desenvolvidas por acionistas, conselhos, auditores e executivos, em seguida com o Relatório de
Cadbury na Inglaterra já nos anos 90 houve a definição das responsabilidades de conselheiros
e executivos, trazendo terminologias como transparência e atendimentos aos interesses
legítimos dos acionistas.
Em 1998 outro marco importante foram os princípios da OCDE (Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico) com foco nos mercados de capitais,
desenvolvimento das nações e cooperação efetiva entra as corporações, a Lei Sarbanes-Oxley
sancionada nos Estados Unidos em 2002 trouxe a definição de inúmeros processos regulatórios
que seriam a base para a execução e efetividade da Governança Corporativa
Com base no referencial teórico sobre Governança Corporativa, considerando a
evolução de seus estudos que datam os anos 70 como a década de aprofundamento e
organização do conhecimento em torno desta disciplina, até a chegada de sua atual definição
como um conjunto de mecanismos de controle e que também objetivam reduzir os problemas
de agência gerados por conflitos advindos da ação do agente a seu favor, e não em favor da
organização, (Cheffins, 2014) se mostra relevante o resgate da teoria da agência, (Jensen e
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Meckling, 1976), tal teoria relaciona a firma ou o principal, ao agente responsável pelos
negócios e os interesses do principal explicitados geralmente por meio de um contrato, este por
sua vez, também estará associado ao risco das tomadas de decisão, e em contrapartida, uma
remuneração equivalente. Assim, a teoria de agência busca explicar os conflitos de interesses
que podem surgir da relação contratual entre um principal e um agente. O agente é o indivíduo
que, motivado por seus próprios interesses, se compromete a realizar certas tarefas para o
principal, porém traz o oportunismo como vantagem nesta relação, dado o poder concedido ao
agente. O problema decorre quando este executivo de alto escalão e, portanto, com informações
privilegiadas e estratégicas, atua como um agente do dono, permitindo que este executivo possa
explorar ou se apropriar de recursos que não irão trazer retorno ao negócio, trazendo assim
assimetria de informações entre as partes envolvidas com privilégios e favoritismos.
Massa et al. (2020) analisam a teoria da agência sob a ótica da racionalidade dos agentes
econômicos envolvidos e a assimetria de informações, explorando a visão que frente a uma
tomada de decisão, as preferências dos agentes se sobrepõem aos interesses do principal. Esta
premissa é amplamente aceita na literatura econômica e financeira, como na hipótese do
mercado eficiente, e que transportada para a realidade corporativa, explica que haverá a
assimetria de informação dado que a principal busca seus próprios interesses, bem como os
agentes quando tomam decisões críticas ou estratégicas, geralmente associadas à riscos.
Massa et al. (2020) destacam que este contexto de conflitos de interesses apresenta-se
como grande oportunidade para a Governança Corporativa com o objetivo de redução das
assimetrias causadas pelo problema de agências, como o favoritismo, protecionismo e
benefícios próprios, tendo como consequência o aumento das práticas relacionadas a ética,
imagem da empresa e principalmente o resultado financeiro de longo prazo.
Araya e Crespob (2016) corroboram que há possibilidade de um conflito contratual entre
o agente e o principal em função de sua incompletude. Tal contrato não contempla a
possibilidade do agente ser oportunista nesta relação ou a assimetria de informações quando da
tomada de decisões envolvendo variáveis não percebidas pelo principal. O conflito e a decisão
oriunda deste, pode trazer prejuízos para todos os envolvidos tais como diretores, funcionários,
acionistas e até mesmo para a sociedade.
Diante deste contexto de aumento da governança e maior controle dos conflitos de
interesse, em especial a partir dos anos 80, novas demandas começam a fazer parte dos balanços
e contabilidades das empresas, conforme (Porter, 2008) em as 5 forças de Porter, ou ainda
considerando a conhecida análise SWOT, do acrônimo em Inglês (Strengths, Weaknesses,
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Opportunities e Threats), criada pelo consultor Albert S. Humphrey na década de 60, ambos
autores, entre outros, convergem para uma nova abordagem interna e externa integradas,
incluindo aspectos ambientais aos quais a empresa pertence. Estes novos paradigmas
confrontam os poderes internos da empresa e suas fraquezas, bem como as oportunidades e
riscos externos, (Porter, 2008), exigindo desta forma, uma visão ampla de governa dos
negócios, incluindo-se também, a estrutura organizacional desde o conselho de administração,
os poderes dos executivos, bem como suas recompensas e responsabilidades, destacando-se
assim, a responsabilidade estratégica de Recursos Humanos.
A rigor, o conceito de valor das organizações tem se transformado ao longo dos tempos
trazendo uma visão mais holística para gestão e governança, conforme salienta (Damodaran,
2012), o valor de uma empresa é mais do que um número. De fato, ao analisarmos uma empresa
tentando atribuir racionalmente um valor para esta, podemos adotar modelos econômicos que
irão considerar o valor de seus ativos, seu fluxo de caixa e expectativa de crescimento de suas
vendas. Estas equações financeiras e abordagens possibilitarão a valoração com base no
mercado e análise de empresas semelhantes, ou seja, quanto o mercado estaria disposto a pagar
por esta empresa ou por um pedaço dela, para empresas de capital aberto, em forma de ações,
(Damodaran, 2012). Inclui-se nesta visão de valor não numérico das organizações, temas
diretamente relacionados a Recursos Humanos, tais como a cultura organizacional, valores,
liderança e engajamento.
Corroborando com a visão restrita e numérica de valoração das empresas, Milton
Friedman, economista da renomada escola de Chicago, diz de forma provocatória em artigo ao
The New York Times de 1970 que “a única responsabilidade social das empresas é aumentar os
seus lucros”. Há neste constructo de valoração a ratificação que todas as variáveis importantes
são tangíveis e numéricas, e, portanto, refuta a hipótese de estar contida na equação o intangível
ou não pertencente a álgebra.
Um novo olhar para a estratégia organizacional, portanto, sobre o papel das
organizações, seu funcionamento e a influência do ambiente no qual elas estão inseridas passam
a fazer parte do planejamento estratégico, sendo assim, um ambiente mais complexo, ambíguo
e paradoxal. Teorias organizacionais como de (Taylor, 1915) em princípios da administração
científica e (Fayol, 1916), com a teoria clássica da administração que tinha como foco o
processo de planejamento, organização, coordenação e controle, não possuíam em seu escopo
de estudos a visão da empresa como a metáfora de um organismo vivo, com necessidade
contínua de adaptação ao meio ambiente e demandas da sociedade contemporânea, ou como
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visto na definição de Governança Corporativa, há necessidade de atendimento aos diferentes
públicos e interesses com uma visão ampla e de longo prazo.
A responsabilidade social, que incluí por exemplo o meio-ambiente como um dos
fatores de atenção, trouxe para as organizações a ampliação de sua jurisdição, sendo parte
integrante da sociedade em que atua, ratifica, portanto, a ampliação de sua atuação e da visão
de planejamento estratégico das empresas. (Whelan e Fink, 2016) afirmam que ainda que exista
relutância de alguns executivos, as organizações possuem responsabilidade social considerando
no mínimo que não irão causar prejuízo para as pessoas e para o planeta no processo de criação
de valor para os stakeholders, que irão trazer melhorias para o meio ambiente, sociedade e
governo onde possuem atuação ou onde sua marca possuir abrangência.
No artigo “How to Get Your Employees Talking about Compliance and Ethics”, 2015,
as autoras Jennifer Edling e Kathleen Edmond, ratificam a importância da conexão entre a
sociedade, a organização e seus funcionários por meio de práticas de Recursos Humanos,
destacam que construir um plano de Governança Corporativa, mantendo este atual e com
indicadores, é fundamental para seu sucesso. Observam que é indiscutível que temas
relacionados à governança tais com ética, recompensas e compliance aconteça em toda
organização, e que, portanto, será uma responsabilidade compartilhada por todos e construída
com relações baseadas na confiança, gerando engajamento dos funcionários para os pilares do
plano de Governança Corporativa e Recursos Humanos.
Corroborando com esta visão, (Davis e Carnovali, 2019), acrescentam que a área de
Recursos Humanos está no centro da grande maioria dos esforços para identificar, contratar e
reter as pessoas que a organização necessita para executar sua estratégia e atingir seus objetivos,
bem como o RH exerce uma função crítica na estrutura de Governança Corporativa,
considerando que existem inúmeras políticas e normas que regulam as relações trabalhistas que
os profissionais de Recursos Humanos devem entender e gerenciar com o objetivo evitar
multas, processos e danos à imagem da empresa. A importância de alguns temas tais como a
política de remuneração, acordos coletivos, questões trabalhistas como férias, horas extras,
além de leis sobre diversidade, inclusão e discriminação, são considerados táticos, porém são
pilares para os modelos de Governança Corporativa.
A evolução do profissional de RH como parceiro estratégico, passando a ser um agente
que assume uma multiplicidade de papéis, para então se tornar um agente transformador na
organização, uma peça importante que assume a responsabilidade sobre o resultado final. O
conceito de parceiro estratégico de RH reforça a visão de agregar valor à execução da estratégia
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de uma organização (Ulrich, 1998).
Davis e Carnovali (2019), propõem a criação e execução de Recursos Humanos como
uma estrutura de governança, visualizam o crescimento da importância do tema como fortaleza
e sustentabilidade que os negócios exigem, sendo este uma nova proposta para manter
Governança Corporativa como um tema relevante e principalmente parte integrante das
conversas entre os funcionários. Para isso, a estratégia de comunicação sobre ética, políticas,
boas práticas e governança devem ser relevantes e prioritárias internamente, muito além das
comunicações triviais e tradicionais.
Neste sentido, a criação de um plano de Governança Corporativa seria o primeiro passo,
(Davis e Carnovali, 2019). Possuir uma estratégia e visão criando uma cultura onde os
funcionários estão dispostos a participar e iniciar conversações intencionalmente sobre temas
relacionais a governança corporativa e não de forma ocasional.
Em muitas organizações alcançar este objetivo pode significar um replanejamento sobre
as estratégias de Recursos Humanos e comunicação, onde os benefícios de Governança
Corporativa e serão absorvidos e conduzidos através de todo o negócio. Isto significa entender
a operação do negócio, seu dia a dia, criar valor e demonstrar para a empresa sua importância.
Recursos Humanos contribui para levar a informação para as pessoas corretas no
momento correto, aumenta a eficiência e o impacto da comunicação. Além disso, múltiplos
fatores deverão ser considerados na fase de execução deste plano e a seleção corretas das táticas
de implantação, (Edling e Edmond, 2015)
i.

Disponibilidade de recursos

ii.

Seleção da audiência para múltiplos esforços de comunicação

iii.

Escolha das mensagens

iv.

Quando as mensagens devem ser enviadas

v.

Oportunidades para maximizar as modalidades de comunicação vigentes

vi.

Necessidade de testas novas formas de comunicação
Recursos Humanos deve também auxiliar na busca constante de formas inovativas de

manter o plano de comunicação sobre Governança Corporativa atual e relevante, para que os
funcionários se sintam engajados. Independentemente das formas e esforços escolhidos, estes
devem servir para construí pontes entre as equipes de governança e o resto da organização,
mantendo fora visões ultrapassadas sobre o tema, tais como que a responsabilidade não é de
todos.
Identificar o que funciona para a cultura da empresa também é crucial, evitando
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modismos e estratégias não alinhadas aos valores e negócio da empresa. Recursos Humanos
contribui diretamente conhecendo qual melhor forma de comunicação e o que conecta a
empresa em torno do tema. A contratação e retenção de funcionários que conhecem as políticas
e regras específicas de gestão de pessoas e que podem criar procedimentos para serem
comunicados e utilizados por toda organização. Ratificando assim o papel estratégico de
Recursos Humanos na Governança Corporativa, participando da concepção, liderando a
execução das etapas necessárias para garantir que todos os funcionários entendam a importância
da governança corporativa para a estratégia e resultado dos negócios.
Conforme (Andrade e Rossetti, 2004), a propriedade e a gestão se divorciam gerando
transformações nas organizações, onde proprietários foram substituídos por executivos, os
objetivos corporativos deixaram de se limitar a visão de lucro, várias inadequações e conflitos
de interesse passaram a ser observados no interior das organizações e, portanto, Recursos
Humanos torna-se protagonista em pilares importantes para gestão dos conflitos e Governança
Corporativa. Recursos Humanos trabalhará na definição do comportamento esperado para o
indivíduo e para a organização, atuando para que as políticas e normas definidas sejam
aplicadas e seguidas.
Sendo a área de Recursos Humanos um dos pilares, ou um fator estratégico, para
Governança Corporativa, por ser a área responsável por parte dos códigos de boa governança e
boas práticas, tais como o direcionamento em relação ao escopo de atuação e a estrutura da
diretoria e conselho de administração (Aguilera e Cuervo-Cazurra, 2004), será também a área
protagonista para lidar com as deficiências da Governança Corporativa propondo e criando
forças internas que irão, em conjunto com as forças externas, pressionar por boas práticas de
governança, tais como: a concentração da propriedade acionária; constituição de conselhos de
administração que exercerão a função de guardiões das decisões estratégicas e de longo prazo;
a definição de modelos de remuneração para os gestores; o monitoramento compartilhado da
companhia com outros grupos de interesse e a proposição de estruturas multidivisionais de
negócio para segregação e compartilhamento de poder e decisões (Andrade e Rossetti, 2004).
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3.1

Características Básicas da Pesquisa

Neste capítulo as características básicas de pesquisa, o objetivo, a abordagem e
fundamentações metodológicas para o desenvolvimento deste trabalho, que tem como propósito
responder à pergunta, Como a área de Recursos Humanos influencia os processos de
Governança Corporativa nas empresas privadas?
O tipo de pesquisa utilizado neste trabalho é de abordagem qualitativa. Sendo esta
análise caracterizada pelo processo indutivo, com foco nos fatos e pesquisados observados,
corroborada pela teoria aprofundada apresentada. A abordagem qualitativa aprofunda-se no
mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável
em equações, médias e estatísticas, (Minayo, 2003).
Conforme (Vergara, 1998), sobre demarcação e método científico, explica que o método
escolhido determinará o caminho, uma forma e lógica de pensamento, desta maneira, mesmo
que sentimentos e intuições estejam naturalmente presentes, na qual pretende-se verificar a
relação da realidade com o objeto de estudo, obtendo várias interpretações de uma análise
indutiva por parte do pesquisador, (Ramos et al., 2003). Cabe ressaltar, conforme destaca (Yin,
2001), a escolha da estratégia de pesquisa representará uma maneira específica de coletar e
analisar provas empíricas, seguindo sua própria lógica, e cada uma terá suas vantagens e
desvantagens. O autor destaca que cada pesquisador deve possuir um conjunto bem-delimitado
de procedimentos para analisar os dados obtidos e deve produzir um relatório atraente, em um
estilo claro, que incite o leitor a continuar lendo. Portanto e considerando estas premissas, será
mantido o foco na pergunta central deste estudo e a metodologia proposta, delimitando o escopo
conforme pergunta da pesquisa. São estabelecidas as concepções como uma orientação geral
sobre o mundo e sobre a natureza da pesquisa defendidas pelo pesquisador, (Creswell, 2007).
Os constructos Governança Corporativa e Recursos Humanos possuem uma evolução
de maturidade e significância estratégica dentro das organizações, conforme visto no capítulo
revisão de literatura, tais temas são identificados também como estudos organizacionais e,
portanto, possuem caráter multiparadigmático, com pressupostos ontológicos, epistemológicos
e teóricos que justificam a escolha metodológica com abordagem qualitativa. Neste sentido de
evolução, a observação livre dos fenômenos, as experiências vivenciadas e literatura, são
fundamentais para a elaboração das preposições gerais, bem como o direcionamento
procedimental indutivo deste trabalho.
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Em favor à pergunta deste trabalho, como a área de Recursos Humanos influencia na
Governança Corporativa de empresas privadas, duas etapas foram realizadas durante o processo
de pesquisa, sendo a 1º as entrevistas semiestruturadas individuais e a 2ª etapa, o questionário
avaliativo respondido de forma online.
Guida pelo problema da pesquisa, considerando-se que se trata de um estudo no campo
da administração e comportamento das organizações, a pesquisa semiestruturada utilizada
possui 5 perguntas centrais pré-definidas que orientaram o processo de investigação
interpretativa, conforme Apêndice C. Tais perguntas possibilitaram a reflexão dos entrevistados
sobre o tema do trabalho, derivando também para códigos secundários e subtemas relacionados.
Os entrevistados foram convidados conforme Apêndice B.
De forma a garantir o rigor metodológico, e para a resposta da pergunta deste trabalho,
os entrevistados foram solicitados a fornecer exemplos, fatos e descrições sobre suas
experiências, bem como a construção da estrutura narrativa relacionada à vivência que os
entrevistados possuem sobre o campo de estudo e propósito deste trabalho, (Creswell, 2007).
Neste mesmo sentido e conforme capítulo, Sujeito da pesquisa: definição dos perfis, os
executivos, pesquisadores e autores entrevistados, foram de forma fenomenológica (Vergara,
1998), convidados a buscar consciência reflexiva, estrutura temporal, significado da
experiência e ligação estrutural com o tema.
Como forma de corroborar e ampliar o resultado obtido via entrevistas, bem como para
observar o nível de concordância com o tema do trabalho, foi elaborado um o questionário
online de 22 perguntas objetivas, Apêndice D, utilizando-se a escala Escala Likert bipolar de 5
pontos: concordo totalmente, concordo, nem concordo nem discordo, discordo e discordo
totalmente. Tal questionário possibilitou, por meio de conceitos estatísticos do campo da
abordagem quantitativa, a análise e triangulação de dados, demonstração dos resultados
obedecendo-se o processo de definição das perguntas, planificação dos resultados, organização,
interpretação e apresentação gráfica dos dados.
3.1.1 Design da pesquisa
O design desta pesquisa seguiu as etapas abaixo (Quadro 1), adaptado de Katheleen M.
Eisenhardt (1989, p. 533 - The academy of management review) para o processo de entrevistas
semiestruturadas e coleta de dados por meio de questionário online:
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Quadro 1 - Design de pesquisa e suas etapas
Etapas

Atividade

Início: características
básicas da pesquisa e
definição da metodologia

Definição das perguntas com
base nos constructos do
trabalho e abordagem
metodológica

I)

II)

III)

IV)

V)

VI)

VII)

Sujeito da
pesquisa:
definição
dos perfis

Definição dos perfis e escolha
dos entrevistados

Justificativa
Elaborar perguntas para guiar as
entrevistas e questionário online, para
resposta ao tema da pesquisa e
ampliação do entendimento sobre os
constructos;
Busca dos sujeitos que possuam
conhecimento e vivência suficientes
para compreensão do tema do trabalho,
análise das perguntas e que forneçam
respostas pertinentes para geração de
dados e informações

Sujeito da
pesquisa:
delimitação
do universo
dos
entrevistados

Coleta de dados e processo de
aproximação entre a teoria e o
campo em direção à
construção de uma visão
suficiente ao trabalho.

Saturação ou redundância para
evolução da compreensão analítica que
dá consistência ao tema da pesquisa.

Entrar em
campo

Realização das entrevistas
Envio do questionário
Sobreposição de dados
coletados e análises incluindo
observações e notas colhidas
no campo.
Método de coleta de dados
flexível.

Análises que auxiliem a ajustar os
dados coletados;
Permite que o pesquisador se envolva
com o caso e entenda as questões
emergentes.

Abordagem
e Estratégia
de coleta de
dados

Analisar os dados das
entrevistas e questionário
utilizando diferentes técnicas

Codificação
das
entrevistas

Identificação dos códigos e
tabulação das evidências
sobre cada constructo e
subtemas encontrados durante
as entrevistas e análise de
dados

Análise e
apresentação
dos dados
com base na
literatura e
dados
coletados

Interseção de conjuntos,
utilizando diagrama de setas,
para identificação de códigos
pertencentes à múltiplos
constructos.
Comparação com referência
teórico que valide as
evidências

Discussão e
Conclusão

Ganhar familiaridade com os dados e
relação com a teoria;
Impõe que o pesquisador compare suas
primeiras impressões através de várias
perspectivas;
Triangular evidências de modo a
promover perspectivas que fortaleçam
o estudo.
Evidenciar as definições dos
constructos, validade e medidas.
Confirmar, ampliar e refinar a teoria;
Construir validade interna.
Melhor visualização dos códigos e suas
interrelações para construção de
validade interna, elevando o nível
teórico e definição dos construtos.
Agrupamento de conceitos, relatos,
análises e resposta para a pergunta da
pesquisa.

Concluir o processo quando as
contribuições se tornam marginais;
Conclusão do estudo e
Estimula generalização, melhora a
sugestão de pesquisa futura
definição dos construtos e eleva o nível
teórico;
Fonte: dados da pesquisa
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3.1.2 Sujeito da pesquisa: definição dos perfis
A definição do público que será entrevistado inicia-se com o exercício de alinhamento
dos perfis dos entrevistados ao tema da pesquisa, trata-se de uma etapa crítica para o sucesso
do projeto. Duarte (2002) explora a visão de que a definição de critérios segundo os quais serão
selecionados os sujeitos que vão compor o universo de investigação é algo primordial, pois
interfere diretamente na qualidade das informações a partir das quais será possível construir a
análise e chegar à compreensão mais ampla do problema delineado.
A descrição e delimitação da população base, ou seja, dos sujeitos a serem entrevistados,
constituem um problema a ser imediatamente enfrentado, já que se trata de um dos pilares sob
o qual grande parte do trabalho de campo foi edificado. A análise do papel estratégico de
Recursos Humanos na Governança Corporativa exige, portanto, entrevistados que possuam
ampla visão teórica sobre o tema e principalmente vivência nestes dois constructos. Que sejam
capazes de interpretar as questões colocadas e avaliá-las, proporcionando a reflexão necessária
e suficiente para concordarem ou não, com as afirmações apresentadas, bem como possuam
conteúdo e competências para exemplificarem suas respostas, com situações, fatos e relatos.
Godoi et al. (2010) nos lembram que responder à pergunta: quantas e quais pessoas
entrevistar? representa uma das decisões metodológicas inevitáveis e, por vezes, incômoda no
trabalho de investigação qualitativa e da entrevista. Sendo está uma dúvida sobre o processo de
seleção dos entrevistados e que não pode ser respondida por meio de uma fórmula matemática.
Não há, portanto, à disposição dos pesquisadores no âmbito qualitativo, um cálculo do tamanho
amostral, níveis de confiança, erro amostra ou cálculos de variância.
Desta forma, cabe ao pesquisador manter o rigor na metodologia da abordagem
escolhida, neste caso a qualitativa, com a fundamentação teórica do trabalho como forma de
obter a compreensão analítica e consistência ao tema do trabalho.
O perfil dos entrevistados atendeu os seguintes critérios:
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Quadro 2 - Perfil dos entrevistados
Obrigatório

Mínimo de 10 anos de experiência em cargos de alta liderança

Obrigatório Participação direta em decisões estratégicas da área de atuação
Obrigatório

Nível universitário superior e pós-graduação

Obrigatório

Prática em Governança Corporativa

Obrigatório

Prática em processos estratégicos de RH

Desejável

Membro da Diretoria

Desejável

Membro do conselho
Fonte: dados da pesquisa

Para o questionário online de 22 perguntas, os respondentes foram escolhidos
obedecendo os mesmos critérios dos entrevistados do Quadro 2. Foram obtidas 31 respostas de
40 convidados.
Os entrevistados possuem longa experiência profissional, acima de 10 anos em cargos
de alta liderança, construída em empresas de pequeno, médio ou grande porte. Com atuação em
empresas de setores distintos, em serviços ou bem de consumo, bem como de capital nacional
ou internacional.
A seleção dos entrevistados foi realizada por meio de amostra não probabilística por
julgamento, possibilitando a participação de experts, teóricos e executivos.
Cabe destacar que foram entrevistados conselheiros, presidentes, diretores, gerentes e
VPs, bem como renomado pesquisador e autor de livros sobre Governança Corporativa. Este
entrevistado particularmente, contribui de forma direta para o trabalho compartilhando
matérias, pesquisas, livros e valorosas informações. Desta forma, a amostra das entrevistas é
abrangente e altamente relevante, proporcionando a diversidade e conhecimento profissional
suficientes para responder ao tema do trabalho.
Para preservar a identidade dos entrevistados, seus nomes foram substituídos por siglas.
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Quadro 3 - Codificação dos entrevistados
Entrevistado

Cargo

Atende aos
critérios do
quadro 2?

ENT 1

VP de Estratégia/
VP de RH

Sim

28.08.2021

00:45:05

ENT 2

Diretor-fundador

Sim

03.08.2021

00:30:18

ENT 3

CEO-fundadora

Sim

06.08.2021

00:31:57

ENT 4

Gerente executivo
de RH

Sim

04.08.2021

00:45:57

ENT 5

CEO / Conselheiro /
Consultor

Sim

05.08.2021

00:27:18

ENT 6

Diretora de RH

Sim

04.08.2021

00:28:53

ENT 7

Gerente Sênior de
RH América Latina

Sim

04.08.2021

00:41:08

ENT 8

Promotor de justiça

Sim

05.08.2021

00:31:40

ENT 9

VP de RH EUA

Sim

29.08.2021

00:31:00

ENT 10

Juiz corregedor

Sim

04.08.2021

00:39:22

ENT 11

Gerente Sênior de
RH

Sim

11.08.2021

00:35:01

ENT 12

CEO / Coach /
Conselheiro

Sim

11.08.2021

00:40:19

ENT 13

CEO / Conselheiro
/ Consultor

Sim

11.08.2021

01:30:00

ENT 14

Gerente de RH

Sim

26.08.2021

00:30:14

ENT 15

Diretora
Financeira e
Estratégia

Sim

26.08.2021

00:43:14

Data

Duração

Fonte: dados da pesquisa

Meios
Vídeo Word
Questionário
online
Vídeo
Questionário
online
Vídeo
Questionário
online
Vídeo
Questionário
online
Telefone Word
Vídeo
Questionário
online
Vídeo
Questionário
online
Vídeo
Questionário
online
Word
Questionário
online
Vídeo
Questionário
online
Vídeo Word
Questionário
online
Vídeo
Questionário
online
Word
Questionário
online
Vídeo
Questionário
online
Vídeo
Questionário
online
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Quadro 4 - Quantificação do processo de coleta de dados
Transcrição total dos vídeos

Duração total dos
vídeos

Duração média por
entrevistado para resposta
do questionário online

105 páginas de word

4,91 horas

20 minutos

Fonte: dados da pesquisa

3.1.3 Sujeito da pesquisa: faixa etária, sexo e nível universitário

Figura 1: Faixa etária dos respondentes

Faixa etária
Acima de 60
13%

Entre 35 e 40
12%

Entre 50 e 55
12%

Entre 45 e 50
19%

Entre 40 e 45
44%

Fonte: dados da pesquisa.

Referente à faixa etária dos respondentes das entrevistas, conforme Figura 1, nota-se
que 12% encontram-se entre 35 e 40 anos, 44% entre 40 e 45 anos sendo a maior frequência da
amostra, 19% entre 45 e 50 anos, 12% entre 50 e 55 anos e 13% acima de 60 anos.
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Figura 2: Sexo dos respondentes.

Sexo

Feminino
44%
Masculino
56%

Fonte: dados da pesquisa

Em relação ao sexo dos entrevistados, há pequena predominância do sexo masculino
com 56%.

Figura 3: Nível de escolaridade dos respondentes.

Superior com
pós-graduação

Superior
completo

Ensino médio

Escolaridade dos entrevistados

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fonte: dados da pesquisa.

70%

80%

90%

100%
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O tema de pesquisa, e seus constructos, tiveram como consequência a seleção de
entrevistados com formação acadêmica elevada, dada a posição e vivência profissional dos
mesmos, verificou-se, portanto, que 100% possuem pós-graduação, conforme Figura 03.

3.1.4 Sujeito da pesquisa: delimitação do universo dos entrevistados
Sabe-se que o número de sujeitos a ser entrevistado não pode ser definido a priori
(Duarte, 2002) quando a metodologia de pesquisa é qualitativa. Desta forma, utiliza-se o
princípio de saturação ou de redundância (Glaser e Strauss, 1967), amplamente difundidos por
autores e utilizada por pesquisadores.
Buscou-se, portanto, por meio de entrevistas semiestruturadas, exemplos, fatos,
vivências e depoimentos que respondam ao tema da pesquisa até que a saturação teórica ou
redundância tenho sido evidenciada, em outras palavras, quando houve o julgamento de que
novos entrevistados não acrescentariam pontos fundamentais, de acordo com o delineamento
do trabalho.
Para suportar as entrevistas, o questionário online de 22 perguntas foi respondido até
que a variação estatística dos resultados se mantivesse estável, evidenciando que, obedecendose os critérios de seleção dos sujeitos e perfil dos respondentes, os resultados se manteriam nos
padrões percentuais obtidos e corroboraram as entrevistas.

3.2 Abordagem e estratégia de coleta de dados
As entrevistas semiestruturadas e em profundidade, conduzidas com o objetivo de coleta
de informações, exemplos e dados em respostas ao tema da pesquisa, proporcionaram liberdade
aos entrevistados para explorarem, com base seus amplos conhecimentos, os aspectos críticos
do papel estratégico de recursos humanos na governança corporativa. Todas as perguntas foram
elaboradas considerando como base a revisão de literatura apresentada neste trabalho,
considerando que a pesquisa qualitativa é multimétodo por excelência e utiliza variadas fontes
de informação para triangulação dos dados, (Godoi et al., 2010). Para (Yin, 2010) neste aspecto,
como complementariedade as entrevistas semiestruturadas, o questionário online proporcionou
uma análise estatística dos respondentes trazendo dados, tabelas e gráficos relevantes para o
trabalho.
Os participantes das entrevistas foram convidados pelo mestrando, tendo-lhes sido
explicados os propósitos do trabalho e abordagem da coleta de dados. Cabendo destacar, que
os nomes, empresas e demais dados considerados confidenciais, não serão expostos neste
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trabalho e serão tratados unicamente para fins acadêmicos. Os respondentes do questionário
avaliativo online, da mesma forma foram convidados, todos obedecendo os perfis do Quadro1.
Ao concordarem com os termos das pesquisas e questionário, conforme Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, (apêndice B) foram agendadas as entrevistas individuais
utilizando-se tecnologias como Zoom, Teams e Whatsapp video. Destaca-se nesta situação
específica das entrevistas, que todas foram realizadas à distância dada a pandemia do Covid-19
que limitava e restringia até o presente momento, reuniões presenciais. Por se tratar de uma
pesquisa qualitativa, foi realizada a gravação do áudio de todas as entrevistas. Quanto ao
questionário online de 22 perguntas, este foi realizado utilizando-se o sistema Google Drive
com envio via email ou whatsapp direto e individual aos respondentes.
As entrevistas foram realizadas sem limitação prévia de duração com etapas múltiplas
de acordo com a disponibilidade dos entrevistados, tendo como objetivo principal compreender
o significado que os respondentes atribuem às questões e situações relativas ao tema de interesse
do presente trabalho.
As perguntas para a entrevista, bem como para o questionário online, foram elaboradas
considerando 3 categorias de análise principais, correspondentes aos constructos do trabalho e
revisão de literatura, conforme Quadro 5 abaixo:
Quadro 5 - Categorias de análises oriundas da teoria
Categorias de análise

Objetivo e definição
Analisar o nível de atuação da área de RH:
operacional, tático ou estratégico, o impacto
Recursos Humanos
de seus processos e sua influência na
governança corporativa.
Verificar a teoria: que por meio de um
conjunto de valores, princípios, propósitos,
papéis, regras e processos, incluindo
recompensas e punições, que reagem ao
Governança corporativa
sistema de poder e aos mecanismos de
gestão das empresas, Recursos Humanos
atua diretamente nas atitudes e
comportamentos esperados por Governança
Corporativa
Analisar o papel estratégico de Recursos
Estratégia
Humanos na Governança Corporativa
Fonte: dados da pesquisa
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3.3 Codificação das entrevistas
Dada a profundidade dos constructos Recursos Humanos, Governança Corporativa,
bem como estratégia como um dos principais códigos identificados durante análise dos dados,
e em função dos entrevistados possuírem formação acadêmica e vivência profissional
diferenciada, conforme Quadro 2, foi exigido do pesquisador habilidades de condução de
entrevistas, formulação de perguntas, bem como a condução das entrevistas de forma a gerar
interesse dos entrevistados. Cabe destacar a participação de autores, pesquisadores e
consultores, portanto especialistas do tema deste trabalho.
A análise dos dados e conteúdo requereu técnicas múltiplas (Godoi et al., 2010), tais
como a análise categorial temática que reúne as informações agrupadas por categorias.
Considerando-se que as categorias serão válidas, somente se, puderem ser aplicadas a um
conjunto de informações, permitindo gerar inferências sobre o tema estudado que foram
transformados em códigos, com base na teoria levantada na revisão da literatura e por códigos
oriundos da fase de entrevistas e seus dados gerados.
A transcrição das entrevistas foi realizada utilizando-se recursos tecnológicos, tais como
o word e teams. Além de transcrição direta dos áudios.
De acordo com (Yin, 2010), a coleta de dados pode ser feita, principalmente, a partir de
seis fontes de evidências - documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta,
observação participante – que podem ser combinadas. Desta forma, mesmo este estudo tendo
sua essência na pesquisa qualitativa, pôde comportar, conforme (Eisenhardt, 1989) dados
quantitativos para esclarecer aspectos do tema em pesquisa por meio do questionário online
realizado e estatística básica utilizada.
A partir do agrupamento dos dados, com base nas entrevistas e categorias de análise da
revisão de literatura, conforme Quadro 5, foi possível identificar e selecionar 40 códigos com
maior frequência e alinhamento com o tema do trabalho, conforme o Quadro 6, a seguir:
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Quadro 6 - Principais códigos oriundos da coleta e análise dos dados
Categoria de análise

Recursos Humanos

Governança Corporativa

Estratégia

Códigos
Estrutura
Líderes / Executivos / Gestão / Diretoria
Código de conduta / Conduta organizacional
Exemplo / Influência / Adequado
Avaliação de desempenho
Ética / Princípios / Valores
Atitudes / Comportamentos
Pessoas / Gente
Cultura
Desenvolvimento / Carreira
Remuneração
Confiança
Recompensas e Punições
Comprometimento / Engajamento
Poder
Papéis / Responsabilidades
Comunicação
Empresa
Conselho
Acionistas
Governança
Organização
Processos
Administração
Políticas
Mecanismos
Boas práticas
Compliance
Jurídico
Propriedade
Força
Imagem
Plano estratégico
Negócios / Business
Missão / Visão
Público-alvo
Objetivos
Setor / Mercado / Ambiente
Resultados
Finanças
Fonte: dados da pesquisa
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3. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS

A análise de dados não é última fase do processo de pesquisa, ela é concomitante com
a coleta de dados ou é cíclica (Godoi et al., 2010). A análise começa com o primeiro conjunto
de dados e torna-se, além de paralela à coleta, integrada aos próprios dados. O processo de
análise é sistemático e abrangente, mas não rígido. Caminha de forma ordenada, requer
disciplina, uma mente organizada e perseverante, (Tesch, 1990).
Para categorização das respostas deste trabalho, todas entrevistas foram transcritas para
documentos em word, gerando mais de 105 páginas. Os softwares Zoom e Teams, utilizados
para as entrevistas, possuem a funcionalidade para transcrever vídeos para textos. Após a
transcrição e análise dos textos gerados, incluindo revisões com os próprios entrevistados para
checagem de entendimentos, busca de fatos, evidências e exemplos, o software excel foi
utilizado para categorização das palavras e agrupamento. As palavras com maior frequência
dentro do contexto e objetivos deste trabalho, foram consideradas como códigos, conforme
Quadro 6. Possibilitando assim a organização derivada dos próprios dados.
A principal ferramenta intelectual é a comparação. O método de comparar e contrastar
é usado praticamente em todas as tarefas intelectuais durante a análise para formar categorias,
estabelecer suas fronteiras, atribuir segmentos de dados às categorias (Tesch, 1990). Desta
forma, após transcrição, leitura, revisão da qualidade das transcrições, identificação e
categorização dos códigos pela frequência e relevância, foi criada a Figura 4: interseção entre
códigos e categorias.
A Figura 4 traz o conceito de interseção de conjuntos utilizando o diagrama de setas,
onde elementos, neste caso os códigos, pertencem a um ou mais conjuntos das categorias de
análise. Tal proposta possibilita o agrupamento de conceitos, relatos, análises e encaminha a
resposta para a pergunta da pesquisa, como a área de Recursos Humanos influencia os processos
de Governança Corporativa nas empresas privadas.
As possibilidades de análise de dados qualitativos são amplas e existem muitas formas
de manusear tais dados (Godoi et al., 2010), sendo complexa a decisão sobre qual ser utilizada.
O resultado da análise qualitativa é algum tipo de síntese de nível mais elevado. Apesar de
muito da análise consistir em quebrar em pedaços os dados, a tarefa final é a emergência de um
quadro mais amplo e consolidado, conforme (Tesch, 1990).
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A utilização de softwares para apoio, procedimentos analíticos derivados da estratégia
de pesquisa, análise de discurso e procedimentos analíticos mais elaborados, como o
cruzamento e interseção de códigos, bem como dados quantitativos, suportam a análise,
discussão e apresentação dos dados deste trabalho.
A leitura das transcrições, análise dos vídeos e áudios, bem como o comparativo com
os gráficos do questionário online, possibilitaram uma ampla visão sobre as categorias, códigos
e principalmente a concretude sobre o tema central deste trabalho. Ao mesmo tempo, a
delimitação da pesquisa se fez necessária para manutenção do rigor e qualidade das análises
(Yin, 2010), via a vis, possibilita-se assim, futura utilização de todo material obtido.
As entrevistas selecionadas e apresentadas neste trabalho, servem à pesquisa com o
objetivo de desenvolvimento dos conceitos apresentados em relação ao papel estratégico de RH
na GC. A análise de conteúdo, (Bardin, 2002) aparece como um conjunto de técnicas de análise
das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo
das mensagens. A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimento dos
entrevistados.
O conteúdo das entrevistas apresentado neste trabalho faz parte do processo de análise
de dados, por meio da transcrição e leitura das entrevistas para identificação dos códigos com
maior aderência e relevância ao propósito do trabalho. Um modelo de apoio em cinco fases
(Godoi et al., 2010), foi utilizado para a seleção das entrevistas apresentadas:
i)

Fase I: recuperação do momento da entrevista para busca do melhor significado
e identificação dos códigos

ii)

Fase II: análise do significado pragmático da conversação

iii)

Fase III: validação de fatos verbais, verificação dos exemplos, fatos e vivências
compartilhadas pelos entrevistados

iv)

Fase IV: montagem da consolidação das falas. Identificação e classificação dos
códigos, conforme figura 4

v)

Fase V: análise de conjuntos: palavras-chave, evidências, sentido das respostas
e significado

Considerando os conceitos metodológicos de análise de entrevistas e conversação
(Godoi et al., 2010): a pragmática da linguagem e a análise linguística do discurso, o recorte
das entrevistas foi realizado após análise de seus conteúdos, identificando-se assim, de forma
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objetiva, àqueles com maior qualidade linguística e de conteúdo, até que a redundância fosse
atingida estando clara ao leitor.
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Figura 4: Interseção entre os códigos e categorias

Fonte: dados da pesquisa
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4.1 Recursos Humanos: a evolução da área e seu papel estratégico
A influência e participação estratégica de RH na Governança Corporativa é crítica e
fundamental, conforme o que foi encontrado nas entrevistas e questionário avaliativo:

Pessoas são sempre causas de conflito. Prédio e produtos não entram em conflito.
O que examinamos em pessoas é o que seriam situações desejáveis e não desejáveis
e como as pessoas devem evoluir dentro das empresas. Neste aspecto, gestão de
pessoas é fundamental e sem dúvida em governança “nem se fala”. [ENT 13].

Eu não tenho dúvida que todos esses processos de RH acabam influenciando todo
o modelo de gestão da empresa, porque o modelo de gestão no dia a dia acaba
passando por todos os itens, desde o recrutamento, passando por treinamento e
principalmente os processos que formam um modelo de gestão e cultura, bem como
o de avaliação de performance e todas as políticas relacionadas ao reconhecimento
e carreira. Recursos humanos gera sem dúvida um impacto não só no presente via
monitoramento do cotidiano, mas também em relação ao futuro, quando falamos
de inovação, de um novo produto/serviço que ele leva em consideração as políticas,
e várias acabam passando por RH. [ENT 01]

Tal afirmação, alinhada com ampla literatura apresentada neste trabalho, incluindo
(Cheffins, 2014), exemplifica o papel de RH em um dos pilares da Governança Corporativa,
resolução de conflitos.
Do prisma histórico de RH, esta constatação é contemporânea para área:

O Diretor de RH das empresas era chefe de DP, geralmente um advogado que
conhecia CLT, década de 50/60. Para cuidar de disposições legais, hoje
completamente superado.
Em um período mais recente, Psicólogas, comportamento/behaviour e agora área
de pessoas é estratégica para empresa. Diretrizes estratégicas, compatibilizada
com estratégia da empresa. Evolução: alinhada com a evolução ao estágio da
empresa. [ENT 13].
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Por meio das entrevistas e análise dos dados, houve a afirmação e concordância de 100%
dos entrevistados, que a área de Recursos Humanos é um dos pilares, ou um fator estratégico,
para GC, por ser a área responsável por parte dos códigos de boa governança e boas práticas,
definição do modelo de remuneração, avaliação de desempenho, plano de sucessão, bem como o
direcionamento em relação ao escopo de atuação e a estrutura da organizacional, ou até mesmo
sobre o conselho de administração, portanto, será também a área protagonista para lidar com as
deficiências da GC propondo e criando forças internas que irão, em conjunto com as forças
externas, pressionar por boas práticas de governança (Aguilera e Cuervo-Cazurra, 2004).
Conforme Figura 06: área de RH como um dos pilares estratégicos da GC (apêndice A),
que apresenta o resultado obtido das 31 respostas do questionário online, para a afirmação sobre
o papel estratégico de RH na governança corporativa. Conforme apresentado, 100% das
respostas são favoráveis com a somatória entre concordo totalmente, 61,3% e concordo, 38,7%.
Utilizando-se a Escala Likert bipolar de 5 pontos: concordo totalmente, concordo, nem
concordo nem discordo, discordo e discordo totalmente.

Sim, concordo totalmente. A atuação da área de Recursos Humanos em propor os
códigos de boa governança e atuar como área protagonista na revisão dos
resultados das boas práticas, é de fundamental importância na correção de erros
ou revisão de processos e suas deficiências, pois a organização vive mudanças
internas e externas com o decorrer do tempo, que necessitam uma coordenação e
atualização frequentes, adaptando-se as novas demandas do mercado, regras,
códigos ou comportamentos esperados da liderança e dos colaboradores [ENT 09].

O entendimento da ampliação do papel estratégico de RH para a governança corporativa
dentro das organizações, conforme Figura 07: os processos de RH influenciam estrategicamente
a GC (apêndice A), com 96,8% de respostas favoráveis, sejam estas de capital aberto, familiares
ou mesmo em organismos governamentais, foi ponto de aquiescência identificado pelos
entrevistados, conforme Figura 1, que demonstra a interseção de códigos entre esses
constructos. Este entendimento é também oriundo da expectativa que RH direcione a empresa
em seus processos regulares, que irão compor grandes mecanismos de recompensa e punição,
e, trarão aos funcionários o sentimento de pertencimento, engajamento e justiça. Processos
como avaliação de desempenho, desenvolvimento, remuneração e comunicação, são
ferramentas de RH que apoiam diretamente a governança da organização. O RH como mediador
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e interlocutor da ética, princípios, valores, comportamentos, bem como um dos responsáveis
pela definição e implantação do código de conduta, da mesma forma aspectos tácitos da cultura.
Concordo plenamente [ENT 11].

Concordo plenamente! porque eu até falei isso semana passada em um evento que
participei. Quando você tem uma posição, número 1 do RH dentro de uma
organização, eu acho que essa relação precisa ser de uma troca, obviamente é a
empresa/organização que te passa as diretrizes do que que você precisa fazer,
quais são os objetivos, o que a gente quer alcançar. Mas em contrapartida, eu
penso que é o meu papel e a minha função retroalimentar essa relação quando
alguma coisa não está boa e assim, na minha experiência, não são questões que
são pautadas em achismo, são por força de lei ou se for a prática do mercado.
[ENT 6]

Sem dúvida RH influencia todos os processos da empresa, nós somos, na verdade,
guardiões e ao mesmo tempo protagonistas da empresa no que tange à cultura e
aos processos de gestão de pessoas, todos os processos que influenciam a carreira
e cotidiano dos colaboradores, da empresa em diretamente todos os nossos
processos. Eles impactam a liderança, sejam os processos de avaliação de
performance, sejam os processos de gestão de carreira, remuneração, bonificação,
são todos os processos que direcionam os comportamentos, eles acabam gerando
impacto no comportamento da das pessoas e principalmente na forma com que os
líderes atuam e gerenciam suas equipes. [ENT 01]

Como parte integrante da alta liderança das organizações, corroborado pela Figura 08:
a área de RH faz parte da alta liderança das empresas? (apêndice A), com 93,5% de
concordância, RH se torna também protagonista do futuro da organização, da visão de longo
prazo, identificada nas entrevistas como um dos códigos centrais, e como um dos objetivos da
governança corporativa, a perenidade.
Andrade e Rossetti (2004), na construção e na operação de sistemas de governança
geralmente estão presentes 8 Ps: Propriedades, princípios, propósitos, papéis, poder, práticas,
perenidade e pessoas. Estas oito dimensões podem sintetizar o ambiente, o sistema, os pontos
fortes, as fragilidades e as situações críticas – enfim, os “hiatos” de boas práticas de governança
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corporativa – independentemente da tipologia das empresas – privadas ou estatais; abertas ou
fechadas; familiares ou de estrutura societária consorciada não familiar; sociedades anônimas
ou limitadas.
O conceito apresentado pelos autores traz novamente a conexão direta e papel
estratégico de RH, nos códigos identificados conforme Figura 4, sendo os principais: Princípios,
Propósitos, Papéis, Poder, Práticas e Pessoas, ou seja, dos 8 Ps identificados pelos autores como
primordiais, 6 estão ratificados nos códigos dos entrevistados em RH e 2 em Governança
Corporativa: Perenidade e Propriedades.

Sobre a dimensão Pessoas, em GC. em todas as empresas, as percepções
registradas sobre gestão de pessoas sugeriram que há amplos hiatos a remover. As
causas prováveis são, porém, mais com a formalização de processos e de regras
pré-estabelecidas, do que propriamente com o mérito das diretrizes e das decisões.
A gestão de pessoas pauta-se por critérios legais rigorosos, mas há desconfortos
com processos mais estruturados e fortemente ligados à estratégia de negócios.
Quatro pontos foram enfatizados praticamente por unanimidade: programas de
desenvolvimento, política salarial e de benefícios posicionados abaixo das médias
de mercado, premiação e processos sucessórios.
Nesses quatro campos da gestão de pessoas, há ações, mais percebidas como não
bem alinhadas às exigências da internas e às condições praticadas por empresas
comparáveis. Os hiatos mais expressivos são com processos sucessórios e
decorrentes pela inexistência de regras e critérios pré-estabelecidos. [ENT 13]

Compartilhando com a visão do [ENT 13]: sobre a influência direta e estratégica de RH
na Governança Corporativa:

Eu tenho certeza de que os processos de recursos humanos influenciam a conduta
dos executivos e líderes, eu acho que no primeiro extremo, numa organização
destinada ao fracasso, ou seja, a organização em que essa área esteja
completamente desorganizada, isso vai influenciar na formação dos líderes da
empresa ou a busca de um executivo ou um líder fora que venha para a empresa e
isso vai influenciar negativamente. Eu acho que isso inclusive se vê até mesmo no
setor público e áreas ou setores ou órgãos que tenham a desestruturação do setor
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de RH, enfrentam maior dificuldade para encontrar executivos e líderes que
assumam essa tarefa e até o outro extremo positivo da organização, em que haja
processos de recursos humanos devidamente estruturados e funcionando no
sentido de que a organização necessita, é isso aí, eu acho que não é só apenas uma
questão intuitiva, mas é uma questão que se constata empiricamente. E aí digo,
embora o foco da pergunta seja a parte do setor privado, no setor público em menor
intensidade, mas sem dúvida alguma também influencia. [ENT 10]

Engajamento dos funcionários se torna importante para os objetivos de curto, médio e
longo prazos das organizações. Não exclusivamente, porém uma das expectativas em relação
aos processos de RH é a manutenção ou aumento do engajamento em torno da marca, imagem
e propósito das organizações. A Figura 09: os processos de RH influenciam o engajamento dos
funcionários em torno dos resultados, imagem e marca das empresas (apêndice A), apresenta
100% de concordância com esta visão levantada pelas entrevistas.
Sant’Anna et al. (2007) destacam que a satisfação no trabalho é fundamental para as
empresas, em função de suas possíveis consequências, tais como eficiência, aumento da
produtividade, melhoria das relações de trabalho, redução do absenteísmo e comprometimento
organizacional. A Figura 10: controles, políticas internas e atitudes são influenciados pelos
processos de RH? (apêndice A), traz atitude como um dos códigos identificados no estudo, que
complementa a visão de comprometimento dos funcionários influenciada por RH, crítica para
GC.
Eu creio que sim, na minha visão, também acho que os norteadores, como você
citou de políticas e processos, ou seja, do que se espera do ponto de vista
comportamental, e não só do técnico, são definidos por RH e pela alta liderança,
porque só o técnico seria o que o que eles já possuem, mas os soft skills seria a
expectativa por parte do empregador.
A parte comportamental com relação ao que a empresa espera, do ponto de vista
de cumprimento de política. Aderência às políticas e aos valores. [ENT 04]

Como ponto de atenção, para a atuação de RH, há o dilema proposto por um dos
entrevistados entre a expectativa do papel de RH e sua atuação:
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Deveriam ser estratégicos, mas na maioria das empresas ainda não são. Para as
empresas encontrarem vantagem competitiva é fundamental. Incrível como ainda
não tratam com a devida prioridade, carinho e abordagem estratégica, mas me
parece que as empresas acordaram e o RH estratégico é fundamental para esta
jornada. Tom Peters me disse pessoalmente que estava cansado de falar isso em
1998. [ENT 05]

Com 100% de concordância, a Figura 11: a área de RH influencia a construção de um
ambiente corporativo responsável e ético (apêndice A), apresenta a influência de RH para outro
fator de sucesso de governança corporativa, questões éticas.

Essa é a palavra Marcelo (influência), para mim grande divisor de águas, assim
como uma regra influencia, ou seja, ele não é o único dono dos temas, mas ele é
um influenciador. Quando falamos de pessoas - suas atitudes e comportamentos nós estamos direcionando para entenderem e estarem aderentes aquilo que se
espera dos seus códigos, dos comportamentos, dos manuais, das práticas esperadas
pela organização. Influenciar para mim é a palavra- chave, há um desejo, um
propósito, então é fundamental nesse papel de influenciar a companhia para aquilo
que ela estabelece nos seus códigos. Porque entra a parte de comunicação interna,
treinamento sobre governança, sobre compliance [ENT 04]

Por meio das entrevistas, e amplo material levantado, tais como vídeos, respostas
escritas, transcrições e material de suporte compartilhado pelos especialistas que fizeram parte
da amostra das entrevistas e questionário online, houve a ratificação da revisão de literatura
sobre a influência e papel estratégico de RH na governança corporativa. Andrade e Rossetti
(2004) definem GC como uma forma de tornar os negócios mais seguros e menos expostos a
riscos externos ou de gestão, por meio de um conjunto de valores, princípios, propósitos, papéis,
regras e processos que reagem ao sistema de poder e aos mecanismos de gestão das empresas.
Complementam que a Governa Corporativa pode reforçar as competências organizacionais para
enfrentar níveis de complexidade renovados.
A complementariedade do material cedido por um dos entrevistados [ENT 13], Quadro
7, evidencia na prática, por meio de um exemplo real, a importância estratégica dos processos
de RH codificados neste estudo para a governança corporativa.
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Quadro 7 - Boas práticas em diretrizes e administração de pessoas para Governança
Corporativa

Fonte: dados da pesquisa.

Cabe aos processos de gestão de pessoas, reconhecidos como ferramentas para
liderança, alinhados à estratégia, cultura e valores das organizações, auxiliarem Governança
Corporativa para a manutenção e avanço de suas práticas. Por meio dos processos de RH são
estabelecidos limites e regras de recompensa e punição, além do desenvolvimento das pessoas
como fonte primordiais de vantagens competitivas sustentáveis (Porter, 2008), Figura 12: as
pessoas, seu conhecimento e seu desenvolvimento, são fontes primordiais de vantagens
competitivas para as empresas? (apêndice A), apresenta 100% de respostas favoráveis.

Completamente, são cruciais! Porque acho que de pouco adianta ter processos de
Governança Corporativa estruturados que não sejam vividos no dia a dia através
da cultura, a cultura passa não só pela alta liderança, mas por uma visão de RH.
Se outra vez se a cultura não foi bem estabelecida o problema é maior, porque daí
você começa a propagar o que você não gostaria.
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Então sim, eu entendo e concordo absolutamente com tudo o que está escrito em
relação à Governança Corporativa e acho que recursos humanos é imprescindível.
Passa por gente, passa por humanizar relações, passa por ter um olhar sustentável
de longo prazo, isso vem muito de uma área de recursos humanos. Não deveria ser
só de RH, mas que RH possa influenciar toda a empresa para que tenha esse olhar.
Sim, quando processos de Governança Corporativa são bem estruturados, aonde
você tem um comitê de pessoas e também uma figura de um líder ou um líder de
recursos humanos, que efetivamente está ali, junto à governança, e aí sim eu
acredito que existe um papel de influência, por outro lado, eu vejo na realidade em
outras empresas, que têm um conselho estruturado que tem processos que o RH até
faz parte, mas não é um RH que tenha uma voz ativa, então nesse tipo de situação
eu vejo muito mais ele num papel proforma e aí acho que esses processos são muito
enfraquecidos.[ENT 03]

4.2 Recursos Humanos: Liderança e Governança Corporativa
O papel e o comportamento do líder, seja um membro do conselho ou um líder
operacional, é citado de forma específica como fundamental e fator crítico de sucesso, pela
ampla literatura de RH (Arbache e Costa, 2018) e da mesma forma em Governança Corporativa.
Suas atitudes, comportamentos e exemplos, servem também como base para a construção dos
valores e cultura, desta forma, ganham destaque nos processos de gestão de pessoas, bem como
para o alcance dos objetivos estratégicos das organizações. Segundo (Chiavenato, 2003), o
conceito de liderança surgiu na década de 30, fora do campo da filosofia e da história, pois cada
autor tem seu conceito sobre a liderança, pois o conceito mais usado pode ser definido como a
capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance de objetivos. Desta forma, os
códigos: líderes, executivos, gestão e diretoria, identificados neste trabalho, conforme Figura
4, recebem destaque importante:

Sem dúvida as políticas e processos de RH influenciam o comportamento dos
líderes, o estilo de liderança da organização e a Cultura como um todo. Políticas
e processos alinhados à estratégia e bem aplicadas afetam questões éticas e a
fortalecem a confiança de todos nos valores da organização. [ENT 11]
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Integridade e ética, não. São valores da pessoa.... Decisões com certeza sim, são
afetadas pelo ambiente e portanto, são atribuições de todos, não somente de RH.
RH pode viabilizar maior fluidez no processo, onde não temos RH estratégico
privilegiamos interesses. Onde há RH sim, influencia diretamente. [ENT 05]

Constata-se então, por meio dos códigos levantados via entrevista, que os processos de
gestão de pessoas influenciam diretamente o comportamento dos líderes, que por sua vez, são
fundamentais para GC considerando o impacto que as decisões terão nas organizações, em seus
objetivos, projetos, imagem e marca. Figura 13: os processos de gestão, tais como avaliação de
desempenho e plano de sucessão, definidos por RH, influenciam a conduta dos líderes nas
empresas? (apêndice A).
Com certeza as ações de RH afetam diretamente a conduta dos líderes no
sentido de garantir a todos os stakeholders a segurança e confiabilidades
necessárias. [ENT 11]
A compreensão contida nos códigos analisados, de que os altos executivos, desde o
conselho ou proprietários, são os responsáveis pela estratégia das organizações, pela concepção,
desdobramento e gestão da execução, combinado ao fato demonstrado na Figura 14: a área de
RH influencia a definição da remuneração dos executivos? (apêndice A), sobre o papel de RH
na definição da remuneração dos executivos, com 96,7% de respostas afirmativas.
Em ato contínuo, coube o aprofundamento sobre a questão da remuneração atrelada aos
objetivos estratégicos das organizações que são importantes para a Governança Corporativa,
demonstrado na Figura 15: a remuneração dos executivos está atrelada aos objetivos
estratégicos das empresas? (apêndice A) com 96,8% de respostas favoráveis.
Ao amplificarmos a visão de longo prazo, imagem e marca das empresas, identificamos
então, a correlação direta entre estes códigos levantados nas entrevistas e a remuneração dos
executivos, que por sua vez, são dependentes do atingimento de objetivos e metas. A Figura 16:
a remuneração dos executivos impacta o comprometimento dos mesmos com o resultado das
empresas? (apêndice A), demonstra tal correlação, onde 96,8% dos respondentes concordam
com esta proposta.

Sem dúvida! Toda a parte de bonificação, toda a parte do cálculo, tudo isso vem a
partir de RH, como parte da remuneração, enquanto o bônus, já vem com um pouco
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mais de contribuição de Business, então a gente alinha as expectativas. Como os
guidelines são globais, considerando-se uma multinacional, a gente constrói em
conjunto, mas o básico, o principal, ele acaba sendo de RH mesmo.
Então podemos sim, em alguns momentos sermos os protagonistas, mas o principal
nessas missões é fazer parte da definição.
Em relação a este processo de recompensas, incluindo a remuneração e punições,
porque muitas vezes o negócio quer trazer algum processo, alguma política e
colocar algum recompensa ou punição, que a gente tem que entrar para moderar,
balizar e harmonizar, sendo a remuneração uma variável crítica nesta equação sob
gestão de RH. [ENT 07]

O engajamento ou comprometimento organizacional, de acordo com as referências
apresentadas, mesmo não sendo sinônimos, habitam o mesmo campo de estudo, sendo estes,
conceitos pertencentes ao constructo de sentido do trabalho, que pode-se definir como o
significado que o trabalho tem para as pessoas quando estas percebem conexão entre sua
identidade, seu trabalho e o contexto em que este é realizado, em outras palavras, a coerência
entre as características que uma pessoa busca no seu trabalho e aquelas que percebe nas tarefas
que executa, em um dado ambiente. A Figura 17: a remuneração dos executivos impacta o
comprometimento dos mesmos com a imagem e marca da empresa, (apêndice A), com 80,6%
de respostas favoráveis, apresenta a conexão entre propósito, representada nos códigos de
imagem e marca, com a remuneração dos líderes.

4.3 Recursos Humanos: estrutura organizacional e Governança Corporativa
A estrutura organizacional obteve destaque entre os temas abordados pelos
entrevistados, sendo identificada como fundamental para a implantação e manutenção da
Governança Corporativa. Sendo este um dos códigos, conforme Figura 4, onde verificamos que
uma estrutura formal de alta liderança, conselhos, bem como a participação direta dos líderes,
reconhecendo e exercendo suas responsabilidades e papéis, será, portanto, um dos mecanismos
de Governança Corporativa com a participação direta da área RH.

Ter uma estrutura organizacional formada e adaptada aos objetivos estratégicos
da empresa, entre eles os de GC, tem um alto grau de importância, pois tais
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objetivos serão considerados na avaliação dos resultados da alta liderança e
deverão permear os objetivos de todas as demais áreas do negócio. [ENT 09]

Como está organizada é irrelevante. Ter uma estrutura é fundamental, o que
importa é existir algo organizado, então deve sim ter “conselhos, diretoria,
liderança” etc Sem receitas, mas de acordo com o modelo de negócio, setor,
estratégias etc para apoiar a Governança Corporativa.
Boas práticas: importante ter conselho, comitês de gestão etc mas não igual para
todas empresas.
Não podemos ceder a padrões, mais do mesmo.... estar atentos! [ENT 05]

Dentro desta perspectiva, a estrutura organizacional, conforme ENT 05, deve servir aos
objetivos estratégicos da organização. Atender as necessidades do negócio e possibilitar a
implantação de processos, projetos e ao final, da perenidade dos negócios, sendo este um dos
propósitos da Governança Corporativa, incluindo o atendimento aos distintos stakeholders, suas
expectativas, bem como conflitos. (Morck, 2005) entende Governança Corporativa como a
relação entre proprietários e gestores e a forma que estes estão organizados nas empresas.
Na mesma direção, a Figura 18: RH atua diretamente na harmonização dos interesses
dos distintos stakeholders atuantes nas empresas (apêndice A), traz a conexão que se dá por
meio da estrutura organizacional, entre o conceito de harmonização, interesses e stakeholders,
identificados nos códigos deste trabalho, com respostas positivas de 87,1%.

Nossa, que interessante você fazer essa pergunta agora, porque eu estou justamente
no exercício de Org Review (revisão de estrutura) e existem muitos interesses em
pauta, as vezes conflitantes e subjetivos.
Eu entendo que é totalmente relacionado, não é a performance, é a eficiência da
organização e com relação direta com Governança Corporativa.
Pode ser um exercício de estrutura organizacional em que a gente tenha que fazer
um investimento, transformações, e o RH também influencia. Então é como eu
ajusto organização, harmonizando também com todos os mercados, e eu acho que
esse é o papel de RH, olhar não só o que a gente tem quanto a estrutura
organizacional no país ou região, mas também para o mercado e como faremos
esta transformação. E para que isso potencialize negócio, então como que a gente
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atinge os nossos objetivos estratégicos e mexe nessa estrutura, estabelece e
redefini, para justamente alavancar no negócio.
E cuidar dessa Governança Corporativa, porque é perfeito o que você falou, achar
o melhor modelo organizacional para o negócio.
Nesse momento também é lidar com poder, egos e outras variáveis dentro desse
contexto, por exemplo o impacto na cultura organizacional.
Do contrário a gente recebe uma demanda e executa, sem analisar o contexto, criar
um Business case, mas é preciso analisar como que isso vai refletir na estrutura da
organização, nesse modelo que a gente quer para o futuro, eu acho que é onde o
RH entra de uma forma mais estratégica, qual é o plano dessa estrutura, desse
desses novos modelo, por exemplo o que a gente está ajustando na organização,
para nossa estratégia que já está definida prazo de 5 anos, então eu acho que é
esse movimento de conectar também com a estratégia.
Por exemplo na era digital, como que é como que as estruturas vão lidar com esse
assunto, centralização de uma área BI (business inteligence) ou descentralizar
quem toma as decisões, se a empresa tem um conselho se a empresa não tem este
conceito de ter um board (diretoria) que toma as decisões. Eu acho que muito dos
movimentos de estrutura eles partem do Business em grandes multinacionais som
suporte de RH, não vão partir de RH, aí a partir da necessidade do business, por
exemplo mover uma estrutura para outro país, o que isso significa para o resultado,
análise de demanda, eficiência dos negócios, sistemas, pessoas, toda a empresa.
Sem dúvida é estratégico o RH apoiar o movimento de uma nova organização,
mesmo que já esteja é decidida é super estratégico, a execução é tão importante às
vezes quanto a decisão né? [ENT 07]

A estrutura organizacional como um meio de atender as necessidades prementes e ao
mesmo tempo a visão de longo prazo das empresas, além de serem um dos mecanismos centrais
de Governança Corporativa, para definição de papéis e responsabilidades, (Andrade e Rossetti,
2004) e como mediação de conflito por meio da definição de autonomia e a relação entre
proprietários e gestores e a forma que estes estão organizados nas empresas (Morck, 2005).
Assim, os papéis e responsabilidades pertencentes a estrutura de poder das empresas,
recebe destaque também nas entrevistas e material cedido.
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Muita coisa tem-se discutido em relação à estrutura organizacional, novos modelos
de operação, novos modelos de estrutura e a própria discussão do chamado “ágil”
nas empresas tem mudado muito a forma como a empresa vê estrutura
organizacional, dinâmica entre áreas de estruturas e a própria questão de
hierarquia.
Mas independente do modelo que é adotado do quão você considera ele mais
tradicional ao mais moderno eu acho que a estrutura organizacional ela é uma
forma de você se organizar, de você organizar muito a maneira de trabalhar e
organizar o seu modelo de operação e tornar as coisas mais gerenciadas e
principalmente claro quais são os papéis e as responsabilidades de cada pessoa,
de cada área dentro da operação, do Business né e neste sentido é fundamental
você ter uma estrutura organizada comunicada transparente, que todo mundo
conheça seus papéis e responsabilidades para que você tenha uma boa governança,
porque eu acho que governança é fundamental você entender o papel de cada um,
até onde vai as suas responsabilidades e seus limites, não só para executar
corretamente mas também para que as áreas possam de uma certa forma monitorar
as outras com que ela interage para garantir que os processos ocorram dentro das
políticas que a empresa tem de gestão, e portanto, a estrutura organizacional é
fundamental na minha opinião para uma boa governança, uma empresa que tem
isso bagunçado, ou não claro, sem dúvida está muito mais sujeita a riscos de
operação e a quebra de processos de governança. [ENT 01]

Estrutura organizacional adequada ao negócio, se existe um conselho ou não,
se existe diretoria e se nesses ambientes se discutem processos de gestão de
pessoas, por exemplo punições e recompensas, considerando o ambiente hoje e do
impacto da imagem da organização para o mercado, para mim é muito importante,
e falando pela minha ótica, a gente entende quando vamos por exemplo abrir uma
posição para um alto executivo e qual é a estrutura de Governança Corporativa
existente, como ela impacta a estrutura é organizacional por isso garante o suporte
para a cultura, princípios éticos, propósito e não ficar dependente de uma única
pessoa e aqui vou colocar você no papel de um líder ou aonde eventualmente a
decisão está, ele vai tomar tal decisão com a empresa, desta forma do meu ponto
de vista é imprescindível.
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A diferença para o sucesso do negócio a longo prazo, para engajamento das
pessoas, para o engajamento dos consumidores, para entenderem uma empresa,
como você mesmo falou, o “walk the talk”, não tem só um posicionamento, e daí
por dentro você olha a estrutura e é completamente torta, para mim, portanto, é
essencial e eu vejo quanto ausência de um RH protagonista também prejudica esse
processo de governança. [ENT 03]

4.4 Os papéis: uma visão sobre a importância para Governança Corporativa da
definição de papéis e responsabilidades
Conforme relato abaixo [ENT 03], e o conceito de segregação de funções, (IBGC, 2015)
a definição de papeis e responsabilidades impacta todo tipo de estrutura organizacional. As
grandes ou pequenas corporações devem considerar a estrutura organizacional como fator
crítico de sucesso, demonstrando a influência de RH na GV.
Em relação às situações desejáveis, são amplos os hiatos quanto à clareza na
definição dos papéis das famílias, dos sócios e dos administradores. Geralmente,
há sobreposições e misturas, com potenciais não desprezíveis para geração de
conflitos. As questões familiares, societárias e empresariais são constantemente
misturadas e não há ações efetivas que levem a mudanças que modifiquem a
“cultura do entrelaçamento”.
Pautas não bem definidas, abrindo espaços para assuntos de diferentes graus de
relevância. Mais cobranças, menos contribuições. Chances de a emoção sobreporse à razão. Hierarquia dos temas, quanto ao tempo destinado: familiares,
societários e empresariais. Riscos, embora não muito altos, de deterioração da
coesão societária.
Contrapõem-se a essas situações, atenuando seus efeitos na administração, a boa
definição de linhas de competência e de alçadas e a firmeza com que são tomadas
e mantidas as decisões. Estas aparentes contradições explicam-se pela separação
física de ambientes: os grupos familiares não “invadem” o espaço organizacional,
não obstante possam produzir e trazer para dentro das empresas ruídos sobre seus
graus de satisfação com transparência e resultados.
Em nove empresas analisadas, em pesquisa realizada por Andrade e Rossetti,
nenhuma possui Conselho de Família, nem family office. Em duas, estão sendo
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avaliadas iniciativas nestas direções, como mecanismos de proteção da união
familiar e da coesão entre os grupos acionários. [ENT 03]

4.5 Governança Corporativa e o papel estratégico de Recursos Humanos

Vocês (RH) são fundamentais, são protagonistas, nesse papel de mostrar caminhos
e direções, regras para a empresa sobre governança. Também são vocês que lidam
com deficiências, já que estão direcionando, então acabam sendo protagonistas.
Por exemplo, se for tomada a decisão de criar uma diretoria de compliance e
depois acaba não dando certo, tem que ter razões, rediscutir, voltar um passo atrás,
acaba também sendo um protagonista, então eu acho que o RH é muito importante
para empresa e governança.
Há 30 anos, eu lembro que meu pai falava do departamento de pessoal. Então é
uma evolução, uma área que ganhou um espaço até pela importância, então não é
só contratar as pessoas, você tem que contratar as pessoas certas, você tem que
garantir que elas estão no lugar certo, garantir que elas atuem da forma correta,
que elas atuem da forma que a empresa realmente é, imagem da empresa, quando
a gente fala eu sou funcionária daquela empresa.
Faz com que a gente se sinta bem, tem alguém que está preocupado comigo, assim
então é muito importante, porque as vezes a gente esquece que tem uma área
pensando na gente. [ENT 15]

Com 96,8% de respostas favoráveis, a Figura 19: GC torna os negócios mais seguros e
menos expostos a riscos externos ou de gestão, desta forma os processos de RH influenciam
estrategicamente a GC (apêndice A), demonstra a resposta para a pergunta central deste
trabalho, bem como corrobora a visão dos entrevistados.
Ao falarmos de Governança Corporativa, muitos entrevistados inicialmente remetem
seus pensamentos e respostas aos conselhos ou para alta direção de grandes empresas. A
constatação, porém, dos próprios entrevistados, é que governança atua em diferentes camadas
da empresa: estratégico, tático e operacional, e de acordo com a revisão de literatura, (Andrade
e Rossetti, 2004), Governança Corporativa é definida como uma forma de tornar os negócios
mais seguros e menos expostos a riscos externos ou de gestão, por meio de um conjunto de
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valores, princípios, propósitos, papéis, regras e processos que reagem ao sistema de poder e aos
mecanismos de gestão das empresas.
Conforme Figura 5, há um conjunto de códigos críticos para implantação da Governança
Corporativa e sua manutenção, sendo o RH, e seus processos, essenciais para o sucesso da
governança e também, temas subjetivos tais como princípios, valores e propósito. A Figura 20:
Por meio de um conjunto de valores, princípios, propósitos, papéis, regras e processos, que
reagem ao sistema de poder e aos mecanismos de gestão das empresas, RH atua diretamente
nas atitudes e comportamentos esperados por Governança Corporativa? (apêndice A), com
100% de concordância dos entrevistados, ratifica esta visão dos entrevistados e teoria.

Figura 5: Interseção entre os códigos e categorias (resumida)

Fonte: dados da pesquisa

A revisão de literatura e Figura 21: os processos de recompensa e punições, definidos
por RH, são críticos para GC das empresas? (apêndice A), com 96,8% de concordância, sobre
a teoria da agência como precursora da segregação de responsabilidades entre o agente tomador
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de decisão e o principal (Jensen e Meckling, 2008), demonstram que problemas
comportamentais influenciam, ou aumentam, a assimetria de informações e tomadas de
decisões conflitantes entre os agentes envolvidos, trazendo desafios para a Governança
Corporativa e para Recursos Humanos, que objetiva assegurar e garantir que as partes atuem,
de forma responsável, na geração, na proteção e na distribuição da riqueza investida na empresa
(Aguilera e Cuervo-Cazurra, 2004), bem como para seus mecanismos de gestão de pessoas que
tratam de poderes, ética, autonomias e alçadas de decisão, planos de sucessão e estruturas
organizacionais, conforme corroborado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC), criado em 1995, que trabalha no aprimoramento dos códigos de boas práticas de
governança no Brasil.

Então eu disse, com muita clareza Marcelo, uma na primeira vez na minha vida
profissional quando eu estava no banco América, que eu entrei em 82, era maior
banco do mundo e aqui no Brasil com 60 pessoas em São Paulo, absolutamente
fascinado pelos processos de RH. As definições de Governança Corporativa são
justamente ter mecanismos de recompensa e punições e uma estrutura
organizacional que apoia essa governança.

Governança corporativa é

fundamental em termos não só de manter a ética e integridade, mas de manter a
empresa no foco. Efetivamente inspirando as pessoas, então uma empresa sem
governança para mim é uma coisa meio zoneada, não é?[ENT 12]

A Figura 22: Governança Corporativa pode reforçar as competências organizacionais
para enfrentar níveis de complexidade renovados, e ambíguos, ampliando também as bases
estratégicas da criação de valor, sendo um fator de harmonização de interesses e que contribuirá
para que os resultados corporativos se tornem menos voláteis? (apêndice A), e Figura 23:
Governança Corporativa aumenta a confiança dos investidores, desenvolve corporações, auxilia
no alcance dos objetivos estratégicos e na definição da estrutura de poder, e neste caso a área
de RH atua de forma estratégica? (apêndice A), ratificam a concordância da grande maioria dos
respondentes para o tema deste trabalho, 96,7% e 100% respectivamente.

RH é o líder dos processos de ética e de comportamento na empresa, tanto na
definição da política quanto no monitoramento e na condução dos nossos comitês
de conduta e de ética.
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Então toda nossa atuação leva em consideração a GC e é a nossa missão aqui
definir parâmetros para as pessoas se pautar em relação à GC e seus
comportamentos, como também definir as regras e os limites, dentro range do que
é correto e do possível, todos os demais processos que a gente atua existe uma
governança no sentido de garantir a consistência das atitudes e a consistência do
uso dos processos no emprego das políticas. No dia a dia, então eu diria que no
caso da [nome da empresa] RH tem um papel protagonista central na definição e
na condução, na garantia da consistência dos processos que são críticos para a
parte de ética e atitude, portanto também críticos para garantir uma boa
governança, tanto dos líderes quanto para qualquer colaborador nos seus
comportamentos internos, quanto na relação externa com clientes e com
fornecedores. [ENT 01]
Eu concordo totalmente com a informação, isso é totalmente verdade no caso da
[nome da empresa] a área de RH, até mencionei isso numa resposta anterior, ela
é totalmente protagonista e ao mesmo tempo é responsável, eu sou responsável
pelas práticas de governança, pelas práticas de compliance, de segurança e pela
própria o segmento das políticas e regras internas.
Aqui o RH não é meramente cumpridor de regras, é definidor e parte do
ecossistema de cumprimento da governança, ele é responsável direto para que
aconteça corretamente, não só perante os executivos, mas perante fornecedores e
clientes. Nós somos diretamente avaliados pelo compliance e pela atuação da
empresa como um todo para garantir que todos atuem alinhados com as regras e
políticas e que todos estejam conscientes, treinados e que aí que qualquer quebra
de procedimento seja apurada e direcionada da forma adequada, então em todo o
ciclo é de governança, RH tem um papel fundamental e é um dos responsáveis pelo
sucesso ou não do cumprimento do que está definido e das regras de governança e
da imagem de governança que a gente passa junto a clientes fornecedores e público
interno. Esse é um ponto forte inclusive de qualquer pesquisa nossa GPTW, Pulse
a gente tem uma avaliação dos próprios colaboradores acima de 90%
favorabilidade em relação à confiança que eles têm na governança e na
Governança Corporativa e na gestão da empresa então super concordo com a
afirmação sore o papel estratégico de RH na Governança Corporativa. [ENT 01]
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A Figura 24: A área de RH tem papel estratégico para Governança Corporativa? conclui
a análise das entrevistas e respostas ao questionário online avaliativo, com 96,2% de respostas
afirmativas.

4. DISCUSSÃO, CONCLUSÃO, SUGESTÃO PARA FUTURAS PESQUISAS E
LIMITAÇÕES

5.1 Discussão
O presente trabalho analisou a influência do papel estratégico da área de Recursos
Humanos na Governança Corporativa. Considerou-se importantes definições como ponto de
partida para cada um dos dois temas centrais, RH e GC, bem como um resgate de suas evoluções
históricas até os presentes dias.
No contexto dos estudos organizacionais, ou ciência da administração, considera-se que
muitas vezes estes estudos estão associados aos paradigmas positivista e fenomenológico
(Godoi et al., 2010), passam por grandes clássicos da escola da administração, principalmente
do início do século XX com a chamada escola clássica, com autores como: Taylor, Fayol,
Gulick, Urwick, Gantt e Gilbreth.
Frederick Winslow Taylor em 1903 publica Administração de oficinas e em 1911,
Princípios de administração científica, que viria a ser sua principal obra literária, baseada em
sua experiência profissional como líder em uma empresa siderúrgica. Tais teorias trazem suas
hipóteses e conclusões, mas não são o fim, e sim o início e uma proposta para futuras pesquisas
(Creswell, 2007).
Para RH, (Arbache e Costa, 2018) definem que não se trata somente de uma substituição
de palavras por sinônimos, mas de uma mudança estrutural na área de Recursos Humanos, de
seu papel e impacto no resultado da organização, por agregar valor ao capital financeiro,
intelectual e econômico. Da mesma forma a introdução de conceitos como o sentido do
trabalho, engajamento e propósito (Sant’Anna et al., 2007), que trazem significo ao trabalho e
um papel diferenciado das organizações na sociedade, indo além de suas paredes.
Constatou-se, portanto, que gestão de pessoas evoluiu, de uma área de suporte
operacional e transacional, para compor a alta liderança e agregar valor ao negócio, com temas
complexos tais como a Governança Corporativa. Porter, (2008) ratifica a relevância das pessoas
e seu desenvolvimento como fontes primordiais de vantagens competitivas sustentáveis.
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A confirmação da influência estratégica de RH na Governança Corporativa, foi
verificada durante as entrevistas e questionário avaliativo, com seus resultados apresentados
neste trabalho. Ao falarmos, por exemplo, de estrutura organizacional como um dos códigos de
RH e de sua importância para o sucesso da governança, de acordo com a Figura 25 com 100%
de respostas favoráveis (apêndice A).
Conceitos como parceiros do negócio (business partners) ou plano de sucessão,
evidenciam a expectativa em torno da atuação e dos processos de RH, incluindo a concepção e
gestão de mecanismos de recompensa e punição, sendo estes pilares das boas práticas e códigos
de conduta em GC. Não ter tais processos se torna uma fraqueza para as organizações,
impactando o conceito de valor não monetário, que incluí a cultura, os valores, a imagem, o
propósito e o conhecimento dos funcionários.
O estudo encontrou uma correlação direta entre o RH que atua de forma estratégica, e
pertencente à alta direção, com a participação estratégica na Governança Corporativa.
Governança Corporativa, conforme resultados do presente estudo e literatura, possui
efemérides importantes em seu processo evolutivo conceitual e prático. Crises como a
financeira Asiática no final dos anos 90 e casos como Enron, WorldCom e Parmalat ressaltaram
a importância de práticas institucionais com foco na transparência, a ética e a segregação de
funções nas empresas. No Brasil, a reformulação da Lei das S.A. a partir de 2001, foi um
importante marco para que o mercado de capitais brasileiro iniciasse os primeiros passos na
prática de políticas de boa governança, bem como a Sarbane-Oxley criada em 2002 nos EUA.
A prática de boa governança nas organizações aparece como um mecanismo capaz de
proporcionar maior transparência a todos os agentes envolvidos com a empresa, minimizar a
assimetria de informação existente entre administradores e proprietários e fazer com que os
acionistas que não pertencem ao bloco de controle possam reduzir suas perdas no caso de uma
eventual venda da companhia. (Vieira e Mendes, 2004).
Neste sentido, RH está contido e rigorosamente alinhado ao plano estratégico para os
negócios e sua gestão, com diretrizes, políticas e instrumentos de boas práticas, torna-se assim,
estratégico para o sucesso da Governança Corporativa.

5.2 Conclusão e considerações finais
O processo de construção deste trabalho, a partir da definição de seu tema, problema,
justificativas e revisão de literatura, possibilitou uma ampla visão sobre o atual estágio da área
de gestão de pessoas e sua evolução, da mesma forma para governança corporativa. O processo
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de coleta de dados, análise e interpretação, trouxeram a resposta ao tema da pesquisa sobre o
papel estratégico de RH na GC, sua influência, protagonismo ou contribuição, e expectativa da
organização para seus processos. A humanização das relações, da resolução dos conflitos, da
definição dos valores e dos comportamentos esperados por meio de RH. O plano de sucessão,
o modelo organizacional, incluindo a definição sobre conselhos, o processo de avaliação de
desempenho, a remuneração estratégica atrelada aos objetivos de longo prazo definidos pela
alta liderança são exemplos práticos da participação estratégica de RH na GC.
Apurou-se, portanto, com base na literatura apresentada e dados coletados, que RH
participa diretamente da Governança Corporativa em suas definições estratégicas, táticas e
também de forma transacional, com seus mecanismos de recompensa e punição, com a
comunicação interna, engajamento, definição de estrutura organizacional, plano de sucessão e
visão de longo prazo com a perenidade dos negócios, além da imagem e propósito das
organizações como impulsionadores da ética e valores, cruciais para uma boa governança,
conforme definido nos códigos de conduta organizacionais. Sendo também, RH um pilar para
GC no aspecto jurídico trabalhista, quando conflitos, jogos de poder e outros aspectos
subjetivos são colocados de encontro com objetivos estratégicos, incluindo conflitos presentes
nas empresas familiares ou grandes corporações.
Portanto, conforme proposta deste trabalho, verificou-se que RH está contido na
Governança Corporativa como pilar crítico, da mesma forma que a ausência de um RH
estratégico é fonte de ruptura na governança das organizações.
Ao longo deste trabalho grandes transformações ocorreram na sociedade de forma
significativa, tendo como destaque a Pandemia do COVID-19, que ainda persiste. Tal
acontecimento transformou as relações humanas, estruturas organizacionais, modelos de
trabalho e estudo, por exemplo obrigando a adoção do trabalho e estudo remoto para uma
grande parte da população. Além da adoção de protocolos de saúde, segurança e a vacinação
global em massa, nunca vivenciados.
Tal cenário trouxe incertezas, medos e impactos únicos, como as questões de saúde
mental ainda abertas e críticas para o futuro da humanidade. Diante deste cenário, e
considerando a conexão intrínseca de RH com o tema pessoas, bem como com Governança
Corporativa, emerge a sigla ESG Environmental, Social and Corporate Governance, Tal
conceito propõe a ampliação da responsabilidade das organizações agrupando temas ligados ao
meio-ambiente, responsabilidade social e Governança Corporativa, conectado, portanto, ao
tema deste trabalho e com potencial para uma possível continuidade do mesmo.
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Como limitações desta pesquisa, destaca-se que todo processo de pesquisa foi elaborado e
executado de forma remota, dadas as restrições e protocolos impostos pela pandemia do Covid19. Tal limitação restringiu o contato presencial com os entrevistados onde elementos da
expressão corporal, reações e fala não oral ficaram prejudicadas, mesmo que não comprometam
o resultado e dados obtidos, há a percepção que tais elementos de linguagem poderiam trazer
novos elementos, mesmo que subjetivos, para serem agregados aos vídeos, words e transcrições
realizadas.
Como superação desta limitação, houve a exigência de fatos, exemplos e construção de uma
narrativa coerente pelos entrevistados, possibilitando a aproximação máxima da saturação e
redundância para o contexto proposto sobre a influência de RH e seu papel estratégico na GC.
De forma a contribuir e possibilitar triangulação de dados, o questionário avaliativo online
forneceu dados importantes e a visualização gráfica das respostas.
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APÊNDICE A: GRÁFICOS DO QUESTIONÁRIO AVALIATIVO ONLINE

Figura 6: Área de RH como um dos pilares estratégicos da Governança Corporativa

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas

Figura 7: Os processos de Recursos Humanos influenciam estrategicamente a Governança
corporativa?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas
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Figura 8: A área de Recursos Humanos faz parte da alta liderança das empresas?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas

Figura 9: Os processos de Recursos Humanos influenciam o engajamento dos funcionários
em torno dos resultados, imagem e marca das empresas?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas
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Figura 10: Controles, políticas internas e atitudes são influenciados pelos processos de
Recursos Humanos?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas

Figura 11: A área de Recursos Humanos influencia a construção de um ambiente corporativo
responsável e ético?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas
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Figura 12: As pessoas, seu conhecimento e seu desenvolvimento, são fontes primordiais de
vantagens competitivas para as empresas?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas

Figura 13: Os processos de gestão de pessoas, tais como avaliação de desempenho e plano de
sucessão, definidos por RH, influenciam a conduta dos líderes nas empresas?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas
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Figura 14: A área de Recursos Humanos influencia a definição da remuneração dos
executivos?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas

Figura 15: A remuneração dos executivos está atrelada aos objetivos estratégicos das
empresas?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas
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Figura 16: A remuneração dos executivos impacta o comprometimento dos mesmos com o
resultado das empresas?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas

Figura 17: A remuneração dos executivos impacta o comprometimento dos mesmo com a
imagem e marca das empresas?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas
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Figura 18: Recursos Humanos atua diretamente na harmonização dos interesses dos distintos
stakeholders atuantes nas empresas?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas

Figura 19: Governança Corporativa torna os negócios mais seguros e menos expostos a riscos
externos ou de gestão, desta forma os processos de RH influenciam estrategicamente a
governança corporativa?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas
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Figura 20: Por meio de um conjunto de valores, princípios, propósitos, papéis, regras e
processos, que reagem ao sistema de poder e aos mecanismos de gestão das empresas, RH
atua diretamente nas atitudes e comportamentos esperados por Governança Corporativa?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas

Figura 21: Os processos de recompensa e punição, definidos por RH, são críticos para
Governança Corporativa das empresas?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas
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Figura 22: Governança Corporativa pode reforçar as competências organizacionais para
enfrentar níveis de complexidade renovados, e ambíguos, ampliando também as bases
estratégias da criação de valor, sendo um fator de harmonização de interesses e que
contribuirá para que os resultados corporativos se tornem menos voláteis?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas

Figura 23: Governança Corporativa aumenta a confiança dos investidores, desenvolve
corporações, auxilia no alcance dos objetivos estratégicos e na definição da estrutura de
poder, e neste caso a área de RH atua de forma estratégica?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas
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Figura 24: A área de RH tem papel estratégico para Governança Corporativa?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas

Figura 25: A definição da estrutura organizacional é estratégica para o sucesso dos processos
de Governança Corporativa?

Fonte: dados do questionário online. 31 respostas
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APÊNDICE B: CARTA CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DAS ENTREVISTAS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada
Como a área de Recursos Humanos influencia os processos de Governança Corporativa nas
empresas privadas, conduzida por Marcelo Lazaro Silverio sob a orientação da Profa.
Dra Marina Amado Bahia Gama.
Este estudo tem por objetivo A análise do papel estratégico de Recursos Humanos na
Governança Corporativa de empresas privadas no Brasil.
Sua participação não é obrigatória, mas seria de grande valia para este projeto de
mestrado. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento.
Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo. Sua participação
nesta pesquisa consistirá em participar de uma entrevista, que deverá durar de 30 a 45 minutos,
em local a ser determinado por você ou on-line, e que será realizada pelo mestrando Marcelo.
Caso você concorde, a entrevista será gravada e transcrita para posterior análise.
Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados
em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação.
Os pesquisadores responsáveis se comprometeram a tornar públicos nos meios
acadêmicos e científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer identificação
de indivíduos [ou instituições] participantes.
Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste
documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, dos pesquisadores
responsáveis da pesquisa. Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador
responsável e do CCE/FGV, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua
participação nele, agora ou a qualquer momento.
Contatos do pesquisador responsável: marcelolazaro@hotmail.com ou (11) 99433-5641
Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getúlio
Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP
22250-900, telefone (21) 3799-6216. E-mail: etica.pesquisa@fgv.br.
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa,
e que concordo em participar.
São Paulo,

de

de 2021

Assinatura do(a) participante: ________________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a)
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APÊNDICE C: PERGUNTAS DA ENTREVISTA

Prezado (a),
Agradeço antecipadamente a dedicação de seu tempo para responder uma rápida
pesquisa sobre A análise do papel estratégico de Recursos Humanos na Governança
Corporativa de empresas privadas no Brasil.
Esta pesquisa faz parte do meu Trabalho Aplicado de conclusão do Mestrado em
administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de
Empresas de São Paulo.
As informações serão utilizadas para fins acadêmicos de forma confidencial e
não haverá a divulgação de nomes pessoais ou das empresas.
Muito obrigado!
Marcelo Lazaro
Bloco 1 (Recursos Humanos)
I)

Os processos e políticas de gestão de pessoas, tais como avaliação de desempenho e
plano de sucessão, influenciam a conduta dos líderes nas empresas, incluindo aspectos
éticos. Considerando que a remuneração dos executivos também é influenciada por
Recursos Humanos, podemos então afirmar que a conduta dos executivos e líderes é
influenciada diretamente pelos processos de Recursos Humanos?

Bloco 2 (Governança corporativa e RH)
II)

Por meio de um conjunto de valores, princípios, propósitos, papéis, regras e processos,
incluindo recompensas e punições, que reagem ao sistema de poder e aos mecanismos
de gestão das empresas, Recursos Humanos atua diretamente nas atitudes e
comportamentos esperados por Governança Corporativa?

III)

Governança Corporativa torna os negócios mais seguros e menos expostos a riscos
externos ou de gestão, aumenta a confiança dos investidores e desenvolve corporações,
desta forma, os processos de Recursos Humanos são estratégicos para os resultados de
longo prazo das empresas?

IV)

Qual grau de importância você atribui para a estrutura organizacional em relação a
Governança Corporativa?

Você concorda com a seguinte afirmação? “Sendo a área de Recursos Humanos um dos pilares,
ou um fator estratégico, para Governança Corporativa, por ser a área responsável por parte dos
códigos de boa governança e boas práticas, tais como o direcionamento em relação ao escopo
de atuação e a estrutura da diretoria e conselho de administração, será também a área
protagonista para lidar com as deficiências da Governança Corporativa propondo e criando
forças internas que irão, em conjunto com as forças externas, pressionar por boas práticas de
governança”
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APÊNDICE D: PERGUNTAS QUESTIONÁRIO AVALIATIVO ONLINE

Bloco 1 (Recursos Humanos)
Escala Likert bipolar para observar o nível de concordância.

Escala de 5 pontos: I discordo totalmente; II discordo parcialmente; III nem discordo nem
concordo; IV concordo parcialmente; V concordo totalmente
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

A área de Recursos Humanos influencia a definição da remuneração dos executivos?
A remuneração dos executivos está atrelada aos objetivos estratégicos das empresas?
A remuneração dos executivos impacta o comprometimento dos mesmos com o
resultado das empresas?
A remuneração dos executivos impacta o comprometimento dos mesmos com a imagem
e marca das empresas?
Os processos de gestão de pessoas, tais como avaliação de desempenho e plano de
sucessão, definidos por Recursos Humanos, influenciam a conduta dos líderes nas
empresas?
As pessoas, seu conhecimento e seu desenvolvimento, são fontes primordiais de
vantagens competitivas para as empresas?
A área de Recursos Humanos faz parte da alta liderança das empresas?
Os processos de Recursos Humanos influenciam o engajamento dos funcionários em
torno dos resultados, imagem e marca das empresas?
Controles, políticas internas e atitudes são influenciados pelos processos de Recursos
Humanos?
A área de Recursos Humanos influencia a construção de um ambiente corporativo
responsável e ético?
Recursos Humanos atua diretamente na harmonização dos interesses dos distintos
stakeholders atuantes nas empresas?
Os processos de Recursos Humanos influenciam estrategicamente a Governança
Corporativa?

Bloco 2 (Governança Corporativa)
XIII.

XIV.

XV.
XVI.
XVII.

Governança Corporativa torna os negócios mais seguros e menos expostos a riscos
externos ou de gestão, desta forma os processos de Recursos Humanos influenciam
estrategicamente a governança corporativa?
Por meio de um conjunto de valores, princípios, propósitos, papéis, regras e processos,
que reagem ao sistema de poder e aos mecanismos de gestão das empresas, Recursos
Humanos atua diretamente nas atitudes e comportamentos esperados por Governança
Corporativa?
Os processos de recompensa e punição, definidos por Recursos Humanos, são críticos
para Governança Corporativa das empresas?
A remuneração dos executivos, atrelada aos objetivos estratégicos da empresa, é crítica
para os processos de Governança Corporativa?
O nível de engajamento dos funcionários influencia o sucesso dos processos de
Governança Corporativa?
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XVIII.
XIX.

A definição da estrutura organizacional é estratégica para o sucesso dos processos de
Governança Corporativa?
Governa Corporativa pode reforçar as competências organizacionais para enfrentar
níveis de complexidade renovados, e ambíguos, ampliando também as bases
estratégicas da criação de valor, sendo um fator de harmonização de interesses e que
contribuirá para que os resultados corporativos se tornem menos voláteis?

Bloco 3 (RH e GC)
XX.

XXI.

XXII.

O papel da área de Recursos Humanos se destaca na visão de longo prazo, na definição
das estruturas organizacionais, na formulação de políticas de recompensas e punições,
que são mecanismos de controle de Governança Corporativa?
Governança Corporativa aumenta a confiança dos investidores, desenvolve
corporações, auxilia no alcance dos objetivos estratégicos e na definição da estrutura de
poder, e neste caso a área de Recursos Humanos atua de forma estratégica?
Você concorda com a seguinte afirmação? “Sendo a área de Recursos Humanos um dos
pilares, ou um fator estratégico, para Governança Corporativa, por ser a área
responsável por parte dos códigos de boa governança e boas práticas, tais como o
direcionamento em relação ao escopo de atuação e a estrutura da diretoria e conselho de
administração será também a área protagonista para lidar com as deficiências da
Governança Corporativa propondo e criando forças internas que irão, em conjunto com
as forças externas, pressionar por boas práticas de governança”

