
Entrevista a Paulo Jebaili

Fixação por gerar valor
Guru diz que este é um grande momento para
ser um profissional da área de recursos humanos

Dave Ulrich é um dos mais influentes pensadores
mundiais no que tange à gestão de recursos huma-

nos. Ele é professor da Universidade de Michigan (EUA),
da qual está licenciado para um período sabático em Mon-
treal, no Canadá, que termina em junho deste ano. A data
coincide com o lançamento nos EUA de seu novo livro HR

Value Proposition (traduzindo, algo como Uma Proposta de
Valor de RH), escrito em parceria com Wayne Brockbank,
também professor da mesma universidade.
Autor de 12 livros, entre eles Human Resource Champíons:
The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results
(lançado no Brasil como Os Campeões de Recursos Huma-
nos: Inovando para Obter os Melhores Resultados, pela Edi-

tora Futura), Dave Ulrich é um estudioso da área de RH,
principalmente no que se refere à maneira como as
empresas desenvolvem competências como veloci-
dade, aprendizado, talento e liderança.
Em 2000, foi apontado pela revista Forbes como um
dos cinco melhores consultores em negócios do mun-
do. No ano seguinte, figurou na revista BusinessWeek
como guru número 1 em educação.
Em meio ao seu período sabático, Dave Ulrich conce-
deu a seguinte entrevista, por e-mail, para MELHOR,
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em que fala sobre a importân-
cia do papel de RH nas organi-
zações, tema fundamental em
seu próximo livro.

O que os motivou a escrever
esse livro?

Em um nível simples, nós quise-
mos ajudar a definir e dar forma à pro-
fissão de recursos humanos para os
próximos anos. Acreditamos que RH
pode e faz uma significativa diferen-
ça tanto em ajudar as organizações a
atuarem em um mundo competitivo
quanto em cuidar dos indivíduos. Mas
para isso, é preciso que o RH coloque

lismo dos funcionários de RH por meio
de suas atuações e competências. Por
fim, nesses cinco domínios de ativida-
des, nós definimos 14 critérios para o
novo RH. Esses critérios podem ser uti-
lizados para auditar a qualidade do RH
e preparar as ferramentas a fim de se
certificar de que o RH gera valor.

Quando a área de RH agrega
valor à organização?

O RH cria valor quando aqueles
que recebem os seus serviços ates-
tam isso. O que pode significar com-
petência e comprometimento dos
funcionários, a habilidade dos ges-

tecnologia (e-RH), centros presta-
dores de serviços ou outsourcing. A
outra metade do trabalho de RH lida
com a transformação da empresa e
com a geração de valor para os públi-
cos-chave de relacionamento. Para
fazer esse trabalho de transformação,
os profissionais de RH irão provavel-
mente trabalhar em centros de ex-
pertise, em funções corporativas e
estar enfronhados nos negócios. Esse
capítulo fala sobre como fazer tanto
o trabalho operacional quanto o de
transformação de RH e mostra como
os líderes de RH podem organizar a
função de recursos humanos.

com muita determinação o foco em
valor e não apenas na atividade. As-
sim, quisemos propor alguns passos
específicos para definir e criar valor.

Qual é a mensagem essencial
desse livro?

O livro tem três níveis de mensa-
gens, um mais complexo que o outro.
No nível mais básico, nós aconselha-
mos que RH (as práticas, os departa-
mentos e os profissionais) tenha de
criar valor. Então, sugerimos cinco coi-
sas que precisam acontecer para criar
esse valor: (1) entender o mundo ex-
terno, (2) definir e atender os stake-
holders (funcionários, clientes, inves-
tidores e gerentes de linha), (3) atuali-
zar e inovar as práticas de RH (pes-
soas, performance, informação e tra-
balho), (4) reger a organização de RH
e definir uma estratégia de recursos hu-
manos, e (5) assegurar o profissiona-

tores de linha de executar a estraté-
gia no âmbito das competências es-
senciais da organização, conexão do
cliente conforme sua participação, e
os intangíveis que afetam a decisão
do investidor. Esses quatro públicos
de relacionamento do RH definem o
valor das práticas, funções e pessoas
de recursos humanos.

Há um capítulo no livro chama-
do HR Organization. Do que
trata esse tópico?

Todo departamento de RH tem de
ser organizado de modo a assegurar
que os investimentos de recursos hu-
manos gerem valor. Nós descobrimos
que essas organizações de RH estão
partidas ao meio. Muito do trabalho
administrativo (rotinas, padrões, ati-
vidades repetitivas como folha de pa-
gamento e benefícios) está sendo
crescentemente feito por meio de

Que aspectos os profissionais
de RH devem levar em conta
na hora de alinhar a estratégia
de negócios com a estratégia
de recursos humanos?

Tradicionalmente, estratégia tem
sido uma dança de dois passos: for-
mulação e implementação. RH tem
se envolvido primordialmente com a
implementação, como as práticas de
recursos humanos ligadas a pessoas,
performance, informação e trabalho
alinhadas com a estratégia. O que nós
propomos é que isso seja de fato uma
dança com três passos e que RH con-
tribua em cada um deles. (1) Formu-
lação: as empresas precisam ter uma
clara direção sobre o que querem al-
cançar e serem assim reconhecidas.
Os profissionais de RH podem faci-
litar esse processo e assegurar a cla-
reza. (2) Competências: as empresas
desenvolvem competências essen-
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ciais que definem aquilo que fazem
bem e por isso são reconhecidas. Os
profissionais de RH podem tomar a
frente ao fazer auditorias de compe-
tências. Essas competências tornam-
se o cumprimento do trabalho de RH.
(3) Implementação: as práticas de re-
cursos humanos podem ser desenha-
das e cumpridas de modo a assegu-
rar que essas competências essenciais
se realizem. Os profissionais de RH
criam menus de opções para cada
prática de RH para que possam ser
escolhidas a fim de gerar valor.

pecto ao qual os profissionais de
RH prestam menos atenção do
que deveriam?

Os melhores profissionais de RH
são exímios em contribuição estra-
tégica (eles podem adaptar a cultu-
ra da empresa à sua estratégia, fa-
zer a mudança acontecer e ajudar a
definir e a alcançar os objetivos de
negócio), credibilidade pessoal (o
profissional de RH desenvolve re-
lações de confiança com seus clien-
tes), práticas de RH (os profissio-
nais de RH sabem como criar práti-

pessoas por meio de uma propo-
sição de valor.

Performance: ter o domínio das
recompensas não-financeiras e asso-
ciar recompensas financeiras com o
desempenho dos negócios.

Informação: assegurar que a
informação simbólica usada den-
tro da organização também seja
utilizada fora dela.

Trabalho: mudar para organiza-
ções horizontais e de equipes e con-
ceber o local de trabalho como uma
fonte de desenvolvimento.

Que tipo de perguntas os pro-
fissionais de RH podem fazer a
si mesmos para saber se são de
fato proativos?

Eu entendo o contexto dos negócios
da minha organização (empresa, tec-
nologia, demografia e tendências glo-
bais)? Eu conheço e sou capaz de aten-
der os stakeholders do meu negócio
(colaboradores, gestores de linha,
clientes e investidores)? Eu conheço
as últimas práticas relacionadas a pes-
soas, performance, informação e tra-
balho e posso criar opções que conte-
nham inovação em cada prática? Nós
somos capazes de estabelecer uma cla-
ra estratégia de RH e um nível de or-
ganização que assegurem que o nosso
departamento está realmente focado
nas coisas certas? Eu tenho as compe-
tências e desempenho as funções ne-
cessárias para gerar valor?

Com base no seu trabalho jun-
to às empresas, existe algum as-

cas que vão ao encontro dos objeti-
vos dos negócios), e conhecem os
negócios (os profissionais de RH co-
nhecem as implicações financeiras
e de mercado dos negócios). Essas
são também as áreas que os profis-
sionais de RH freqüentemente dei-
xam de lado para ser eficazes.

Na sua opinião, qual será o
maior desafio que o RH enfren-
tará em um futuro próximo?

Gerar valor. É fácil se deixar le-
var pelo padrão de fazer e fazer mais
sem perceber plenamente que os re-
sultados que alcançamos são fre-
qüentemente mais importantes do
que as atividades que executamos.

Quais as práticas de RH que
estão vindo à tona?

Pessoas: aprender a adquirir
talento por meio da contratação
pornetwork, desenvolver pessoas
por meio da experiência, reter

Vejamos uma situação hipoté-
tica. Uma empresa com a parte
operacional terceirizada e com
gestores de linha conscientes
da importância das pessoas
poderia prescindir de um de-
partamento de RH?

Sim. E provavelmente estariam
cometendo um terrível equívoco. Eu
concordo que o trabalho operacional
de RH pode (e freqüentemente de-
veria) ser terceirizado. Mas o mais
estratégico e transformador trabalho
a ser feito por RH pode e deve ser
feito dentro da empresa. Os profis-
sionais de RH que atuam como
coaches, facilitadores, arquitetos,
designers e cumprem o trabalho de
RH ajudam os gestores de linha a
fazer escolhas pertinentes sobre co-
mo definir e fazer o trabalho de RH.
Sem os profissionais de RH, os ges-
tores de linha teriam de usar seus
instintos sobre o que poderia ou não
ser o certo. Existe um volume de co-
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nhecimento de RH que os profis-
sionais dessa área precisam domi-
nar e adaptar às suas organizações.

No prefácio do livro, está
escrito: "Em resumo, nós
acreditamos que este é um
grande momento para ser
um profissional de RH."
Quais seriam as razões para
essa afirmação?

para um foco tanto nas pessoas (ha-
bilidades individuais) quanto na or-
ganização (capacidades da organi-
zação). Isso abre uma grande porta
para profissionais de RH conscien-
tes impactarem a organização.

ganizações e as pessoas cresceu
dramaticamente. Os profissionais
de RH terão de lidar cada vez mais
com um pequeno tempo de sobre-
vida de conhecimento no qual
eles terão de adaptar e inovar o
seu modo de pensar.

viços; e conhecimento, em última
instância, reside na mente e nas ações
das pessoas. Destravar esse conhe-
cimento irá requerer mais criati-
vidade do RH do que nunca.

Somos cada vez mais uma eco-
nomia de conhecimento e ser-

O campo de RH tem mais per-
guntas do que respostas. Por

exemplo: como podemos utilizar o
RH para construir participação de
clientes, aspectos intangíveis que
afetem o investidor ou competências
essenciais da organização?

Os resultados de RH estão
mudando dos sorrisos ou dos

funcionários felizes para os as-
pectos intangíveis que afetam a
decisão dos investidores. Nin-
guém está certo de como medir
esses intangíveis, ainda que todos
saibam que eles são críticos. As
questões que se apresentam aos
profissionais de RH são mais in-
cômodas do que nunca.

Com a velocidade das mu-
danças tecnológicas, glo-

bais, empresariais e demográfi-
cas, a habilidade de adaptar as or-

O RH está no meio de uma
enorme inovação. Estamos sal-

tando de um puro foco nas pessoas

As questões de RH estão fa-
zendo uma enorme diferença

no sucesso das empresas. Muitos
dizem isso ("as pessoas são o nos-
so mais importante patrimônio"),
mas poucos realmente agem de for-
ma que reflita esse pensamento.

Anúncio

Fonte: Melhor: gestão de pessoas, n. 210, p. 16-19, abr. 2005.




