
Mesmo não desempenhando mais funções meramente operacionais, os RHs lutam para serem
reconhecidos como responsáveis por área estratégica, e não de apoio. Os profissionais têm cons-

ciência de que estar alinhados às políticas da empresa é fundamental, mas admitem que, entre teo-
ria e prática, ainda há uma distância considerável a ser percorrida. Como parte de um corpo, o RH
sofre os reflexos se falta saúde financeira à organização. Mas a falta de verba não pode ser uma des-
culpa: é preciso criatividade e muito planejamento para corresponder às expectativas e lidar com
cobranças, que vêm de todas as direções.

Se, por um lado, a diretoria exige produtividade e cumprimento de metas de seus funcionários, por
outro, os colaboradores clamam por ambiente organizacional saudável, capacitação à altura do que
lhes é cobrado e uma gestão que possibilite equilibrar a complicada equação cujos elementos são
resultados satisfatórios-prazos curtíssimos. Nesse fogo cruzado encontra-se o RH, que, no estresse
do dia-a-dia, corre para cumprir com suas obrigações, mas, às vezes, deixa de lado reflexões acerca de
sua real função numa corporação, seus objetivos, atribuições, fragilidades e pontos fortes.

Aproveitando a realização do Conarh 2005, período em que os principais gestores do Brasil se
reúnem para pensar a realidade do setor, a revista CanaIRh conversou com alguns palestrantes do
evento para traçar um panorama sobre questões que permeiam a atividade diária, mas que acabam

ficando latentes e contidas. Os participantes falaram abertamente sobre o que são, onde estão e
para onde querem ir.

REALIDADES DISTINTAS
A falta de diálogo mais aberto entre o RH e a diretoria da organização - que acarreta uma

desconexão com a realidade da empresa - é um dos principais motivos de incômodo para os profis-
sionais do setor."Não pode haver o distanciamento que ainda existe entre as estratégias e políticas
do RH frente aos objetivos da corporação", afirma Antônio Salvador, consultor de Human Capital

Solution da IBM. Mas, se esse canal aberto inexiste, a culpa recai sobre a cultura organizacional, que
privilegia a segregação de departamentos. Os funcionários das áreas estabelecem abismos entre si
e, não raro, se esquecem de que são partes de um todo."As empresas têm muita dificuldade de esta-
belecer objetivos comuns", defende a diretora de RH da rede Pão de Açúcar, Maria Aparecida Fonseca.
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Se, nessa realidade, as áreas não falam a mesma língua, para elas
começarem a falar mal uma das outras é um pulo. "A competição entre

setores existe, sim, e se engana quem pensa o contrário", diz Maria Aparecida.
"Mas isso não é problema, desde que todos tenham em mente que estão lá
pelo mesmo fim", conclui. Para solucionar a questão, entram em cena os

líderes. De acordo com Marco Giotto, diretor-presidente da Rio de Una, a saída
para erradicar essa dispersão de ideais é o alinhamento entre os executivos.

O CanaIRh ouviu a diretora de Rh do grupo Pão de Açúcar, Maria Aparecida
Fonseca, o diretor-presidente da Rio de Uma, Marco Giotto, o diretor de RH da

Gerdau, João de Lima, a professora da Fundação Dom Cabral, Priscila Soares, o
vice-presidente de relações internacionais do Mc Donald's, Alcides Terra, o con-
sultor Pedro Mandelli, a diretora de RH da Martin Brower, Regina Steinas, e
Antônio Salvador, consultor de Human Capital Solution da IBM. Veja a seguir o

que alguns deles pensam. E a íntegra de todas as entrevistas no site
www.canalrh.com.br.

CanaIRh: O que mais te irrita ou incomoda no mundo do RH?
Maria Aparecida Fonseca, Pão de Açúcar: A distância entre discurso e práti-

ca: fala-se muito na importância das pessoas em uma corporação, mas os
investimentos não seguem esse discurso. No que diz respeito ao RH em si, me
incomoda a falta de profissionais capacitados. Existe um gap entre o que o
mundo dos negócios precisa e o que a gente oferece. Há poucas instituições

que formam profissionais qualificados no setor. Por fim, um problema que é
decorrente dos dois primeiros é a alta incidência de contratação de consulto-
rias. Um tiro no pé. Elas são importantes, sim, mas o projeto de gestão de pes-
soas não pode se basear nos consultores.

Alcides Terra, Mc Donald's: É ver que os profissionais de RH não estão mobi-
lizados para atuar na evolução das regras do jogo, na parte regulatória, ficando,
assim, muito à margem desses processos. A simples aceitação de regras é com-
plicada. As regras trabalhistas são antigas e complicam a relação capital X tra-
balho. É preciso uma ação pró-ativa.

Antônio Salvador, IBM: O distanciamento que ainda existe entre as estraté-
gias, políticas e mesmo a postura de RH frente às necessidades dos acionistas
ou objetivos de negócio. Como RH, estamos perdendo oportunidades enormes
de mudar a face das empresas e, por conseqüência, nossa posição e importân-
cia para as organizações. Isso reforça a imagem de que RH não agrega valor.

Priscila Soares, fundação Dom Cabral: A aplicação de ferramentas desconec-
tadas dos objetivos empresariais e de desenvolvimento efetivo da capacidade
de realização das pessoas. Vivemos uma contradição. Afinal, temos um arse-



nal de metodologias inovadoras à nossa disposição, mas

o foco no micro tem empobrecido nossa atuação

estratégica junto às lideranças empresariais. Nos últimos

anos, temos sido insistentemente convocados a "pro-

mover um alinhamento"da gestão de recursos humanos

ao negócio, o que parece indicar um descompasso entre

o poderio ferramental que dispomos e a contribuição

para ampliar a capacidade competitiva do negócio.

CanaIRh: Como trabalhar a sinergia nas empresas, se os

vários departamentos da mesma companhia trabalham
como se fossem times competindo uns com os outros?

Maria Aparecida: Não vejo problema algum na compe-

tição. E se engana quem pensa que ela não existe. A ques-

tão problemática é a falta de uma causa única. As empre-

sas têm muita dificuldade de estabelecer objetivos co-

muns. A competição é saudável, desde que tenha uma

direção e os funcionários lutem por um fim comum, maior.

Terra: Essa "competição" interna não existe. As empre-

sas estão tão enxutas e estrategicamente focadas, que

não há espaço para isso. Se houver, os funcionários caem,

os líderes caem e as empresas também.

Antônio Salvador: Com objetivos comuns. Há muito

tempo vem sendo trabalhado o conceito de desdobra-

mento de diretrizes e metas. A partir delas, cria-se um

processo de desdobramento e alinhamento de metas por

diretoria, gerência, até chegar no indivíduo. De qualquer

forma, a competição também não é algo nocivo, e deve

ser estimulada. Não conheço nenhuma organização de

vendas em que os vendedores não sejam incentivados a

competir e a ganhar. Uma organização forte é aquela que

consegue criar um ambiente de competição e de alto

desempenho, mas com alinhamento de metas e obje-

tivos muito claro, garantindo que todos vão competir,

sim, mas para o sucesso da organização.

Priscila: Temos três frentes de atuação para promover o

alinhamento e a integração da organização aos objetivos

estratégicos. A primeira é o desdobramento das estraté-

gias organizacionais em objetivos mensuráveis, e a tra-

"Como RH, estamos
perdendo oportunidades
de mudar a face das
empresas e, por
conseqüência, nossa
posição e importância
para as organizações"

dução dos objetivos em contrato de desempenho das

áreas funcionais, de grupos e dos indivíduos. Depois vem

o desenvolvimento de equipes, o que requer a aprendiza-

gem de metodologias de diagnóstico, técnicas de fun-

cionamento produtivo em grupo e habilidades interati-

vas. Por fim, vem o sistema de remuneração,que deve ser

consistente com os objetivos estratégicos traçados.

CanaIRh: A obrigação constante de reduzir ou manter

custos limita a execução de projetos e o investimento em

pessoas. Há algum caminho para driblar esse paradoxo?

Maria Aparecida: Não vejo como um paradoxo, mas

como uma dificuldade que pode ser gerenciada. Quando

se fala em investimentos em pessoas, o maior problema

não é custo, mas as formas de investir, Atualmente,

investe-se aleatoriamente, sem saber as reais necessi-

dades dos colaboradores. É preciso, antes de tudo, fazer

um diagnóstico, conhecer o público com o qual está

lidando e conhecer suas demandas. A partir daí, tem iní-

cio um trabalho profundo, que visa a criação e a imple-

mentação de projetos com custos baixos e que resultem

em alto nível de satisfação.

Terra: Reduzir custo é algo que sempre existiu e vai

continuar existindo. É uma condição básica de sobre-

vivência. A solução é ter pessoas e processos mais produ-

tivos. As empregadoras buscam, cada vez mais, pôr

profissionais altamente qualificados para que não pre-

cisem se preocupar em capacitá-los. Acredito muito no

conceito de auto-desenvolvimento. O empregado precisa



se aprimorar, mas sem esperar que a organização o
ajude. Se ajudar, ótimo. O que as organizações podem e
devem fazer é incentivar o aprimoramento.

Salvador: A pressão por custos não é um "privilégio" da
área de RH.Todas as organizações e departamentos vêm
trabalhando ano a ano para serem mais eficientes e efi-

cazes. É a chamada competição. Precisamos sim é rein-
ventar o RH. Buscar mais eficácia por meio de estruturas
mais enxutas, estimulando o auto-serviço por meio de

tecnologias, terceirizando funções e atividades transa-
cionais com empresas que possam ter maior escala.
Assim, permite-se que a área de RH seja menor e mais
concentrada em atividades estratégicas.

Priscila: Essa é uma questão muito debatida, mas, na
minha prática profissional, não tenho encontrado corre-

lação entre desenvolvimento e altos gastos. Tenho visto,
com freqüência, desperdícios de recursos com programas
educacionais mal planejados ou inadequados para as
reais necessidades das empresas. Quando o processo é
bem feito e os resultados são mensuráveis, esse para-
doxo perde força, pois fica fácil demonstrar o custo da
ignorância em relação ao investimento em educação. Por

outro lado, existem inúmeras formas de aprendizagem
dentro da própria empresa. Há muito conhecimento

subutilizado que pode ser aplicado no desenvolvimento
interno. Aprender ensinando é uma forma de desenvolvi-
mento. Além disso, na minha opinião, bons líderes desen-
volvem pessoas pela atitude educacional e pela postura
de orientação e monitoração das equipes.

CanaIRh: A tese do "politicamente correto", como
respeito à diversidade e a promoção da qualidade de
vida, sempre faz parte dos discursos das corporações. Por
que a prática, efetivamente, não acompanha?

Maria Aparecida: Nos últimos anos, essas práticas vêm
sendo implementadas, sobretudo nas grandes corpo-

rações. Entretanto, elas ainda não acontecem na intensi-
dade que deveriam. As empresas estão mais atentas para
essa questão. Muitas vezes, justifica-se a não implemen-
tação de políticas por falta de verba. Mas acredito que o
assunto está muito mais ligado a aspectos da cultura
organizacional, de visão estratégica. Os recursos são
importantes, é claro, mas o que não pode - e acontece

muito - é se esconder atrás dessa justificativa para não
colocar em prática o discurso. A despeito de tudo isso,
vejo o cenário futuro com otimismo, porque um conjun-
to de fatores está forçando as organizações a olhar com
atenção para a questão e a tomar consciência de sua
importância. Os funcionários, a sociedade e o mercado
pressionam para que as corporações ajam e, assim, elas
não têm muito para onde correr.

Terra: Essa é uma postura recorrente. É preciso que as
empresas ajam com transparência. Nós, por exemplo,
somos uma organização com 36 mil funcionários traba-
lhando 365 dias por ano.Temos, por obrigação, manter o
comprometimento com esses colaboradores. A fideli-
dade ao discurso e aos funcionários é o segredo.

Salvador: Porque as empresas ainda tomam o remédio
certo pelo motivo errado. Ou seja, desenvolvem progra-
mas de qualidade de vida, ou inclusão da mulher, negro
ou deficiente, como uma ação social, e não uma ação real
de melhoria de desempenho advinda de um grupo de

profissionais mais diverso, global e que possa olhar os
problemas sob diversas óticas, produzindo, assim, me-
lhores resultados para a companhia. Enquanto as empre-
sas olharem esses programas apenas pelo cunho social, e
não de negócios, as práticas ainda serão para "inglês ver".

Priscila: Perguntas básicas não têm sido feitas antes de

se tomar a iniciativa, tais como 'por que queremos imple-
mentar esse programa,"que tipo de impacto ele vai tra-
zer à estratégia empresarial', 'como saberemos que o
objetivo foi atingido?'



Fonte: Revista Canal RH, a. 4, n. 47-Edição especial, p. 22-27, ago. 2005.




