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Já há um grande número de companhias em que a área de recursos humanos cumpre o seu papel 
de estar em sincronia com toda a empresa  
 
Novembro de 2005 - Em recente reportagem de capa de uma consagrada revista de gestão 
empresarial brasileira, o RH foi tratado como sendo na realidade um RD (Recursos Desumanos). 
Com diversos depoimentos de colaboradores frustrados, desiludidos e em alguns casos até 
mesmo rancorosos, desfilou em diversas páginas o ódio das pessoas por uma área que em 
princípio deveria ser a mais alinhada com as suas expectativas dentro das organizações. 
 
A matéria, porém, retrata apenas uma parte da realidade vivida hoje. É claro que existem vários 
casos de empresas em que o RH está muito mais preocupado em desempenhar um papel 
burocrático, de staff, gerando descontentamento entre os funcionários. Porém, não se pode 
estender essa situação para todos.  
 
Já há um grande número de companhias em que a área de recursos humanos cumpre o seu papel 
de valorizar o funcionário e, ao mesmo tempo, se mantém em sincronia com a realidade dos 
negócios, cada vez mais complexos, mutáveis e dinâmicos. Elas efetivamente acreditam que o 
capital humano faz a diferença, tratando do assunto com a mesma relevância com que tratam 
assuntos estratégicos. 
Nessas organizações, as atividades, por mais que sejam caracterizadas como “apoio”, são 
inseridas no processo que leva à cadeia de valor da organização. Isso acontece tanto para a área 
jurídica, segurança, TI, quanto (e principalmente) para a gestão do capital humano. Ao estarem 
completamente alinhadas aos processos de negócios nos quais estão inseridas, as pessoas 
(interface de atividades na maioria dos processos) passam a produzir efetivos e eficazes 
resultados. O desenvolvimento das habilidades é feito através de mentores, líderes humanísticos, 
“professores” e outras referências muito próximas ao seu dia-a-dia, pois a melhoria e ampliação 
das competências sem esse suporte é muito mais lenta e nem sempre alinhada aos negócios. 
 
A área de RH participa ativamente no entendimento das competências necessárias para o 
desenvolvimento dos negócios. Cursos e treinamentos, por exemplo, são feitos de acordo com a 
necessidade e objetivos de suas respectivas áreas. São acompanhadas por coaching ou mentoring 
para aprofundar e solidificar o desenvolvimento das novas competências.  
 
Por sua vez, além da formação humanística, os gestores de RH têm amplos conhecimentos sobre 
os processos de negócios da empresa (planejamento estratégico, business plan, BSC, mercado 
etc.). Isso permite que tenham uma noção mais clara não apenas sobre como qualificar e 
desenvolver os colaboradores tecnicamente, mas também conscientizá-los sobre a missão, visão e 
objetivos da companhia. 
 
Esses dois cenários mostram que a área de RH tem diante de si uma excelente oportunidade para 
contribuir decisivamente com os resultados das empresas. As pessoas necessitam e procuram 
novos caminhos para alcançar suas aspirações e realizações e o RH pode ser a alavanca (ou o 
alçapão) para as suas aspirações sua concretização. 
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