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A chave para um
bom planejamento
de RH está no
entendimento da
relação entre os
elementos que
compõem a gestão
de pessoas

Estratégia
de RH e a
geração de valor

Tem sido freqüente ouvir-
mos profissionais da área

usar a expressão "planejamento es-
tratégico de RH", muitas vezes sem
ter clara a percepção do potencial de
contribuição da função e da forma
que os elementos desse planejamen-
to podem ser relacionados aos movi-
mentos estratégicos da organização.
Para desenvolvermos uma análise
adequada ao assunto é conveniente
fazer um paralelo entre o foco da
atenção mobilizada na formulação
do planejo estratégico da organiza-
ção e aquele que deve orientar o pro-
cesso de planejamento de RH.

Quando trabalhamos na formu-
lação de um plano estratégico para
a empresa, em geral a nossa aten-
ção se estabelece em um eixo ca-
racterizado por palavras como bar-
reiras, concorrência, competição,
ameaça etc. Quando falamos em
planejamento de RH, observamos
que outra linha de conceitos se des-
taca nos diálogos que conduzem o
processo de estabelecimento das
diretrizes e formulação de planos.
As palavras de ordem nesse caso
giram em torno de aspectos que
lembram sinergia, apoio, alinha-
mento, desenvolvimento etc.



Não há dúvida de que devemos
tratar os dois esforços de forma inte-
grada se quisermos coerência entre
as ações da organização, porém de-
vemos reconhecer que eles apresen-
tam natureza distinta em relação ao
ambiente e ao foco de suas atenções.
Enquanto o planejamento estratégi-
co procura alternativas para melho-
rar a posição num ambiente que, em
geral, se parece com uma arena na
qual os participantes competem pe-
los melhores lugares, o planejamen-

to de RH, bem como o de outras
funções internas, procura so-

mar esforços e criar um am-
biente sinérgico e, assim,

fortalecer a organiza-
ção como um todo

e capacitá-la para
melhor respon-

der à compe-
tição externa.

É evidente
que a chave
para um bom
planejamento
de RH está no

perfeito enten-
dimento da rela-

ção que se estabele-
ce entre os elementos

que compõem a função de ges-
tão de pessoas e de como ela permi-
te que estes sejam combinados e ali-
nhados numa relação de causa e
efeito para traduzir seus esforços em
valor real para a organização. So-
mente a partir da compreensão des-
sa lógica de criação de valor é possí-
vel traçar o caminho para o futuro,
estabelecendo e priorizando objeti-
vos e metas naquilo que chamamos
de planejamento de RH.

Cada organização pode criar sua
própria interpretação de alinhamento
e compor de forma exclusiva a cadeia
de relações entre os produtos, interes-
ses e recursos que sustenta a função de

RH. Sua missão, visão, história, valo-
res, crenças e tecnologia, entre outros,
são fatores que vão condicionar o de-
senho a ser produzido. Mesmo assim,
um modelo pode ser adotado como
ponto de partida para configurar essa
lógica de geração de valor.

Para a construção desse modelo
recorro ao conceito de mapa estraté-
gico dos professores Kaplan e Nor-
ton, em especial à estrutura de pers-
pectivas por eles utilizada. Não exa-
tamente as mesmas perspectivas (fi-
nanceira, clientes, processos e apren-
dizado e crescimento), mas uma
adaptação que permita transitar en-
tre os interesses da organização e dos
colaboradores, apoiado nos princi-
pais processos da função da gestão
de RH e nas exigências de aprendi-
zado e crescimento dos profissionais
que devem suportar esses processos.
Em cada uma delas, vou destacar ele-
mentos básicos a serem considerados
no planejamento de RH em relação
aos quais devem ser estabelecidos os
indicadores e objetivos do plano.

Perspectiva do negócio
Partindo de uma macrovisão do

nosso mapa, temos na primeira pers-
pectiva dois conjuntos de resultados
que contemplam a expectativa da or-
ganização quanto à contribuição da
função para a sustentabilidade do
negócio. Um deles, em geral associa-
do ao conceito contábil de custos, na
verdade representa o valor do inves-
timento feito pela empresa para dis-
por da força de trabalho necessária à
suas operações. Como tal, ele dire-
ciona a atenção do gestor para as
questões que envolvem os elemen-
tos mais tangíveis da gestão e que
podem ser avaliados com relativa fa-
cilidade e precisão.

Aqui temos os custos gerais com
pessoal - salários, encargos, benefí-
cios etc. - e também os custos espe-

cíficos decorrentes do próprio exer-
cício da função de gestão de pessoas
- recrutamento, seleção, treinamen-
to etc. -, normalmente a cargo de
uma área responsável por essas ati-
vidades e muitas vezes utilizados
como forma predominante de avaliar
o seu desempenho.

O segundo conjunto de resultados,
de natureza mais sutil, representa o
retorno intangível do investimento
feito pela organização e está direta-
mente associado à criação de capital
humano. Sua administração apresen-
ta maiores dificuldades ao gestor,
exigindo um pensamento sistêmico
e que privilegie modelos de gestão
predominantemente qualitativos.
Aqui encontramos o maior potencial
de geração de valor para a empresa,
materializado em quatro grandes li-
nhas de produtos.

• Garantia de
continuidade operacional

Para garantir que o negócio não te-
nha sua continuidade operacional
comprometida por deficiências de ca-
pital humano, a função de gestão de
pessoas deve ser capaz de reter os co-
laboradores na organização e manter
atualizado o conhecimento necessá-
rio à sustentação de suas atividades.

• Altos padrões de desempenho
A organização precisa que os co-

laboradores respondam com inicia-
tiva e qualidade às demandas que
lhes são apresentadas e tomem de-
cisões acertadas. Não basta ter pes-
soal capacitado, é necessário con-
tar com pessoas imbuídas de von-
tade de fazer. Deve haver motiva-
ção. Ainda, para que a excelência
em desempenho seja atingida, é
necessário flexibilidade para que as
capacidades desenvolvidas possam
ser utilizadas nos momentos e nos
processos em que elas fizerem mais
sentido e apresentarem maior con-
tribuição à organização.
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• Parceria estratégica
Essa contribuição ocorre quando a

gestão de RH, alinhando suas ativi-
dades às estratégias da organização,
consegue criar sinergia capaz de le-
var os colaboradores a enfrentar e su-
perar os desafios apresentados pela
estratégia organizacional, bem como
sustentar as competências estratégicas
requeridas para isso. Dessa forma, as
demandas de capital humano identi-
ficadas no planejamento estratégico
da empresa serão os elementos cen-
trais do planejamento de RH.

• Imagem positiva da organização
Diversos são os programas desen-

cadeados por essa função que trans-
cendem as fronteiras organizacio-
nais, influenciando a imagem da or-'
ganização junto a escolas, universi-
dades, comunidades e outros organis-
mos com os quais estabelece parce-
rias para localizar, selecionar e pre-
parar os futuros colaboradores.

Perspectiva dos colaboradores
A expectativa da organização será

atendida pelo esforço das pessoas
que compõem seu quadro funcional.
Elas, por sua vez, mobilizarão esse
esforço se as suas próprias expecta-
tivas forem atendidas. Assim, a ges-
tão de pessoas deve buscar a conci-
liação entre essas duas partes inte-
ressadas. Devem ser trabalhados os
resultados que interessam diretamen-
te aos colaboradores, seja na linha de
preparação para o trabalho ou no
atendimento de suas outras necessi-
dades, tais como: a manutenção de
um bom ambiente de trabalho, opor-
tunidade de estabelecer relaciona-
mentos com os demais colaborado-
res, oportunidade de desenvolvimen-
to de carreira e de atingir realização
profissional. Também consideramos,
aqui, o seu interesse com a seguran-
ça, com os programas de capacitação,
com a justa retribuição e reconheci-

mento pelo trabalho realizado, com
as informações e comunicações ade-
quadas, com a existência de uma li-
derança motivadora etc.

O alinhamento entre a primeira e a
segunda perspectivas do nosso mapa
demanda mais esforço do que aparen-
ta inicialmente. Os interesses aqui
identificados podem apresentar con-
flitos que exigirão tempo e dedicação
para serem adequadamente resolvi-
dos. Mesmo assim, essas dificuldades
devem ser superadas pela função de
RH para que a cadeia de geração de
valor seja bem equacionada.

Perspectiva de processos
Aqui encontramos os processos

desempenhados pela função de ges-
tão de RH. Deles não participam ape-
nas os profissionais especializados
em RH, mas também todas as lide-
ranças e ainda aquelas pessoas que
trabalham criando estruturas e pres-
tando serviços de apoio a essa ges-
tão, tais como os profissionais de
segurança, os de comunicação e ou-
tros. Em função da especificidade e
da natureza do propósito de cada um
dos processos, eles foram agrupados
em quatro grandes blocos:

• Alinhar a função de RH
às demandas do negócio

As diretrizes para a gestão de RH e
os objetivos de longo prazo devem ser
estabelecidos, considerando a missão,
a visão, as estratégias, os objetivos e
as políticas organizacionais, para que
o plano operacional mantenha-se ali-
nhado à lógica de geração de valor da
função. Os fatores-chave ao desem-
penho da função devem ser previa-
mente analisados e considerados, as-
sim como as possíveis variações no
cenário composto pelas condições
ambientais e corporativas que possam
afetá-los. Trata-se da criação de uma
visão de longo prazo para a função,
integradora e estruturante, que não

deve ser confundida com os planos
operacionais voltados ao exercício da
atividade no curto prazo, os quais se-
rão tratados no item seguinte.

• Prover competências
A provisão de competências con-

templa os processos executados para
identificar, avaliar e eliminar a dis-
tância entre a futura disponibilidade
de recursos qualificados e a deman-
da prevista para atender aos objeti-
vos organizacionais. Aqui encontra-
mos o planejamento operacional e as
respectivas ações de recrutamento,
seleção, integração e treinamento
necessário para disponibilizar as
competências demandadas pela orga-
nização. Também o processo de des-
ligamento de colaboradores deve ser
enquadrado nesse bloco.

• Prover comprometimento
Para que as pessoas tenham von-

tade de exercer suas competências e
trabalhar alinhadas entre si e com as
expectativas da organização, precisa-
mos de um conjunto de processos
que estimule o interesse e crie a ne-
cessária tensão motivadora. Esse
conjunto de processos deve focar a
negociação de objetivos pessoais, o
monitoramento, a orientação indivi-
dual, a avaliação de resultados, a ges-
tão de carreira, as ações de reconhe-
cimento e a adequada retribuição aos
esforços dos colaboradores.

• Desenvolver cultura e liderança
A operacionalização dos proces-

sos até aqui descritos acontece em
um ambiente que conhecemos como
cultura organizacional, a qual in-
fluencia o comportamento dos cola-
boradores enquanto também é cons-
tituída por esse mesmo comporta-
mento. Por isso, esse ambiente me-
rece atenção especial dos gestores de
RH. Nele, os gestores desenvolvem
os programas e as ações que buscam
internalizar a missão, a visão, os va-
lores e os comportamentos pretendi-



dos pela organização. Também esta-
belecem as políticas de gestão e li-
derança, educam os colaboradores e
monitoram e agem sobre as condi-
ções necessárias à criação de um bom
ambiente de trabalho.

Perspectiva de
aprendizagem e crescimento

Na linha de pensamento desen-
volvida pelos professores Kaplan e
Norton, é na quarta e última pers-
pectiva que encontramos os elemen-
tos associados à aprendizagem
organizacional e à estrutura de da-
dos e tecnologia de suporte que da-
rão sustentação aos processos gera-
dores de valor. Tratando-se da gera-
ção de valor em RH, aqui o foco será
sobre os esforços de aprimoramen-
to dos mecanismos de gestão de RH
e de criação de capacidades básicas
indispensáveis aos próprios gesto-
res. Pessoas que não estão necessa-
riamente concentradas em uma única
unidade organizacional, mas que res-

pondem pela efetiva geração de valor
da função, operando como um siste-
ma que perpassa toda a organização.

O desenvolvimento de softwares
ou tecnologias inovadoras, a criação
de base de dados sobre colaborado-
res, o estabelecimento de parcerias
com centros de educação e formação
e a preparação de novas lideranças
são alguns dos elementos contempla-
dos nessa perspectiva. Enfim, aque-
las ações de melhoria que fogem ao
contexto já estruturado e rotineiro
dos processos de gestão de RH, mas
que são necessárias para a obtenção
de saltos de qualidade em direção ao
propósito da função.

Conclusão
Sabemos que planejar implica es-

tabelecer e encadear prioridades. Po-
rém, a prática tem nos mostrado que
a elaboração e, principalmente, a exe-
cução dos planos apresentam uma
série de dificuldades que nos impe-
dem de fazer a devida distinção entre

os elementos e reconhecer os diferen-
tes valores. Algumas vezes, essas di-
ficuldades estão relacionadas à falta
de uma visão sistêmica da cadeia de
geração de valor. O modelo descrito
estabelece um elenco de elementos as-
sociados à gestão de pessoas que se
relacionam na criação de valor sus-
tentável para a organização. Obvia-
mente que ele não tem o propósito de
sugerir que todos os itens aqui men-
cionados devam fazer parte de um pla-
no de RH, mas sim orientar os gesto-
res na definição de suas prioridades,
considerando o resultado desejado.
Mais do que isso, ele fornece uma
base lógica de suporte à compreen-
são da importância e do impacto de
cada um dos elementos no conjunto
estruturado de objetivos que vão com-
por o plano estratégico de RH.
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Text Box
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