
EM PERSPECTIVA
Executivos apontam as promessas não cumpridas em RH nos
últimos anos. E o que promete ser tendência daqui para frente

Estar mais integrado ao ne-
gócio, atuar como um con-

sultor interno, compartilhar as fun-
ções com os demais gestores. No mês
em que MELHOR completa 14 anos,
ouvimos de executivos ligados à área
de RH o que, nesse período, deco-
lou, o que ficou na promessa e o que
está por vir no que se refere à gestão
de pessoas. Duas tendências podem
ser vistas em outras páginas da re-
vista. Uma delas é a de Cláudio
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Boechat, professor da Fundação
Dom Cabral, que assina um artigo
sobre sustentabilidade, no qual dei-
xa claro que ela não existe num am-
biente com líderes desconectados,
sem co-responsabilidade pelo todo.
"Líderes dessa natureza precisam ser
formados nas escolas e demandados
pelas empresas", destaca. Já Vicky
Bloch, consultora de carreiras e fun-
dadora da DBM do Brasil, reforça o
papel da liderança daqui por diante.

"Ouça a tudo e a todos, dentro e fora
da empresa. E, depois de refletir, sir-
va o outro. O papel do líder é criar
condições para o crescimento das
pessoas que o cercam. Mais do que
liderança, isso é responsabilidade
social", explica. Vicky e Boechat in-
tegram, a partir deste mês, nosso
novo time de colunistas.

Mas o que não aconteceu como
deveria nesses últimos 14 anos em
RH? "Atuar de forma estratégica",

- RH



responde Cícero Penha, diretor de ta-
lentos humanos do Grupo Algar, de
Minas Gerais. "Há muita falácia na
gestão de pessoas. Infelizmente, ain-
da vemos muito profissional da área
como um cumpridor de tarefas, com
medo de se posicionar diante da dire-
ção da empresa", diz. Ele acredita que,
para reverter esse quadro, são neces-
sários dois ingredientes: "Coragem
para se expor e habilidade para con-
vencer a diretoria, mostrar causa e
conseqüência dos programas que de-
senvolve. O RH ainda patina porque
não está fazendo o óbvio bem-feito.
E o que é o óbvio? Dar liberdade, ou-
vir as pessoas, trabalhar as lideranças."

Adriano Lima, vice-presidente de
RH da Mastercard, concorda, afirman-
do que o RH integrado ao negócio foi
uma grande promessa, com um discur-
so bonito. Ele ressalta que inúmeras
reuniões e seminários foram organiza-
dos para discutir o papel da área, mas
pouca efetividade foi vista. "O RH
olhou muito para o próprio umbigo",
provoca. "Até hoje, muitos líderes
vêem o RH à margem. E muitos pro-
fissionais também compartilham essa
visão. Deveríamos nos posicionar
como área de negócio", acentua.

No entanto, Lima vê uma luz no
fim do túnel. Para o executivo, feliz-
mente, esse cenário vem mudando
nos últimos cinco anos por conta do
aprendizado por que os profissionais
de RH estão passando. "Eles passa-
ram a perceber que as empresas bus-
cam pessoas de negócios para o RH.
E se eles não mudarem, são muda-
dos de emprego", observa. Esse é o
momento de a área identificar seu
papel na organização. "Porém, deve-
mos ter cuidado com os erros do pas-
sado para não ficarmos novamente
no discurso", acrescenta.

Nelson Savioli, superintendente
executivo da Fundação Roberto Ma-
rinho (FRM), do Rio de Janeiro, ex-

plica que a integração do RH ao ne-
gócio depende, basicamente, da re-
lação da área com o principal execu-
tivo e com os acionistas. Ele lembra
que, no início dos anos 90, fez parte
de um grupo de profissionais que se
esforçou por influenciar o modelo de
gestão das organizações por acredi-
tar que essa era a maneira mais efe-
tiva para juntar capital e talento. "Se
os acionistas e o executivo principal
soubessem o que queriam do seu
empreendimento e se os talentos as-
salariados conhecessem esse inten-
to, aí, sim, poderíamos ter um alto
grau de auto-realização tanto por
parte dos acionistas quanto daque-
les que resolveram embarcar na or-
ganização", revela Savioli. "Apesar
do esforço de muitos, o resultado
ainda é pífio no Brasil."

Mas nem só de frustrações viveu a
área. A reflexão sobre a
mudança de modelos
paternalistas e totalitá-
rios, nos quais as empre-
sas definiam o que era
bom para seus empre-
gados, para uma visão
mais holística sobre os
colaboradores é um dos
aspectos positivos des-
tacados por Carmen
Doro, diretora de RH da
Brasanitas. "Nessa tran-
sição, a concepção de
força de trabalho cedeu
espaço para a concepção
de ser humano", reforça.

Dessa forma, o RH co-
meçou a identificar ne-
cessidades e a desenvol-

Marques, do
Senac-SP: parcerias

com as demais
áreas da empresa

ver programas e instrumentos que ad-
ministrem o funcionário como um ser
único e integrado. "Percebemos que
o papel profissional e as necessida-
des intrínsecas a ele não estão dis-
sociados dos outros papéis da vida da
pessoa: ela tem necessidades distin-
tas das que a empresa reputa como
importantes; tem objetivos diferentes
e variáveis de vida e gosta de fazer
outras coisas além de trabalhar para
essa empresa, por exemplo." Assim,
Carmen explica que a função de RH
nas organizações passou a pensar e a
gerenciar programas para ouvir seus
empregados, para cuidar das diferen-
ças, dos objetivos de vida, dando es-
paço para a expressão verdadeira e
genuína de todas as características e
potencial dos seus profissionais.

Para Renata Moura, diretora de RH
do Carrefour, valorizar a pessoa na sua
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totalidade, buscando mais
que profissionais diferencia-
dos, é uma das principais
tendências em RH. "Isso sig-
nifica zelar pela vida fora da
empresa, estimular atividades
culturais e intelectuais", reve-
la, acrescentando nessa lista
itens como valorizar experiên-
cias em atividades sociais e in-
tegrar a família ao ambiente
de trabalho. "Em síntese, te-
mos de desenvolver líderes
para que possam cuidar de sua
autogestão, compatibilizando
vida pessoal e profissional e
respeitando a diversidade das
pessoas", destaca.

Um dos reflexos dessa va-
lorização do indivíduo no am-
biente corporativo, segundo
Carmen, da Brasanitas, é a
onda de chamar os emprega-
dos de 'colaboradores' ou 'as-
sociados', quase como uma forma de
mostrar ao mundo que eles são pes-
soas. "O problema é que gerenciar RH
dessa forma em um mundo globali-
zado e altamente competitivo é com-
plexo. Exige crença verdadeira, dis-
ciplina de pensamento e de gestão e
muito respeito. Nem sempre as em-
presas estão dispostas para o lado difí-
cil desse processo: ouvir dá trabalho,
mandar é mais fácil. Respeitar impli-
ca algumas renúncias e isso, corpora-
tivamente, também não é fácil."

Isabel Árias, consultora em RH,
corrobora essa visão. Embora acredi-
te que a área tenha muito o que co-
memorar nos últimos anos, ela afir-
ma que, quando a questão é sobre o
que não deu certo, alguns aspectos se
destacam, como o próprio diálogo.
"Essa prática é pouco utilizada na ges-
tão de pessoas, apesar de trazer em si
o início do processo de socialização.
Falamos muito em democracia, mas
ainda não alcançamos o estado de ex-

celência no diálogo corporativo", diz.
Ela também acredita que o tema

qualidade de vida ganhou importân-
cia, mas ainda não há ações dissemi-
nadas e medidas cientificamente. "Ter
qualidade de vida para quase todos os
trabalhadores ainda é um luxo, um de-
sejo, um sonho. O De Masi precisa
vir nos ensinar mais sobre o ócio cria-
tivo", destaca. E, por falar nesse as-
sunto, ela afirma que ainda engati-
nhamos no estudo e na prática de
ações que liberem os potenciais cria-
tivos. "Por ironia, algumas empresas
conquistaram essa etapa e depois
mataram o próprio talento. Quem não
conhece projetos de investimento em
desenvolvimento de líderes que, na
hora em que esses profissionais apa-
receram, muitas vezes escolhidos pe-
los próprios liderados, foram queima-
dos em praça pública?", questiona.

Uma das mudanças mais significa-
tivas na área de recursos humanos, se-
gundo Laércio Marques, gerente de

Isabel Árias: ainda não
alcançamos o estado
de excelência no
diálogo corporativo

pessoal do Senac São Pau-
lo, foi compartilhar a res-
ponsabilidade da gestão
de pessoas com gestores
de outras áreas. "As fun-
ções do RH foram descen-
tralizadas. Os funcioná-
rios passaram a ter a opor-
tunidade e a responsabili-
dade de buscar o autode-
senvolvimento e a não
mais aguardarem as ini-
ciativas do pessoal do
RH", diz. Ele explica que
coube ao setor de recursos
humanos superar o desa-
fio de alinhar e integrar as

ações da área aos valores, estratégias e
objetivos organizacionais, definir po-
líticas e diretrizes corporativas e geren-
ciá-las, além de capacitar os gestores
para que pudessem desenvolver suas
equipes, estimulando a participação, a
inovação e a aprendizagem contínua.

Para dar conta desse desafio, conti-
nua o executivo, os profissionais de RH
tiveram de buscar parcerias internas
com as demais áreas da empresa, co-
nhecer suas demandas, metas e, jun-
tos, encontrar alternativas de desenvol-
vimento das equipes. "Assim como
desenvolver pessoas, identificá-las
também passou a ser responsabilidade
de todos os gestores. A gestão por com-
petências, nesse período, começou a
ganhar corpo com a necessidade de
identificar talentos com características
alinhadas à empresa e desenvolvê-los
cada vez mais na perspectiva das com-
petências organizacionais", observa.

Winston Pegler, managing partner
da Ray & Berndtson no Brasil, re-
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força essa necessidade de alinhar o
indivíduo às estratégias de negócio
daqui por diante. "Para os próximos
anos, acredito que vamos conviver
com uma economia cada vez mais
dinâmica. As empresas vão mudar de
cultura, foco ou mercado; muitas vão
se fundir, alterando a configuração
de mercados e regiões. E o fator hu-
mano é o que vai fazer a diferença",
diz. De acordo com o headhunter, os
empregos terão uma vida média de
três anos, no máximo. Cumprido esse
tempo, o profissional sentirá neces-
sidade ou será compelido a mudar de
cargo, área ou situação dentro da
mesma empresa ou fora dela. "Os
cargos serão cada vez mais desenha-
dos em função dos talentos", afirma.

Consultor interno
Marques, do Senac, acredita que

a busca por profissionais capacita-
dos, motivados e alinhados com va-
lores e estratégias da empresa, visan-
do à manutenção de seus negócios ou
o aproveitamento de oportunidades
de expansão, vai exigir que o RH
consolide sua atuação como consul-
tor interno. "Isso vai facilitar a de-
finição de alternativas de desenvol-
vimento focadas na cultura, nos va-
lores e objetivos organizacionais, am-
pliando a participação desses profis-
sionais na vida das empresas, tendo
maior visibilidade, possibilidade de
contribuição, valorização, credibi-
lidade e respeito", acrescenta.

Mas há quem discorde da deno-
minação do RH como um consultor
interno. Aurélio Di Pietro, diretor de
RH da Avaya, acredita que, dessa ma-
neira, a área tende a ser encarada
como de suporte, quando deveria ser
vista como um business pare. "Temos
de trabalhar com os outros departa-
mentos e não para eles. Devemos
criar ferramentas e estratégias para
pessoas de cada uma das áreas, lado

a lado", diz, acrescentando que essa
dedicação maior ao que é estratégi-
co tem sido permitida pelo crescente
processo de terceirização por que a
área vem passando.

Sobre esse aspecto, Anamaria
Ucros, diretora de RH da Icatu
Hartford, do Rio de Janeiro, conta
que novos desafios surgiram para o
RH. Um deles refere-se às resistên-
cias da própria área em terceirizar
algumas de suas operações. "É pos-
sível perceber um receio por parte
de alguns executivos, o medo de per-
der o poder. Na verdade, é um te-
mor tolo, já que o poder, hoje, é usar
a inteligência", revela Anamaria. Ou
seja, é ser estratégico.

O outro desafio está ligado à
terceirização de forma mais ampla e
consiste em gerenciar quem não é da
empresa, mas que atua nela. "Temos
de integrar todos e criar uma força
de trabalho capaz de entender a im-
portância do nosso consumidor",
explica a executiva, destacando ser
esta uma nova tendência para a área
de RH. "O conceito de cliente inter-
no deve ser substituído. O meu clien-
te é aquele que compra os produtos
e serviços de nossa empresa."

Cícero Penha, da Algar, também
compartilha essa opinião. O grupo
implantou, há cerca de um ano e meio,
um projeto para reforçar em todos os
colaboradores a importância em aten-
der e entender os desejos do consumi-
dor final. "Entre o cliente e o funcio-
nário há uma relação de pessoas e
quem mais deve entender de relação
de pessoas numa empresa? A área de
recursos humanos, sem dúvida", expli-
ca. "Se somos agentes de mudança nas
organizações, devemos liderar esse
processo e desenvolver ferramentas
para lidar com o comportamento dos
colaboradores nesse sentido. O com-
prometimento de todos pela causa do
cliente é fundamental", reforça.
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