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O QUE HÁ DE
ERRADO COM O RH?
Mesmo entre
as melhores
empresas para
trabalhar, a gestão
de pessoas não
agrada a ninguém
SILVANA MAUTONE

A
ÁREA DE RECURSOS HUMA-
nos costuma ser uma das
mais criticadas nas em-
presas. De um lado estão
os funcionários, insatis-
feitos com as políticas de
remuneração e o planeja-

mento de carreira. De outro, os executi-
vos, reclamando que os profissionais de
RH não entendem de negócios. As quei-
xas são tão freqüentes que já se tornaram
parte do folclore empresarial. A edição
2006 do Guia EXAME-VOCÊ S/A — As
Melhores Empresas para Você Trabalhar,
que será publicado neste mês, traz um re-
trato cristalino das razões que levam ao
crônico e epidêmico mau humor com o
RH. Segundo a pesquisa, realizada pela
Fundação Instituto de Administração (FIA),
de São Paulo, mesmo entre as 150 com-
panhias consideradas referência em ges-
tão de pessoas, os departamentos de recur-
sos humanos — que oscilam entre o pa-
ternalismo e a omissão — na melhor das
hipóteses conseguem agradar a poucos.

O estudo analisou três índices princi-
pais: qualidade do ambiente de trabalho,
felicidade no trabalho e gestão de pessoas.
Nos dois primeiros itens, as empresas lis-

Ginástica tadas no guia tiveram
laborai: notas médias que po-
práticas de RH dem ser consideradas
na berlinda satisfatórias: 82 e 74.

respectivamente, num
total de 100 pontos

possíveis. Já na gestão de pessoas — a ava-
liação técnica das políticas e práticas de
recursos humanos — a média foi 52. A
análise desse aspecto é composta de seis
itens (veja quadro). Em três deles, a no-
ta não chega à metade da pontuação má-
xima. "O RH ainda trabalha de forma mui-
to reativa nas empresas", afirma Joel Du-

tra, coordenador do Programa de Gestão
de Pessoas da FIA. "Ele só age depois que
os problemas acontecem."

O diagnóstico deixa clara a diferença
abissal que há entre o discurso dos depar-
tamentos de recursos humanos e a prática
do dia-a-dia. Há anos consultores e mes-
mo profissionais da área apregoam a ne-
cessidade de o RH contribuir efetivamen-
te para as decisões de negócios. Mas co-
mo reivindicar esse direito se nem o bê-á-
bá ele tem conseguido fazer? "As empre-
sas têm uma visão ultrapassada sobre o pa-
pel dos funcionários", afirma Marcelo Car-

70

Text Box
A



doso, presidente da consultoria DBM. "O
departamento de RH está organizado da
mesma forma M décadas e o investimen-
to em pessoas continua sendo contabiliza-
do como custo." (Veja a opinião de Jack
Welch sobre esse assunto, na pág. 74.) Ou-
tro problema é o perfil dos profissionais da
área. Uma pesquisa realizada pela Socie-
dade de Gestão em Recursos Humanos,
com sede nos Estados Unidos, perguntou
a profissionais de RH em que temas eles

acreditam que devem se
aperfeiçoar para ter uma
carreira de sucesso. En-
quanto comunicação in-
terpessoal e legislação
trabalhista apareceram
no topo do ranking, o co-
nhecimento de novas
técnicas de gestão e de
finanças foi apontado co-
mo menos importante.
Isso num momento em que os especialis-
tas consideram que profissionais de RH
precisam entender também de marketing,
relacionamento com o cliente e até macroe-
conomia. "Sem isso não há como identifi-
car as habilidades que serão requeridas dos
funcionários no futuro", diz Havio Kos-
minsky, consultor da Korn/Ferry.

A queixa dos próprios profissionais de
recursos humanos de que o excesso de ta-
refas burocráticas impede que sobre tem-
po para assuntos estratégicos também é
questionada. O ritmo de terceirização des-
ses serviços nunca foi tão acelerado. Re-
centemente, DuPont, Unilever e Whirlpool
anunciaram contratos globais para tercei-
rizar a execução de tarefas operacionais, co-
mo folha de pagamentos, contratação e até
treinamento. No caso da DuPont o perfil
da atual equipe de RH será todo revisto.
"As pessoas com conhecimentos mais téc-
nicos, como sistemas e tributação, serão
preparadas para assumir outras funções den-
tro ou fora da empresa", afirma Regina Bur-
ti, diretora de RH da DuPont no Brasil.

De forma geral, ainda são raras as em-
presas que possuem uma área de recursos
humanos integrada ao negócio. As mais
avançadas, curiosamente, procuram não
limitar a gestão de pessoas ao departamen-
to de RH. "Consideramos que o assunto é

responsabilidade de todos
os chefes", afirma Elcio
Aníbal de Lucca, presiden-
te da empresa de informa-
ções financeiras Serasa. Pa-
ra aproveitar melhor a ca-
pacidade dos 2 300 funcio-
nários, há cinco anos a Se-
rasa começou a mapear os
conhecimentos técnicos e
as habilidades pessoais de

cada um. Cerca de 60% já passaram por
essa avaliação. Numa ação simbólica. De
Lucca mudou o nome do departamento de
RH para "desenvolvimento humano".

Em algumas empresas, o próprio pre-
sidente também faz as vezes de RH e pro-
cura debater os anseios dos empregados
diretamente com eles. Firmin Antônio, pre-
sidente do grupo Accor no Brasil, promo-
ve encontros constantes com funcionários
de diferentes cargos hierárquicos nos quais
discute as estratégias da companhia. "Cria-
mos cerca de 2 000 novos postos de tra-
balho por ano", diz Firmin. "Não há co-
mo não considerar a gestão de pessoas im-
portante." Na subsidiária brasileira da Dow
Química, a responsabilidade pela busca de
novos talentos está deixando de ser exclu-
sividade do departamento de RH. Neste
mês, o presidente e os principais executi-
vos da empresa se reunirão com um gru-
po de 100 universitários pré-selecionados
em algumas das principais escolas do país.
O objetivo é apresentar a cultura da Dow
e identificar interessados em trabalhar na
companhia. "A proposta desse modelo de
seleção veio dos próprios executivos", diz
Vicente Teixeira, diretor de RH da Dow.
Diante de tudo isso. cabe a pergunta: por
quanto tempo os departamentos de RH,
tal como são hoje, vão sobreviver? •

O perfil dos
profissionais
de recursos
humanos é um
dos problemas
da área
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