
Segundo o especialista Edward Lawler III, da Marshall School, o
lógico seria combinar RH e estratégia corporativa numa nova unidade

E
ste é o melhor dos tempos
(para o RH). Este é o pior dos
tempos (para o RH). A citação
livre de Charles Dickens tem
fundamento: a base sobre a

qual as funções do RH foram construídas
mudou drasticamente nas últimas décadas.
A peça-chave da mudança envolve o que é
necessário para uma organização ter sucesso
no ambiente mundialmente competitivo
de hoje. Por causa dessa mudança, o setor
enfrenta oportunidades e desafios inéditos
na história do RH como função.

Não faz muito tempo que o RH era o de-
partamento pessoal e lidava principalmente
com questões administrativas. Nesta última
década, ele lutou para se tornar mais um
"parceiro de negócios". Embora nunca tenha
sido feita uma declaração definitiva do que
significa ser um parceiro de negócios, parece
existir uma concordância geral de que isso
envolve auxiliar uma empresa na execução
de sua estratégia organizacional e de seus
programas.

É discutível quanto o RH conseguiu, de
fato, ser bem-sucedido em se tornar um par-
ceiro de negócios. Se, por um lado, já existe
uma conscientização da importância do RH
na agregação de mais valor e cada vez mais
executivos da área declaram que seu objetivo
é tornar-se parceiros de negócios, segundo
várias pesquisas, de outro, uma quantidade
considerável de dados mostra que o RH ainda
está atolado nas minúcias da administração
de pessoal. Talvez a maior razão de o setor
ser lento para mudar seja a necessidade de
uma diretriz e de uma série de habilidades
totalmente diferentes para que ele seja um
parceiro de negócios.

Em vez de se concentrar no que o RH
precisa fazer para assumir o novo papel, eu
diria que o segredo para seu futuro sucesso
não é tornar-se um parceiro de negócios, mas
concentrar-se na eficiência organizacional.
Acredito firmemente que, se o setor não
adotar a eficiência organizacional como seu
maior foco, esta será a pior época de todas.
No entanto, se conseguir se transformar em
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um contribuinte significativo para a eficiên-
cia organizacional, este será o melhor de
todos os tempos, pois o posicionará para
agregar valor de maneiras verdadeiramente
significativas.

A porta de entrada
Diversas tendências claras tornam pos-

sível ao RH agregar valor no que se refere
à eficiência organizacional. Talvez a maior
delas seja a crescente importância do capital
humano para as organizações. Quando se
combina isso com o fato de que cada vez mais
empresas vêem sua habilidade em organizar
e gerenciar capital humano como uma chave
para o sucesso do negócio, existe o potencial
para o RH desempenhar um papel impor-
tante no esforço de melhorar a eficiência
organizacional.

Para atingir isso, o RH não pode apenas se
preocupar com questões administrativas -tem
de se concentrar em questões que afetam o
modo como uma empresa funciona em um
nível muito fundamental e básico.

Nossa pesquisa sugere que o melhor
ponto de entrada para fazei; grandes contri-
buições para a eficiência organizacional está
no gerenciamento do capital humano. Existe
forte demanda na maioria das companhias
para o RH agregar valor nessa área. Cada vez
mais empresas e executivos sêniores dizem
que o gerenciamento do capital humano é
crítico, e o RH deveria desempenhar um
papel principal em seu aperfeiçoamento.

Esse papel deve incluir contratar, trei-
nar, desenvolver e posicionar corretamente
pessoas, mas não pode parar por aí. Precisa
lidar de maneira forte e decisiva com ques-
tões relativas a estratégia da organização,
sua estrutura e seus sistemas de trabalho.
Por que a estratégia? De forma simples, as
estratégias só podem ser executadas se a
empresa tiver o mix correto de pessoas e
sistemas. Por ser tão claro, isso abre a porta
para o RH influenciar não apenas as decisões
de desenho organizacional como também as
decisões estratégicas.

Nossa pesquisa revela que muitos gestores
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não são receptivos à colaboração do RH em
questões referentes à estratégia e ao desenho
organizacional; assim, pode haver alguma
resistência. Os executivos de RH precisam,
portanto, usar o gerenciamento de talentos
como os vendedores de porta em porta usam
o pé: para evitar que lhes fechem a porta.
Isso permite que o RH fale sobre o desenho
e a mudança organizacional e também sobre
estratégia de negócios.

O RH não. deve preocupar-se somente
com a implementação, mas também com a
elaboração da estratégia. Existem duas áreas
de formulação de estratégia em que o RH
tem de ser ativo. A primeira está no geren-
ciamento de todo o processo de criação de
estratégia -uma questão de comportamento
organizacional que envolve processos de
comunicação, de desenho organizacional e
liderança. A segunda é garantir que a estra-
tégia reflita avaliações realistas do capital
humano existente na empresa, de que capital
humano é possível obter e como o capital hu-
mano pode ser combinado para criar o tipo de
capacitações e competências organizacionais
necessárias à execução da estratégia.

Fazer perguntas sobre implementação
depois de a estratégia ter sido desenvolvida
está errado; é tarde demais! E por isso que
muitas estratégias nunca são implementadas
-elas partem de pressupostos irrealistas sobre
o que é possível de um ponto de vista de
desempenho organizacional.

Conhecimento da organização
Estou convencido de que as funções de

RH que não agregam valor com respeito às
questões-chave de eficiência organizacional
acabarão por desaparecer. Muito do que o
RH faz como administrador pode ser tercei-
rizado para organizações que podem fazê-lo
melhor e mais barato.

As chamadas empresas BPO (sigla em
inglês para terceirização de processos de
negócios) agora têm vantagens de escala e
conhecimento que, na maioria dos casos, as
levam a ser mais eficientes do que os grupos
internos no que tange ao gerenciamento
de RH. Já existem diversos exemplos em
organizações intensivas em capital humano
em que o RH basicamente não desempenha
nenhum papel principal —pense em escritó-
rios de advocacia, empresas de consultoria,

universidades e equipes esportivas. Nelas, o
gerenciamento do capital humano, o desenho
e a estratégia organizacionais são considera-
dos importantes demais para serem deixados
para a função de RH; eles são domínio dos
gerentes operacionais.

Por que o RH precisa ser participante
importante quando se trata de eficiência
organizacional? Porque ele precisa de credi-
bilidade e experiência. Experiência em ge-
renciamento de talentos e tomada de decisão
sobre estes até pode ajudar a sentá-lo à mesa
de comando, mas não é o bastante. E preciso
também entender o desenho organizacional,
a mudança e a estratégia de negócios.

Talvez exista, ainda, a necessidade de mu-
danças estruturais na organização de RH para
que possa influenciar a estratégia. Algo lógico
seria combinar RH e a estratégia de negócios
em uma nova unidade chamada "eficiência
organizacional". Essa unidade deveria ser
encarregada de facilitar o desenvolvimento
e a implementação da estratégia de negócios
da empresa e ter ampla gama de papéis, in-
cluindo coleta de dados, monitoramento e
avaliação da eficácia das estratégias e decisões,
avaliar e gerenciar os talentos e determinar
as atividades dos talentos-chave.

Quão realista é esperar que os departa-
mentos de RH dêem grandes contribuições
para a eficiência organizacional? Não creio
que isso seja irrealista, mas certamente não
será fácil. Nossa pesquisa sugere que muitos
departamentos de RH simplesmente não têm
as capacitações e conhecimentos necessários
para dar esse salto sozinhos. Além disso, eles
desenvolveram um tipo de co-dependência da
gerência de linha no que tange aos serviços
de pessoal que tradicionalmente oferecem.
Eles gostam de fazê-lo porque isso lhes reas-
segura que realizam algo útil, e a gerência
de linha gosta de que eles o façam porque
assim retiram um fardo administrativo de seus
ombros. Esse relacionamento co-dependente
pode ser muito difícil de ser rompido.

Mas chega de pessimismo e especulação
sobre a função de RH se perder. Eu não acho
que isso acontecerá. Existem muitas pessoas
da área capacitadas para dar um passo à fren-
te. Para elas, este pode ser verdadeiramente
o melhor dos tempos. •
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