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Por Robert Rodriguez, da HR Magazine

A criação
do novo

Breve em um escritório perto de você: profissionais
de RH com uma vasta gama de habilidades em
negócios e ávidos por trabalhos desafiadores

Os hoje promissores profissionais de RH, aqueles que estão fazendo cursos de
graduação e pós-graduação, estão aprendendo coisas que não são necessaria-

mente parte do RH tradicional - de finanças e operações a estatísticas e estratégia.
O que esperam esses novos profissionais quando começam suas carreiras nessa
área e o que as empresas podem esperar deles?

Esses futuros profissionais têm a expectativa de pôr em prática a preparação
em negócios na qual eles estão investindo hoje. Eles querem trabalhos desafia-
dores, não tarefas administrativas. Acreditam que a função de RH está crescendo
em importância e que podem contribuir para demonstrar a relevância da área para
o balanço das empresas. E balanços lhes são familiares, porque muitos deles têm
experiência de negócios em outras áreas.

Pegue o exemplo de Don Miller
Miller, que tem graduação em finanças e economia, começou sua carreira

em uma das cinco melhores empresas de contabilidade fazendo consultoria
financeira e de litígios - acordos em contratos de falência, para ser exato.
Ele havia planejado seguir a carreira na área jurídica até que a experiência na
consultoria o fez perceber o quão valiosa pode ser a função de RH para o sucesso de um negócio
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"Essa experiência em consultoria
realmente me mostrou a importân-

cia de ter as pessoas certas nos luga-
res certos na hora certa, e eu vi o RH

como altamente responsável por tais
decisões", conta Miller.

Um estágio no RH da Microsoft con-
firmou sua decisão de seguir carreira na

área. Agora ele está completando o segun-
do ano em um programa de MBA na

Michigan State University, com ênfase em
RH. E ainda que alguns de seus colegas de

classe o tenham atormentado por focar RH,
Miller está rindo por último. Ele diz que a

Microsoft já o ofereceu um cargo em RH. "Es-
tou escolhendo a carreira em RH porque vejo a

função como sendo um fator de grande importân-
cia para o sucesso dos negócios", diz. Ele acredita

que a transição para uma economia baseada no co-
nhecimento já está fazendo o RH mais respeitado e
valorizado nas empresas porque pode ajudar a en-
contrar as pessoas com o conhecimento adequado.

Miller pode ter credenciais excepcionais de fi-
nanças e negócios, mas ele não ê uma exceção à

regra. "Penso que já é o caso de dizer que as pessoas
que estão ocupando os altos cargos em RH estão vindo

de outras áreas em que elas têm um direcionamento fi-
nanceiro maior", diz Peter Cappelli, professor e diretor
do Centro de Recursos Humanos da Wharton School da
Universidade da Pensilvânia.

"A função está atraindo pessoas que querem ser vis-
tas primeiro como profissionais de negócios e de-
pois como especialistas em RH", acrescenta Lisa
Harris, vice-presidente sênior de serviços ao clien-

te da Gevity, uma fornecedora de serviços de RH.
"Quando alguém me diz que deseja ir para
RH porque quer ajudar os outros, eu digo que

deveria se tornar um assistente social."

O que eles estão aprendendo
Os futuros profissionais de RH, como Miller, estão estudan-

do em um ambiente acadêmico em transformação, no qual os cur-
sos de RH enfatizam habilidades em negócios e finanças como

Melhor • Outubro 2006 43



INTERNACIONAL

nunca antes. Como resultado, os pro-
fissionais de RH do futuro estão re-
cebendo uma maior orientação sobre
finanças, aprendendo a pensar estra-
tegicamente e desenvolvendo habi-
lidades de planejamento.

De fato, essas são habilidades que
os estudantes de RH estão demandan-
do. Alunos antenados irão passar lon-
ge dos programas que não oferece-
rem bases consistentes sobre negó-
cios e finanças, afirma Bill Conaty,
vice-presidente sênior de RH corpo-
rativo da General Electric e membro
do Conselho Diretivo do Centro de
Estudos Avançados em Recursos Hu-
manos da Cornell University.

Miller concorda. Quando ele es-
tava decidindo onde iria fazer sua
pós-graduação, descartou cursos de
RH que não tinhanl matérias relacio-
nadas à análise financeira ou à seg-
mentação de dados. A ausência des-
sas disciplinas foi um fator deter-
minante em sua decisão para fazer
um MBA com ênfase em RH, mais
do que obter um título em RH.

As preferências de estudantes como
Miller, bem como as das empresas, es-
tão levando a mudanças em várias
faculdades e universidades.
"Tradicionalmente, institui-
ções acadêmicas são primei-
ramente movidas pelos interes-
ses e visões dos professores", diz
Cappelli. "Eles enfocam pri-
mordialmente as questões
das pesquisas acadêmicas,
não a prática, e essas ques-
tões não mudaram muito."
Mas as pessoas do meio
observam que empresas e
estudantes, hoje, até mais do
que professores, estão levan-
do a algumas mudanças nos pro-
gramas acadêmicos de RH - e os
administradores das universidades es-
tão alterando a grade curricular de acor-
do com essa movimentação.
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Não surpreende, portanto, que
atualmente Cappelli veja os progra-
mas acadêmicos de RH incluindo
mais disciplinas como pesquisas
operacionais e contabilidade interna.
Tais conhecimentos são necessários
para ajudar os profissionais de RH a
demonstrarem os benefícios dos pro-
gramas da área para os negócios, algo
cada vez mais demandado pelas em-
presas, ele observa.

Uma perspectiva de negócios e
finanças também está sendo enfa-
tizada no currículo de RH da Penn
State University. William Rothwell,
coordenador de educação e desen-
volvimento de pessoal, diz que ele
adicionou aos cursos de RH um
foco em situações do dia-a-dia
para preparar melhor os estudan-
tes para as demandas que eles irão
encarar. Por exemplo, em vez de
enfatizar teorias sobre planos de
sucessão, Rothwell prioriza o re-
torno de investimento dos progra-
mas de planos de sucessão. Essas
mudanças exercem apelo junto aos
estudantes com alguns anos de car-
reira que já tiveram experiência
em negócios, ele diz.

Uma vez que as organizações es-
tão atentas ao impacto que RH exer-
ce no sucesso dos negócios, Harris
acredita que os programas acadêmi-
cos precisam incluir disciplinas que
ajudem os estudantes a desenvolver
métricas e aferições significativas
para RH. Algumas organizações es-
tão fazendo parcerias com instituições
acadêmicas para ajudar a desenvolver
essas métricas. A Gevity está traba-
lhando com a Cornell University
"para desenvolver métodos melhores
de mensuração de como as práticas
de RH impactam a performance dos
negócios", diz Harris.

Outras mudanças nas grades cur-
riculares de RH estão vindo por aí,
dizem os especialistas. Por exemplo,

a emergente indústria do outsourcing
em RH demanda que as universida-
des preparem melhor os estudantes
a como tomar decisões sobre out-
sourcing e a como estabelecer e man-
ter relacionamentos com fornecedo-
res externos, dizem os acadêmicos.
E Rothwell prevê que os futuros pro-
gramas de RH irão incluir mais dis-
ciplinas abrangendo questões rela-
cionadas à globalização, regulamen-
tações e tecnologia.

Procuram-se:
trabalhos desafiadores

Dado que os promissores profis-
sionais de RH terão uma gama de
habilidades em negócios e finanças,
as empresas precisarão ter certeza
de que esses talentos serão bem
aproveitados. Esses novos profis-
sionais esperam empregos que os
deixem usar as competências desen-
volvidas tanto na academia quanto
em empregos anteriores. Um recente
simpósio sobre o futuro de RH, rea-
lizado pela Society for Human Re-
source Management, confirma que
os trabalhos desafiadores e a clare-
za do caminho da carreira são fato-
res-chave para atrair estudantes de
alto calibre para a profissão.

"Se a função de RH quer conti-
nuar atraindo os melhores estudan-
tes, os trabalhos em RH terão de ser
mais interessantes", diz Cappelli.
Ele recomenda que as organizações
mantenham seus projetos desafiado-
res de recursos humanos em casa,
mais do que enviar esses projetos
para consultores externos.

Tim Richmond, diretor de gestão
de talentos da 3 M, acredita que o RH
está atraindo melhores talentos por
causa da mudança na natureza da
função. "Alguns líderes atuais de
RH cresceram em um ambiente on-
de o RH era chamado departamen-
to pessoal e a função era muito ad-
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ministrativa e tradicional. Hoje, as
pessoas vêem os líderes de RH li-
dando com a estratégia corporativa
e conduzindo a agenda de talentos
dentro da empresa. Isso torna a car-
reira muito mais estimulante e se-
dutora", diz Richmond.

"Os melhores e mais brilhantes
irão procurar funções nas quais eles
sejam vistos como legítimos parcei-
ros de negócios", diz Conaty. Gente
verdadeiramente talentosa não quer
estar numa atividade burocrática,
mas sim desempenhando um papel
em que possa influir no resultado dos
negócios, nos valores organizacio-
nais e na cultura corporativa, ele diz.

"Eu comecei na GE com uma fun-
ção em operações, mas fui para RH
porque eu via uma função que me
permitiria usar minhas habilidades de

liderança tanto quanto meu conheci-
mento de negócios", acrescenta Co-
naty. "Agora eu continuo a ver mais e
mais pessoas vindo com outras baga-
gens para o RH pela mesma razão."

Estudantes como Angela Ritchey,
agora matriculada em um programa
de pós-graduação na Capella Uni-
versity, chega com experiências de
trabalhos que oferecem desafios va-
riados. Angela é consultora da Booz
Allen Hamilton. Ela ajudou a Força
Aérea a implementar sistemas estra-
tégicos de comunicação por satélite
e deu suporte à Nasa como parte de
uma empreitada de transformação
nas operações de negócio. Anterior-
mente, ela havia prestado serviços
para várias empresas de tecnologia.

Angela rumou para RH porque
ela o vê como algo mais sofistica-

do: "A área de RH realmente me
estimula, pois vejo muito potencial
nessa função." Ela escolheu o pro-
grama de pós-graduação na Capella
porque viu um bom mix de maté-
rias relacionadas a negócios para
complementar as disciplinas de
RH. "E eu penso que essas capa-
citações são críticas para a trans-
formação em um parceiro estraté-
gico dos negócios." O programa
inclui matérias de RH assim como
finanças, análise de dados, plane-
jamento estratégico, marketing e
tomadas de decisão.

Atuar como "consultores"
Posto que os profissionais de RH

do futuro terão mais experiências
em áreas além de recursos humanos,
uma educação focada em negócios
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e um desejo de ser desafiado, o que
as empresas podem esperar deles?

Richmond, da 3M, acredita que as
empresas olharão aquele que agir
como um consultor de negócios e que
ainda saiba lidar com questões rela-
cionadas às pessoas. "Ao agir como
um consultor interno, [os profissio-
nais de RH] serão percebidos como
sendo mais confiáveis no que se re-
fere a lidar com a gestão de pessoas
dentro de uma organização", acres-
centa. Os consultores freqüentemen-
te são vistos como sendo mais obje-
tivos, mais orientados para o negó-
cio e mais em contato com as me-
lhores práticas de outras empresas do
que os profissionais de RH.

Rothwell acredita que as empre-
sas podem esperar por alguém que é
mais do que apenas um parceiro de

negócios. "Os líderes de RH do futu-
ro serão capazes de conduzir a agen-
da das questões das pessoas de uma
organização, e nenhuma outra área
irá querer tomar uma decisão ligada
a pessoas sem envolver o RH."

Conaty, da GE, espera ver mais
profissionais de RH que possam ter
boa performance nas atividades
multifuncionais e operacionais.
"Por conta de seu background, eu
vejo um futuro não onde o RH terá
um problema para garantir um lu-
gar à mesa, mas sim para sair dela,
uma vez que será extremamente so-
licitado por seus insights e exper-
tise", declara Conaty.

Reprodução com permissão de
HR Magazine, publicada pela Society for
Human Resource Management
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