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O olhar do RH sobre si mesmo 
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Qual a percepção do profissional de RH sobre sua área e sua profissão? Esse foi o mote do 
meu projeto de dissertação de mestrado, no qual procurei discutir e analisar o processo de 
formação da identidade desse profissional por meio da investigação de autopercepções e 
aspirações, incluindo a avaliação que esse profissional faz de sua área de atuação. 

Para esse trabalho, foi utilizada a correlação entre identidade profissional e pessoal, por meio 
do conceito de inclinação profissional (âncoras de carreira), relacionando as características e 
valores individuais que se estabelecem durante a construção de uma carreira ou na relação 
indivíduo-trabalho. Para chegar a esse objetivo, foram realizadas entrevistas com dez 
experientes profissionais de RH, baseadas na metodologia de história oral de vida, e aplicado 
o Inventário de Âncora de Carreira, de autoria de Edgard Schein. 

Em primeiro lugar, ao serem questionados sobre a identidade profissional, todos os 
entrevistados citaram aspectos mais amplos que apenas a relação com o trabalho e a 
profissão, como vida pessoal, familiar, afetiva, social etc. Concordam, portanto, com Lev 
Semenovich Vygotsky (1896-1934), para quem identidade tem a ver com constituição de 
significados. 
 
Ele reflete que sentimentos (em relação aos outros e a si) não são entidades absolutas ou 
lógicas do psiquismo humano, mas significados enraizados no viver cotidiano. Portanto, a 
identidade profissional desses entrevistados não é somente um traço diferenciado de sua 
biografia. Trata-se da própria pessoa conforme "apreendida reflexivamente" por si mesma em 
relação à sua biografia (que inclui vida pessoal e profissional). 

Não foi possível estabelecer uma única identidade-padrão por meio dos relatos dos 
profissionais, o que de certa forma já era esperado, dado que se trata de uma área 
marcantemente multidisciplinar, com profissionais oriundos das mais diversas áreas de 
formação e com trajetórias de carreiras também muito diversas. 

Com essa preocupação, buscamos entender os aspectos relacionados à opção pela 
formação acadêmica. Verificamos que há, nesse caso, dois principais aspectos motivadores, 
combinados com as características dos cursos escolhidos, sendo que: 

- 50% apresentaram, em seus relatos, motivos voltados para o outro, ou seja, aqueles que 
tomaram o outro como referencial, ao expressar que queriam conhecer lidar ou ajudar o ser 
humano; e  

- 50% apresentaram, em seus relatos, motivos voltados para a profissão, ou seja, pessoas 
com interesse técnico pelo assunto.  
Interessante foi observar que as motivações presentes ao buscar a área de RH puderam 
também ser agrupadas em dois principais blocos: 

Página 1 de 4|| REVISTA MELHOR - GESTÃO DE PESSOAS, O SITE DO PROFISSIONAL ...

23/1/2007http://revistamelhor.uol.com.br/textos.asp?codigo=11903



- 30% associaram as atividades de RH a uma orientação ou valor relacionado à ajuda ao 
outro.  

- Outros 30% associaram as atividades de RH a uma orientação mais racional, envolvendo 
atividades que exijam introspecção, capacidade de análise e solução de problemas. 

Além dessas constatações, refletimos sobre os resultados seguindo o conceito de Âncoras de 
Carreira, proposto por Schein. Nesse grupo, as âncoras predominantes, aquelas que mais 
aparecem, foram respectivamente Competências Técnica e Funcional, Serviço e Dedicação a 
uma Causa e Autonomia e Independência. Vale a pena relembrar as características gerais 
dessas âncoras: 

- Competências Técnica e Funcional: Embora a maioria das carreiras se inicie como 
técnica/funcional e a fase inicial da maioria das carreiras esteja envolvida com o 
desenvolvimento de uma especialidade, nem todas as pessoas ficam interessadas em 
desenvolver-se como especialistas.  

- Serviço e Dedicação a uma Causa: Algumas pessoas estão mais orientadas para esses 
valores e tomam suas decisões de carreira baseando-se no desejo de melhorar o mundo de 
alguma forma, orientando seus trabalhos no gerenciamento de negócios e carreiras 
organizacionais.  

- Autonomia e Independência: A necessidade de autonomia varia ao longo da vida, mas 
algumas pessoas não toleram sujeitar-se a regras estabelecidas, procedimentos, códigos e 
outros controles, que invariavelmente surgem em qualquer tipo de organização. Os 
profissionais de RH que demonstraram essa âncora como predominante têm grande 
necessidade de fazer as coisas à sua própria maneira.  

Fazendo referência à forma como os profissionais se vêem, notamos que há várias 
competências que se repetem entre os entrevistados e são mencionadas mais de uma vez: 

- Consideram-se mais especialistas que generalistas. 
- Possuem ampla capacidade de fazer diagnósticos. 
- São dotados de visão geral ou global. 
- São hábeis em comunicação e exposição. 
- Trabalham bem em equipe. 
- São líderes e hábeis em gestão de equipe. 
- Focados em resultados, consideram-se profissionais de alta performance, comprometidos, 
proativos e empenhados com capacidade de propor soluções e voltados à implementação - 
são práticos. 
- São críticos e hábeis questionadores. 
- Criativos, irreverentes e inovadores. 
- Possuem bom senso e maturidade. 

Conforme também depreendemos dos depoimentos dos entrevistados, a atuação do 
profissional de RH pauta-se por alguns valores. Na realização de suas atividades ou mesmo 
no momento em que estavam se preparando para atuar nesta área, foram importantes as 
seguintes noções valorativas: 

- Todos relatam ser (ou ter sido) muito estudiosos. 
- O trabalho tem uma dimensão muito importante. 
- Valorizam e buscam o autodesenvolvimento. 
- Buscam reconhecimento e valorização nas empresas, representadas por clientes internos, 
diretores etc. 
- Querem ser respeitados pelo grupo, obter confiança da companhia. 
- Desejam ser procurados e considerados pelas pessoas. 
- Querem deixar sua marca, fazer algo que não é comum. 

Por outro lado, a área de RH é vista, por seus próprios profissionais, como uma área que 
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dificilmente é reconhecida pelas demais como estratégica. De forma geral, os profissionais 
apontam os seguintes aspectos como negativos da área: 

- As outras áreas não sabem o que esperar de RH enquanto os profissionais de RH não 
sabem discutir negócio. 
- Por ser considerada uma área que trata das pessoas, não é vista como centro gerador de 
valor. 
- Os profissionais dessa área fazem muitas concessões para se manter no emprego e 
geralmente ficam atrelados às tarefas ou "projetos", sem olhar o todo. 
- Trata-se de área que, hoje, não tem um padrão definido: por um lado está ficando jovem 
demais, por outro tem gente ultrapassada. 
- Uma área que sofre pela descontinuidade de seus projetos e equipes. 
- Composta por profissionais pouco ambiciosos ou, como disseram, com dinâmica pessoal 
pouco desafiadora e que, portanto, crescem mais lentamente que os profissionais das áreas 
de negócios. 
- Queixam-se de não ser considerados nos ambientes de negócios, mas não se qualificam 
adequadamente. 

E acrescentam, em seus depoimentos, muito mais críticas que elogios aos colegas de 
profissão em RH, referindo-se a estes como profissionais que não desenvolveram 
adequadamente as competências requeridas para se ter sucesso na área. Dentre as críticas, 
as mais citadas foram: 

- Falta visão de processos (começo, meio e fim). 
- Falta visão sistêmica e dinâmica (falta entender os impactos de uma ação no médio e longo 
prazo). 
- Falta visão crítica e pragmática (ou são românticos ou muito ácidos).  
- Não cuidam da comunicação adequadamente. 
- Com pouco conhecimento do negócio e pouco preparo para entender ou discutir resultados. 
- Tomam decisões importantes, mas com foco no curto prazo. 
- Em geral, uma área pouco preparada para enfrentar os desafios atuais, um pouco alienada 
e ao mesmo tempo muito competitiva internamente. 

Não poderia deixar de notar que há uma enorme distância entre a percepção que têm sobre 
si mesmos e sobre a área. Essa distância denuncia algo muito relevante e que também 
parece constituir a identidade em RH. Trata-se de uma área com grande capacidade de fazer 
diagnósticos, portanto os relatos são ricos no entendimento das necessidades da área. 

Os profissionais sabem o que é preciso fazer, sabem qual seu papel, mas por alguma razão 
não conseguem se desenvolver. Nesse sentido, a área de RH vive, hoje, alguns dilemas: não 
tem formação em negócios; não tem muitos profissionais interessados em desenvolver-se 
nesse sentido, ao mesmo tempo em que os profissionais de outras áreas de negócio não 
escolhem trabalhar em RH, porque a área não é vista como estratégica. Acrescenta-se a isso 
o fato de as empresas saberem que as pessoas são importantes, mas o RH, em sua maioria, 
não consegue transformar isso em resultado mensurável esperado pelos acionistas. 

Em suma, as análises brevemente delineadas acima podem proporcionar recursos para se 
compreender os modos e os meios de perpetuação e elaboração de uma identidade 
compartilhada pelos membros de recursos humanos. Constatamos que não há uma única 
identidade, mas que há identidades comuns, compartilhadas por interesses, valores e 
orientações comuns. E para termos um cenário diferente, as mudanças devem ocorrer de 
dentro para fora, a começar pelos próprios profissionais de RH. 
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