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Qual a verdadeira função do setor de Recursos Humanos na atualidade das empresas? Hoje o 
termo “RH estratégico” faz parte do vocabulário da maioria das equipes de Recursos Humanos 
de grandes corporações. Mas o que isso significa? Para ser considerado estratégico, o 
departamento primeiramente deve estar alinhado com os negócios da empresa, fazer parte 
das decisões e estar junto dos gestores. Mas isso acontecerá apenas se a própria empresa ter 
suas diretrizes bem definidas e focadas, especialmente no potencial humano da organização. 
Hoje o diferencial é o capital intelectual, assim a liderança deve estar ciente dessa tendência e 
investir no desenvolvimento do profissional dessa área.  
 
Esse conceito está sendo aplicado também em larga escala na Europa, não se destacando 
apenas no Brasil. Tudo começou com o Departamento Pessoal, agora se aprofundou em 
negócios estratégicos, misturando bastante seu foco.  
 
Por este motivo as empresas estão se articulando para buscarem profissionais que consigam 
trabalhar em um meio-termo ficando perto das pessoas e dos negócios ao mesmo tempo. 
Propagação do termo O termo RH estratégico há tempos encontra-se em ascensão entre os 
profissionais do ramo. Mas uma dúvida ainda se destaca neste novo cenário: Será que as 
estratégias são realmente postas em prática?  
 
Acredita-se que são poucos os RHs que são realmente estratégicos, a maioria ainda encontra-
se com um trabalho muito operacional. Mas temos que lembrar que este departamento não 
deve ser apenas operacional, estimulando assim um profissional cada vez mais ativo. Em 
algumas empresas, o departamento de RH possui até outro nome e subdivisões que delimitam 
diferentes funções. Normalmente encontramos uma divisão que cuida da parte burocrática e 
operacional, e outra que é direcionada para a gestão de pessoas. Isso acontece para obter um 
foco nos funcionários. Pois prepará-los é um grande investimento no desenvolvimento dos 
colaboradores, diminuindo assim o turn over e dando grandes condições de crescimento e 
perspectiva de carreira para os funcionários.  
 
O resultado é a retenção, com maior facilidade, dos verdadeiros talentos. A demanda por 
serviços requisitados por essa área tem crescido cada vez mais, investir em treinamento e 
capacitação dos funcionários e do próprio departamento é outra característica apontada como 
essencial. O profissional atual necessita cada vez mais se aprimorar para sua equipe e para si 
próprio, pois os resultados de uma empresa são construídos por meio de pessoas.  
 
Com isso, é importante entender que nem fábricas avançadas, equipamentos sofisticados ou 
qualquer tecnologia de ponta alteram a necessidade de se ter, adquirir e manter funcionários. 
Grandes salários e promessas de carreira, porém, não seguram esses profissionais se eles não 
se sentirem parte integrante em seu lugar de trabalho. Por isso, temos que enxergar a 
importância dos colaboradores dentro de uma corporação, valorizando e estimulando seu 
potencial.  
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