
Novas
competências
para o RH
Pesquisadores atualizam o portfólio
de competências para os profissionais
de RH de alta performance

Por Robert J. Grossman, da H R Magazine

O que é necessário para ser bom em RH? De que habili-
dades e expertise você precisa? Desde 1988, Dave Ulrich,

professor de administração da Universidade de Michigan, e sua equipe
estiveram em uma longa empreitada para obter as respostas. Este ano,
eles publicaram a edição 2007 do Estudo de Competências de Recursos
Humanos. As descobertas e interpretações podem ajudar a orientar o RH
pelo menos nos próximos anos.

"As pessoas querem saber quais as habilidades essenciais que o RH precisa
para uma performance ainda melhor", conta Ulrich, que dirigiu o projeto com
Wayne Brockbank, também professor da Universidade de Michigan.

Realizado com o apoio da Ross School of Business da University of Michigan
e do RBL Group, e parceiros regionais incluindo a Society for Human Resource
Management (SHRM) na América do Norte e outras instituições na América Latina,
Europa, China e Austrália, o estudo é o mais abrangente sobre competências de RH.
"Para chegar às nossas conclusões, pesquisamos mais de 400 empresas e podemos relatar
com sustentação estatística o que os executivos de RH falam e praticam", diz Ulrich.

"A pesquisa continua demonstrando a natureza dinâmica da gestão de recursos humanos",
comenta Susan R. Meisinger, presidente e CEO da SHRM. Ela conta, ainda, que os resul-
tados também destacam o período estimulante pelo qual a profissão passa. "Precisamos ter
a capacidade de realmente agregar valor à organização", acrescenta.



"O estudo é um trabalho fun-
damentado muito importante para
o RH como profissão", avalia
Cynthia McCague, vice-presidente
sênior da Coca-Cola, que partici-
pou da pesquisa. "Eles criaram e
continuam a aprimorar uma base
para se pensar como o RH atua na
performance organizacional."

Qual a novidade

Os pesquisadores identificaram
seis competências essenciais in-
corporadas pelos profissionais de
RH de alta performance. Uma a
mais que as cinco competências
do último estudo, publicado em
2002, o que reflete a evolução
contínua da função de RH. Cada
competência é desdobrada em
elementos de performance.

"Essa é a quinta rodada, de
modo que, comparando com os
resultados anteriores, podemos
observar para onde vai o RH",
comenta Evren Esen, gestor de
pesquisas da SHRM, que elaborou
a lista de profissionais pesquisados
na América do Norte.

"Podemos ver, de fato, a profissão
mudando. Algumas áreas essen-
ciais permanecem, mas outras,
com base no modo como o RH é
avaliado e percebido, são novas."

Até certo ponto, as novas com-
petências refletem uma mudança de
nomenclatura ou um embaralhamen-
to das competências. Há, no entanto,
algumas diferenças importantes.

Cinco anos atrás, o papel da
área de recursos humanos em gerir
a cultura estava inserido dentro
de uma competência mais ampla.
Agora, sua importância o creden-
cia como uma competência por si
mesma. Conhecimento de tecno-
logia, uma competência à parte
em 2002, agora aparece dentro da
competência Aliado dos Negócios.
Em outras situações, as novas
competências trazem expectativas
que prometem mudar o modo como
o RH enxerga o seu papel. Por
exemplo, a Ativista Confiável con-
clama o RH a evitar a neutralidade
e firmar posição - e a desempenhar
o seu ofício "com atitude".

Para colocar as competências
em perspectiva, convém enxergá-

las como uma pirâmide de três
camadas com a Ativista

Confiável no topo.

• Ativista Confiável. Essa com-
petência é altamente indicativa de
uma performance diferenciada de
modo geral, o que sugere que o do-
mínio dela deva ser uma prioridade.
"É preciso ser bom em todas elas,
mas, sem dúvida, essa competência
é chave", aponta Ulrich. "Mas você
não pode ser um Ativista Confiável
sem ter as demais competências.
Trata-se, num certo sentido, de um
pacote completo."

"É algo essencial", concorda
Dani Johnson, do RBL Group e
um dos coordenadores do estudo.
"Se você chega à mesa sem isso,
está perdido. Isso permeia tudo o
que você faz."

A competência Ativista Confiá-
vel está no cerne daquilo que é
necessário para ser um líder de RH
eficaz. "As melhores pessoas de RH
não titubeiam; elas vão em frente e
defendem suas posições", diz Susan
Harmansky, diretora sênior de ope-
rações de RH da rede de restaurantes
do Papa John's International. "Os
CEOs não estão esperando que o RH
chegue com opções - eles querem as
suas recomendações; desejam que
você fale na condição de especialista,
assim como fazem os executivos das
áreas jurídica e financeira."

O design organizacional
deve estar centrado nas
políticas, nas práticas e em
todas as estruturas que
formatam a maneira
como uma empresa atua



"Você não vai querer ser crível
sem ser um ativista, porque será inútil
para o negócio", diz Johnson. "As
pessoas gostam de você, mas você
não exerce influência. Por outro lado,
não vai querer ser um ativista sem ter
credibilidade. Você pode ficar vulne-
rável numa situação assim."

Abaixo da camada do Ativista
Confiável na pirâmide, há um nú-
cleo com três competências: Guar-
dião da Cultura, Gestor de Talentos/
Designer Organizacional e Arquiteto
da Estratégia.

• Guardião da
Cultura. O RH sem-
pre teve sua cultura
própria. Mas depois
da Sarbanes-Oxley
e de outras pressões
regulatórias, e com
os CEOs confiando
mais em RH para ge-
rir a cultura, esta é
a primeira vez que
ela emerge como um
competência inde-
pendente. Das seis, a
Guardião da Cultura é
o segundo maior indi-
cador de performance
tanto dos profissionais
quanto dos departa-
mentos de RH.

• Gestor de Talentos/Desig-
ner Organizacional. A gestão de
talentos põe o foco no modo como
as pessoas entram, crescem, se
movimentam ou saem da organiza-
ção. O design organizacional está
centrado nas políticas, práticas e
estruturas que formatam a maneira
como a empresa atua. Suas conexões
refletem a crença de Ulrich de que
RH pode estar dando muita ênfase
à atração de talentos em detrimento

do design organizacional. A gestão
de talentos não será bem-sucedida
em longo prazo sem uma estrutura
organizacional que lhe dê suporte.

• Arquiteto da Estratégia. É
aquele capaz de perceber tendências
de negócios e seus impactos, e iden-
tificar potenciais barreiras e oportu-
nidades. Harmansky, recentemente
contratada pelo Papa John's, demons-
tra como a competência Arquiteto da
Estratégia ajuda o RH a contribuir
com a estratégia de negócios. "Nos

contribuir para a estratégia."
Quando Charlease Deathridge,

gestora de RH da McKee Foods,
identificou uma potencial barreira
para implementar uma nova filosofia
de gestão, ela utilizou a competência
Arquiteto de Estratégia. "Quando
estávamos lançando os princípios de
um processo de fabricação, realiza-
mos uma pesquisa de satisfação dos
funcionários para avaliar como os
trabalhadores viam o novo sistema.
O índice de satisfação estava abaixo
do ideal. Eu mostrei [à gestão] como

algo negativo pode-
ria se tornar positivo,
como poderíamos usar
a informação e as pes-
quisas seguintes como
uma ferramenta estra-
tégica para demonstrar
o progresso."

meus primeiros meses aqui, passei
muito tempo viajando, visitando as
lojas em todo o país. Toda vez que eu
ia a uma loja, enquanto meus colegas
gestores falavam [sobre aspectos
operacionais], eu conversava com
as pessoas que lá trabalhavam. Estou
tentando descobrir as questões que
envolvem as pessoas. Como eu posso
desenvolvê-las? Estou procurando no
âmbito das pessoas o meu diferencial
de negócios, de forma que eu possa

Sustentando a base
da pirâmide estão duas
competências que Ul-
rich descreve como
"necessárias, porém
não suficientes". Ex-
ceto na China, onde o
RH está num estágio
anterior em termos
de desenvolvimento
profissional e há uma
grande ênfase nas ati-
vidades transacionais,
essas competências

são vistas como habilidades básicas
que todos devem ter. Há algumas
notícias desapontadoras aqui. Nos
EUA, os respondentes pontuaram
significativamente menos nessas
competências do que os pesquisados
em outros países.

• Aliado dos Negócios. O RH
contribui para o sucesso de um ne-
gócio ao entender a maneira como
ele gera resultados, quem são seus



clientes, e por que consomem os
produtos e serviços da empresa. Para
que os profissionais de RH sejam
Aliados dos Negócios (assim como
Ativistas Confiáveis e Arquitetos da
Estratégia), eles devem ser o que
Ulrich descreve como "conhecedores
de negócios". O mantra sobre enten-
der de negócios - como funcionam,
as questões financeiras e estratégicas
- permanece importante hoje como
foi em cada edição da pesquisa nos
últimos 20 anos. Ainda assim, o
progresso nessa área continua lento.
"Mesmo os profissionais de alta per-
formance não conhecem os negócios
tão bem quando deveriam", afirma
Ulrich. Em suas viagens, ele formula
às platéias de RH dez perguntas para
testar o conhecimento de negócios.

• Executante Operacional. Essas
habilidades tendem a cair na categoria
de atividades caracterizadas como tran-
sacionais ou "legalistas". As políticas
precisam ser testadas, adaptadas e im-
plementadas. Funcionários precisam
ser pagos, transferidos, contratados,
treinados e tudo mais. Cada função
dessas é essencial, mas - assim como
a competência Aliado de Negócios - os

As competências e seus elementos
As seis competências e os elementos que as completam dão os con-

tornos do que é preciso para ser bem-sucedido.

O Ativista Confiável é respeitado, admirado, ouvido e expõe o seu

ponto de vista, marca uma posição e desafia suposições ao:

• Gerar resultados com integridade.

• Compartilhar informações.

• Construir relações de confiança.

• Exercer RH com atitude (ousar na medida certa, fazer observações

imparciais, influenciar as pessoas).

O Guardião da Cultura reconhece, articula e ajuda a moldar a cultura

de uma empresa ao:

• Facilitar as mudanças.

• Moldar a cultura.

• Valorar a cultura.

• Personalizar a cultura (ajudar os funcionários a descobrir o sen-

tido do trabalho, gerenciar o equilíbrio entre vida e trabalho, e

estimular a inovação).

O Gestor de Talentos/Designer Organizacional domina teoria,

pesquisa e prática tanto em gestão de talento quanto em design

organizacional ao:

• Assegurar os talentos de hoje e de amanhã.

• Desenvolver talentos.

• Formatar a organização.

• Estimular a comunicação.

• Desenhar os sistemas de recompensa.

O Arquiteto da Estratégia sabe como fazer a verdadeira mudança

acontecer ao:

• Sustentar a agilidade estratégica.

• Engajar os clientes.

O Aliado dos Negócios contribui para o sucesso ao:

• Servir à cadeia de valores.

• Interpretar o contexto social.

• Articular a proposição de valores.

Alavancar a tecnologia dos negócios.

O Executaníe Operacional administra o dia-a-dia do trabalho de gerir

pessoas dentro de uma organização ao:

• Implementar as políticas nos locais de trabalho.

• Avançar a tecnologia de RH.
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gestores de RH de alta performance
parecem vê-las como de menor impor-
tância e se dedicar mais às outras com-
petências. Mesmo algumas pessoas de
RH altamente eficazes podem estar
correndo o risco de dar muito pouca
atenção a essas atividades básicas,
observa Ulrich.

Ferramenta prática

Ao questionar as pessoas que par-
ticiparam da pesquisa, Ulrich observa
quão satisfeitas elas fi-
cam pelo caráter orien-
tador do exercício. Os
relatórios de feedback
individuais que elas
recebem são como
um mapa, e estão
altamente motivadas
a segui-lo.

Qualquer um que
tenha passado por uma
avaliação 360° sabe
que a crítica pode ser
ruidosa. É arriscado
se abrir para a opinião
alheia quando você
não tem de fazê-lo.
Some-se a isso a pers-
pectiva de comparti-
lhar os resultados com
seu chefe e seus pares
que o estão avaliando,
e você pode decidir
deixar isso para lá.
Ainda assim, não surpreende que
pessoas altamente motivadas como
Deathridge tenham agarrado a chance
de obter um feedback.

"Nem tudo é positivo", diz Dea-
thridge. "Você precisa estar disposto
a aceitar. Você vai para casa, analisa
e diz: 'Por que estou tendo esse feed-
back negativo?'"

Mas, para Deathridge, a maior
parte dos resultados confirma o que
ela já sabia. "A maioria das pessoas

sabe em que são fracas e fortes. Para
mim, é mais interessante olhar como
a avaliação dos outros se aproxima
das minhas próprias avaliações. Há
muito que aprender sobre o que é ne-
cessário para ser um verdadeiro líder
e esse estudo ajudou muito."

Essa foi a segunda pesquisa para
Shane Smith, diretor de RH da Coca-
Cola. "Aprimeira foi em 2002. Agora
estou vendo alguma ligação entre as
coisas nas quais venho trabalhando.
Fico satisfeito em ver a consistência

das minhas avaliações sobre a minha
performance quando comparadas
com as dos meus avaliadores."

Qual o sentido disso tudo

Ulrich acredita que os profissio-
nais de RH que teriam sido bem-
sucedidos há 30, 20 ou mesmo dez
anos não estão propensos a sê-lo
atualmente. Espera-se que desem-
penhem novos papéis. Para isso,

precisarão de novas competências.
O professor conclama o RH a

refletir sobre as novas competências
e sobre o que elas revelam acerca
do futuro da profissão. A mensagem
dele é direta e clara: "A história de
RH está mudando e as pessoas da
área que não mudarem com ela serão
extintas". Ainda assim, ele permanece
otimista quanto ao fato de que muitos
RHs estão atendendo ao seu chama-
do. "Das pessoas de RH, 20% nunca
chegarão lá; 20% estão realmente em

alta performance. E os
60% entre esses dois
patamares estão se mo-
vimentando para a di-
reção certa", comenta
Ulrich. "Dentro desses
60% existem profissio-
nais de RH que podem
estar à mesa mas não
contribuindo plena-
mente", acrescenta.
"Esse é o grupo com
o qual eu quero falar.
Quero mostrar a, eles
o que precisam fazer
para gerar impacto."

Para começar, Ul-
rich recomenda aos
profissionais de RH
iniciarem três con-
versas. "Uma com os
líderes de negócios.
Repasse com eles as
competências e per-

gunte se eles as estão praticando.
Depois, formule as mesmas questões
a sua equipe de RH. Em seguida,
pergunte a si mesmo se você conhece
realmente ou apenas superficialmen-
te o negócio." Por fim, estabeleça
as suas prioridades. "Nossos dados
afirmam: 'Trabalhe na competência
Ativista Confiável'." *-

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



Durante quatro
horas, Dave Ulrich
mostrou a um
seleto grupo os
principais resultados
de sua mais recente
edição da pesquisa
sobre as novas
competências do
profissional de RH.
A palestra fez parte
do último congresso
da Society of
Human Resource
Management
(SHRM) e dela
participaram dois
brasileiros: Luiz
Augusto Costa
Leite, diretor da
Change Consultoria
de Organização,
e Neusa Hirota,
gerente de
desenvolvimento
organizacional
da Votorantim
Industrial. A seguir,
cada um traça um
panorama com
os destaques e
as inquietações
que o trabalho
da dupla Ulrich e
Wayne Brockbank
causaram

Visões
brasileiras
A sexta competência

Por Luiz Augusto Costa Leite

O que mais chamou a aten-
ção ao assistir à consistente

apresentação de Dave Ulrich no
maior evento de RH no mundo,
o último congresso da Society of
Human Resource Management
(SHRM), do qual participaram
cerca de 20 mil congressistas, equi-
valente ao da ABRH, foi o destaque
dado à competência chamada de
Ativista Confiável.

Desde há muito se especula sobre
os papéis de RH numa organização.
No Brasil, então, com tão imensa
variedade de estágios de desenvol-
vimento em práticas organizacio-
nais, RH vai desde a concentração
em Executante Operacional até a de
Ativista Confiável. É claro que um
não exclui o outro, mas o que nos
interessa é a dominância.

Temos claudicado na intersecção
entre o que pensamos das organiza-
ções e o que suas lideranças pensam
de nós. Por vezes, idealizamos
uma empresa em que a dimensão
humana seja a única importante,
algo como "as organizações exis-
tem para atender às necessidades
das pessoas, dentro ou fora delas".
Nem sempre isso coincide com as

necessidades de resultado, em que
outras variáveis acabam por predo-
minar. RH fica, então, entre a cruz
e a caldeirinha, dividido entre seus
ideais e a realidade do negócio.
Esse parece ser, cada vez mais, um
dilema equivocado.

Mas o que é um Ativista Confiá-
vel? Quando Ulrich descreve as
competências do Ativista Confiá-
vel, ressalta alguns aspectos que
todos devemos considerar. O mais
importante é que os executivos
esperam de RH recomendações
objetivas sobre o que fazer e não
apenas uma lista de opções cuja
escolha final não é um problema de
RH, mas da liderança superior. Não
tenho dúvidas quanto ao "em cima
do muro" em que freqüentemente
ficamos. Se quisermos ser respeita-
dos Q levados em conta, é preciso ter
opinião. Ulrich fala em atitude.

Ocorre que, para ter opinião, é
preciso ser um Aliado dos Negó-
cios; acho que é se sentir parte do
negócio, um integrante. Ainda vemos
profissionais de RH com uma visão
muito crítica. Há quem pense que
competitividade é um pecado; para
outros, autoridade se confunde com



autoritarismo; e há terceiros para
quem lucro (ou resultado) é, no má-
ximo, uma conseqüência inevitável
de processos bem articulados.

Ser Aliado do Negócio é acre-
ditar nele, absorver sua essência
e objetivos, ver-se como um igual
às demais funções, sin perder Ia
ternura. Mais especificamente, in-
corporar-se ao desafio de construir
uma organização forte e amigável
a quem nela trabalha. Repito: forte
e amigável. Os profissionais de RH
no Brasil ainda são
preconceituosos a
esse respeito.

Ocorre que há
um terceiro predica-
do para que alguém
possa ser chamado
de Ativista Confiá-
vel, que é o corpo de
conhecimentos. Não
adianta querer res-
ponder às demandas
da organização sem
que duas competên-
cias sejam ativadas:
conhecimento sobre a
organização e conhe-
cimento sobre RH.

Os cursos de MBA
no Brasil ainda dão
muito espaço para
as d imensões de
eficiência e pouco
para as de efetivi-
dade. Como resultado, os alunos
(e as empresas) investem elevadas
somas na busca de aprendizagem
que deveria ser dada nos cursos
de graduação. MBA tem business
no meio e, em minha limitada
experiência, não tenho visto, por
exemplo, espaços abertos a fusões
& aquisições, ou ao performance
improvement. Ensinam o meio e
não o fim. Não estão formando,
portanto, profissionais de negó-

cio. Ulrich tem um exercício de
avaliação de conhecimento sobre
o negócio, sem o qual RH jamais
será um parceiro confiável.

Articular políticas

Já o conhecimento sobre RH,
entre nós, precisa ser muito menos
acadêmico e mais efetivo. A distân-
cia entre universidade e empresa
ainda é grande. Formar generalistas
não é dar uma tintura em vários

campos de conhecimento em RH,
de forma a facilitar o encaminha-
mento de decisões a partir de uma
visão ampla. É articular políticas e
práticas, o macro e o micro, a ges-
tão e a ferramenta. Para defender
uma causa é preciso ter consistên-
cia e vontade.

Ulrich diz que as expectativas
dos empregados estão aumentan-
do, em função de mais educação
e habilidades, que os clientes são

mais exigentes, que os investido-
res estão mais interessados nos
intangíveis, que os concorrentes
surgem em diferentes conforma-
ções. Diz também que as práticas
de RH estão se tornando mais
integradas, alinhadas e inovado-
ras. Para tanto, a área de RH tem
de operar mais como um negócio
dentro do negócio, com estratégia
clara e canais de distribuição.

Ora, em função de tudo isso
é preciso que as competências

intrínsecas a RH se-
jam redefinidas, se
quisermos ser Ati-
vistas Confiáveis.
Achávamos que RH
deveria se preocupar
com empregados e
gerentes (seus clien-
tes internos). Hoje,
a pesquisa mostra
que o foco tem de se
ampliar para clien-
tes, investidores e
comunidades afeta-
das pelo negócio.
Os gerentes de linha
são os acionadores
dessas relações.

Também não adian-
ta pensar que somos
onipotentes e os úni-
cos responsáveis pela
mudança. Os estudos
de Ulrich mostram

que 50% do desempenho de uma or-
ganização vêm de seu gerenciamen-
to, sendo RH parte disso, junto com
estratégia, marketing, operações
etc. RH cresceu e seria responsá-
vel por 20% desses 50%. Certo ou
errado, ser um ativista confiável é
compartilhar esforços com outras
funções e ter a sabedoria de convi-
ver com suas limitações.

Não há como negar que tudo
muda, inclusive as competências de



RH. Ulrich e Wayne Brockbank di-
zem que os profissionais de sucesso
dez anos atrás (1997!) não teriam
a mesma expectativa nos dias de
hoje. Às vezes, somos muito ágeis
em determinar a obsolescência em
outras áreas e esquecemo-nos da
nossa própria.

Por fim, há de se reconhecer que
Ulrich e Brockbank são os mais in-
fluentes pensadores em gestão de
pessoas no mundo atual. Embora
sua pesquisa não tenha permitido
um recorte brasileiro (a parte da
América Latina ficou confinada
a empresas argentinas), o estado
da arte parece ser esse mesmo. O
mínimo que se espera no Brasil
é que cada profissional e organi-
zação façam com competência os
papéis que lhes são destinados,
muito além da corroída discussão
sobre RH estratégico.

Luiz Augusto Costa Leite é diretor da
Change Consultoria de Organização

Por um RH competitivo
Por Neusa Hirota

Assistir à palestra fechada de
David Ulrich sobre a versão

2007 do Estudo de Competências de
Recursos Humanos foi tanto um privi-
légio quanto motivo para inquietude.
Privilégio por poder interagir direta-
mente com um dos ícones mundiais
em gestão de recursos humanos e por
conhecer, em primeiríssima mão, os
resultados de uma pesquisa consisten-
te, conduzida a cada cinco anos - des-
ta vez, com escopo global. Também
por poder acompanhar a evolução do
modelo de competências de que havia
tomado conhecimento há alguns anos,
quando da visita de David Brockbank
ao Brasil (figura 1).

Nesse processo de evolução, al-
guns pontos merecem atenção:

/ O fato de Conhecimento do

Negócio, presente desde a primeira
pesquisa, ter evoluído para Aliado
dos Negócios. Ou seja, não basta co-
nhecer e querer contribuir, espera-se
geração de valor ao negócio.

/ O fato de que a Entrega de RH,
sempre presente, evoluiu para Execu-
tante Operacional, já pressupondo o
uso de tecnologia como ferramental.

/ O fato de Credibilidade Pessoal,
presente desde 1992, ter evoluído para
Ativista Confiável: em RH, sempre
prevaleceram as relações de confiança
e credibilidade, que não mais bastam
em si, é preciso gerar resultados.

/ O fato de que Mudança, numa
clara demonstração de que ela e seu
impacto na cultura organizacional
são fato e devem fazer parte do
repertório competitivo das organi-



zações, requer do profissional de
RH o preparo para apoiá-la como
Guardião da Cultura e Mudanças.

A representação visual do novo
modelo (figura 2} deixa clara a im-
portância de equalizarmos o foco em
pessoas e no negócio. Também quanto
será necessário ao profissional de RH
expandir suas capacidades organiza-
cionais para esse duplo papel.

Vale esclarecer que, na versão 2007
do estudo, Ulrich valeu-se de uma aná-
lise 360° na avaliação dos profissionais
participantes, o que permitiu comparar
a auto-avaliação à opinião de gestores,
pares, subordinados e clientes. O ob-
jetivo foi não só determinar as com-
petências, como identificar como elas
repercutem no negócio - o que, por sua
vez, permitiu identificar oportunidades
de melhoria aos participantes.

Ulrich destacou que as principais
competências de RH -Ativista Con-
fiável, Guardião de Cultura e Mudan-
ças, Gestor de Talentos e Designer
Organizacional e Arquiteto de Es-
tratégia -justificam mais de 75% do
êxito desse profissional. Ele mencio-
nou que, em sua luta por competitivi-
dade global, os CEOs estão cada vez
mais buscando profissionais dessa área
preparados para lidar com questões
como desenvolvimento de talentos,
mudança de cultura organizacional e
conquista de novos mercados.

Ulrich explicou que, para provar
sua proficiência em negócios, o pro-
fissional de RH deve saber responder
a perguntas como:

/ Quais são as receitas anuais de
seu negócio?

/ Como seu negócio "ganha dinhei-
ro"? De cada 100 dólares que sua orga-
nização recebe, quanto disso vira lucro
e o que acontece nesse processo?

/ Quais são os principais clientes
de sua empresa? Por que compram de
vocês (e quais seus critérios)?

/ Qual sua participação no merca-
do de seu produto/serviço principal?

/ Qual é a marca de sua empresa e
qual a reputação desejada junto aos clien-
tes? Quão bem sucedida é sua empresa
em entregar a promessa da marca?

/ Quem são seus principais con-
correntes? Quais suas forças?

/ Quais são os objetivos e metas do
principal executivo de sua empresa?

/ Qual é o valor de mercado de
sua empresa? O índice preço/lucro?



/ Quais são os itens da agenda de
uma reunião recente do conselho de
sua empresa?

Chegamos, então, às questões
para inquietude:

/ Quantos brasileiros vemos em
posições de destaque internacional,
em RH?

/ Quantos profissionais de RH
no Brasil efetivamente navegam
pelas competências identificadas
por Ulrich e são reconhecidos como
aliados dos negócios?

/ Como os profissionais de RH
no Brasil podem ser mais compe-
titivos para agregar valor às suas
organizações?

/ Que alternativas de desenvol-
vimento há no país para isso?

Creio que há um árduo caminho a

trilhar para que o Brasil se aproxime
de outros países em termos de opções
de formação e desenvolvimento de
profissionais em RH. Se aqui a for-
mação em RH é quase uma colcha de
retalhos - composta por programas
segmentados (não raro, desalinha-
dos estrutural e conceitualmente) e,
principalmente, por experiência ad-
quirida ao longo dos anos -, nos EUA
e Europa as opções são variadas.
Há desde programas de graduação,
especialização e educação executiva
em RH, como uma gama de entida-
des como a American Society for
Training and Development (ASTD),
a Society for Human Resource Ma-
nagement (SHRM), a International
Society for Performance Improve-
ment (ISPI) e a Academy for Human
Resource Development (AHRD),

que oferecem certificações e especia-
lizações voltadas aos profissionais de
RH em áreas essenciais à construção
das competências identificadas por
Ulrich: decisões financeiras, plane-
jamento operacional e estratégia,
mensuração de retorno, ferramentas
e metodologia para mensuração de
desempenho do negócio, terceiri-
zação de processos, estratégia para
fusões e aquisições.

Cabe às nossas instituições aca-
dêmicas e entidades de recursos hu-
manos a provocativa reflexão sobre
um papel mais proativo para apoiar
e promover a redução da distância
hoje presente. Podemos, sim, ser
mais competitivos em RH! «-

Neusa Hirota é gerente de
desenvolvimento organizacional da
Votorantim Industrial

ecarvalho
Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, ano 14, n. 237, p. 78-89 , ago. 2007.




