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A área de Recursos Humanos sempre encontrou seus fundamentos nas ciências humanas, que 
quase sempre trabalham com o que não pode ser medido ou, em outras palavras, 
tangibilizado. Entretanto, o mundo dos negócios, ao qual o Rh precisa estar alinhado para 
cumprir sua meta de ser estratégico, baseia-se no que é concreto, objetivo. Sua linguagem 
está calcada em números e indicadores mais palpáveis. Sendo assim, para alinhar-se a esse 
mundo, o RH precisaria usar essa mesma linguagem. Precisaria aprender a traduzir seus 
resultados em indicadores exatos. Isso é possível?  
 
Na visão de Rugenia Maria Pomi, diretora da Sextante Brasil, é possível e necessário. Ela 
defende a aplicação da metodologia de Retorno Sobre Investimento (ROI) para se mensurar os 
impactos que o capital humano exerce sobre os negócios da empresa. “Os resultados de 
mercado, operacionais e financeiros, são feitos pelas pessoas e isso precisa ser medido”, diz 
Rugenia.  
 
Segundo a especialista, que há doze anos ajuda empresas a aplicar a metodologia para medir 
o valor da contribuição das pessoas no processo produtivo, os indicadores financeiros e os 
indicadores de gestão de pessoas têm uma ligação natural entre si. “Produtividade pode ser 
medida, por exemplo, pelo histórico das receitas ou do lucro por empregado, comparado aos 
índices de retenção de clientes, de satisfação com os líderes e de saúde de sua força de 
trabalho, em um determinado período”, exemplifica.  
 
Com isso, cai por terra o mito de que quando se fala de capital humano não é possível 
tangibilizar muita coisa. “Claro que existe o intangível, mas ainda assim é possível tangibilizar 
fatores como clima, criatividade, inovação por meio de indicadores que se relacionam”, 
explica.  
 
Para Rugenia, a vantagem de usar uma metodologia que traga resultados mais tangíveis está 
no aumento da credibilidade do RH diante da organização. “Somente saindo do ‘achismo’ e 
aprendendo a falar a língua dos negócios (baseada em resultados) é que o Rh poderá ser 
respeitado e ouvido dentro das organizações. O que é fundamental para que ele desempenhe 
uma função estratégica”.  
 
Foi o resultado alcançado pela área de recursos humanos da Elektro. Há dois anos, a empresa 
adotou a metodologia e com isso conseguiu levar questões relacionadas à gestão de pessoas 
para serem discutidas por toda a diretoria da empresa. “A metodologia nos ajudou a sair da 
retórica do intangível e a nos alinhar à linguagem do negócio. Ela nos auxiliou na decodificação 
do que o negócio define como estratégico, o que permitiu a criação de indicadores que dêem 
base a isso”, conta a Superintendente de Rh da empresa, Elaine Ferreira.  
 
Barreiras  
 
Para Rugenia, o que impede um número maior de empresas de adotarem a metodologia do 
ROI aplicado a capital humano são dois fatores. “Os profissionais de recursos humanos de 
empresas globais nem sempre têm autonomia para fazer esse tipo de medição em escala local, 
o que é muito importante, pois é preciso comparar os resultados obtidos com o mercado em 
que está inserido. Quase sempre eles participam de medições globais”, explica. “Trata-se de 
algo muito trabalhoso, o que exige que o Rh esteja muito bem estruturado para implantar esse 
tipo de processo”.  
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