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ARTIGO

RHepensando nossa missão
Marco Aurélio Ferreira Vianna*

As organizações da América Latina estão se
preparando para o outsourcing de Recursos
Humanos, ao mesmo tempo em que se

esforçam para priorizar a padronização de processos
e o foco nas questões relacionadas ao negócio. É o
que diz a pesquisa da Hewitt Associates, empresa
global de serviços de RH, respondida por mais de 40
empresas do Brasil, Argentina, Chile e México.
Juntas, elas representam um universo de mais de 185
mil empregados em seus países de origem.

Segundo o estudo, entre as principais pressões
enfrentadas pelos executivos de RH estão fornecer
melhor suporte ao negócio, focando o RH em ativida-
des mais estratégicas (58%), e atrair, reter e desenvol-
ver talentos (51%). Na busca de um RH mais eficiente
e livre para se dedicar às principais questões de sua
área, a maioria das empresas adotou, nos últimos

dois anos, a implementação de novos sistemas
tecnológicos de RH (83%) e a reengenharia de
processos de RH (73%). “Freqüentemente esse passo
é o precursor do outsourcing, na medida em que
permite que os recursos fiquem mais livres para focar
em questões vitais para o negócio”, diz Carlos
Raposo, diretor geral de Outsourcing de RH para a
América Latina da Hewitt.

Apesar de satisfeitos com os resultados, metade
dos pesquisados disse enfrentar barreiras em suas
organizações para implementar outsourcing em RH,
principalmente por preocupações com o orçamento
disponível (51%), perda de headcount e impacto no
moral dos funcionários (50%), além da reação dos
funcionários a um fornecedor externo (39%). Em mais
de 55% das empresas, o CEO é quem dá a palavra
final quanto à terceirização de RH.
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Com as eleições das novas diretorias do Sistema
Nacional ABRH, a agenda dos seus líderes
ficou agitada já no início do ano. O presidente

da ABRH-Nacional, Ralph Chelotti, acompanhou
essa movimentação participando de diversos
eventos das seccionais. No dia 24 de janeiro, em
Recife, ele e Cibelli Maria Pinheiro de Almeida, a
nova presidente da seccional pernambucana,
participaram do evento de lançamento da segunda
turma do MBA de Gestão de Pessoas da Faculdade
Maurício de Nassau. Chelotti aproveitou a oportu-
nidade para dar detalhes do Sistema Nacional ABRH
ao público presente e foi convidado pelos gestores
da instituição para integrar o corpo docente do MBA,
do qual Cibelli já faz parte.

No dia seguinte pela manhã, eles fizeram uma sé-
rie de visitas: a primeira ao diretor administrativo-
financeiro do Jornal do Commércio de Pernambuco,
Gustavo Lopes Theodózio, eleito presidente do Con-
selho Deliberativo da ABRH-PE na nova gestão. Em
seguida, estiveram em outro veículo importante da
região, o Diário de Pernambuco, onde conversaram
com o diretor-superintendente Joesil Barros e com a
superintendente administrativa e de RH Mônica
Pereira, membro do Conselho Deliberativo da
seccional pernambucana. Mais tarde, reuniram-se
com a então deputada estadual Ana Cavalcanti, que,
no último dia 2, assumiu a presidência do Instituto de
Recursos Humanos do Governo de Pernam-
buco. Ela indicou Ivete Lacerda, diretora de RH
da instituição, para o conselho de admi-
nistração da ABRH-PE. Outra reunião, esta
com Janguiê Diniz, presidente do Grupo Bu-
reau Jurídico e da Associação Brasileira das
Mantenedoras de Faculdades Isoladas e
Integradas, objetivou estreitar relacionamento
com vistas a uma futura parceria.

No mesmo dia, Chelotti seguiu para Ara-
caju, onde a ABRH-SE realizou a cerimônia de
posse da diretoria, que tem à frente a
presidente reeleita Sandra Coelho. Ela fez um
balanço da primeira gestão, ressaltou a
importância da ABRH no desenvolvimento dos
Estados e do Brasil e homenageou a vice-presidente
Eliana Melo, morta recentemente. Representantes

do Movimento Competitivo Sergipe
(MCS) e a seccional sergipana
anunciaram a versão 2007 do já
tradicional Trocando Idéias, projeto
que, este ano, terá foco na exce-
lência em gestão organizacional.
Também foi entregue o Troféu
Amigos da ABRH a organizações
sergipanas, e a professora Betania
Tanure, da Fundação Dom Cabral,
teve uma participação especial,
com uma palestra sobre liderança.

No dia 26, Chelotti esteve em
Salvador, para a posse dos Con-
selhos Deliberativo e Fiscal e da
Diretoria Executiva da ABRH-BA. Para Maria
Sampaio, nova presidente da seccional baiana, o
posicionamento do presidente da ABRH-Nacional,

que falou das realizações da gestão anterior, foi
importante, pois havia um número expressivo de
associados presentes, que puderam perceber a

relevância do Sistema Nacional ABRH no contexto
brasileiro. Na oportunidade, Chelotti recebeu o título
de sócio honorário da ABRH-BA.

Em Porto Alegre, ele participou da cerimônia de
posse do presidente da ABRH-RS, Pedro Luiz Faghe-
razzi, realizada na noite do dia 29. A nova gestão da
seccional gaúcha definiu quatro eixos principais para
gerar crescimento: expandir a entidade no interior do
Estado; ampliar a formação de lideranças por meio da
Escola de Líderes (veja notícia a seguir); ampliar a
área de estágios; e aumentar os programas voltados
ao desenvolvimento e à capacitação de pessoas. “É
uma honra dar continuidade à gestão 2004-2006, na
qual a equipe presidida por Clarice Martins Costa
lançou, fortaleceu e consolidou uma série de produtos
que hoje fazem da ABRH-RS uma das entidades mais
conhecidas e bem-conceituadas no Estado. Dar conti-
nuidade a esse trabalho, mantendo o que está
consolidado e consolidando o que foi iniciado, é um
dos objetivos da nova gestão”, disse Fagherazzi.

Há quase quinze anos, em meu livro Revolução
Estratégica e Gerencial, propus que a Diretoria
de RH deveria ser elevada à categoria de

Diretoria de Seres Humanos. Em grandes linhas, eu
defendia essa tese afirmando que pessoas são parcei-
ros. As coisas materiais seriam os recursos tecno-
lógicos, financeiros, patrimoniais. Em resumo, não se
poderia colocar tudo no mesmo contexto. Tanto tempo
passado, essa reflexão ainda serve para a grande
maioria das empresas do nosso mundo corporativo.
Salvo honrosas exceções, Recursos Humanos con-
tinuam no mesmo patamar do século passado.

É preciso revisitar essa análise e mais uma vez
defender o enobrecimento da Função Humana. Ao se
elaborar o planejamento estratégico da “área de RH”,
antes e acima de tudo, devemos ter consciência da
necessidade de seu enobrecimento. A Função
Humana hoje não pode mais ser considerada como
uma atividade-meio. Essa postura se enquadrava no
contexto do século 20, quiçá 19. Hoje, homens e mu-
lheres responsáveis pelo Humano têm que compre-
ender que sua responsabilidade está no estratégico,
evoluindo para uma fundamental atividade-fim.

A missão maior da Função Humana não está mais
somente no plano tecnocrático-burocrático-jurídico-
operacional. Seu papel principal é apoiar diretamente
a excelência da empresa e seus resultados. Em outras
palavras, ela tem que contribuir para o CLS –
Crescimento Lucrativo Sustentado da organização.
Seu Balance Score Card em última instância é o BSC
da própria empresa.

Nessa linha de raciocínio muitos paradigmas têm
que ser quebrados, e, nessa direção, a atuação da
função humana é não só enobrecida, mas também
ampliada.

Uma pergunta básica tem que ser respondida: o
que efetivamente gera o CLS? Se recorrermos a
alguns renomados pensadores que estudam em-
presas longevas (e, portanto, bem-sucedidas), vamos
concluir que liderança, cultura e valores, inovação,
flexibilidade (para mudança), ambiente humano, vo-
cação para aprendizado e visão estratégica estão en-
tre os fatores críticos de sucesso mais importantes. 

Quando em minhas palestras e seminários (e

especificamente quando atuo como consultor em
planejamento estratégico de RH) pergunto quais são
os fatores de longevidade empresarial, as respostas
normalmente convergem para itens de teor mais
técnico, como competitividade, produtividade, encan-
tamento do cliente, qualidade, tecnologia. É claro que
são tópicos absolutamente necessários, mas estão
longe de ser suficientes.

Mais do que tudo,
eles são obtidos através
da efetividade da com-
posição da primeira
lista. A qualidade será
obtida se a liderança
decidir essa ação. A
competitividade será al-
cançada se a cultura
priorizar essa decisão.
E assim por diante.

Por isso RH, lato
sensu, tem um grande desafio e uma grande
oportunidade. Cabe a ele ser o grande guardião
desses fatores que têm o verdadeiro nexo causal com
o sucesso de longo prazo. A Função Humana do
século 21 tem que ter uma área específica, respon-
sável pelo desenvolvimento de lideranças. Ao mesmo
tempo, tem que coordenar um time multidisciplinar
que retroalimente de forma permanente a cultura e os
valores da organização, ou, em situação menos
favorável, mude seus padrões e sua essência.

Na antropologia das empresas há espaço para um
gigantesco trabalho de mudança do modelo mental.
Um novo conceito de aprendizado tem que substituir
os terríveis paradigmas do ensino no Brasil. Até
mesmo a visão estratégica pode vir a ser respon-
sabilidade do RH. Em alguns clientes esse conceito já
é usado com êxito. Por tudo isso, é necessário rever
nossas estratégias, nossa missão. Dessa maneira, fica
a proposta de reflexão: vamos RHepensar nossa
verdadeira responsabilidade. Com o espírito aberto,
aceitando reaprender e com obsessão pela mudança.
Ainda resta muito a fazer.

*Presidente do Grupo MVC – Estratégia e Humanismo

Em Recife, Chelotti fala do Sistema Nacional ABRH, durante
lançamento de MBA na Faculdade Maurício de Nassau

Em Salvador: o presidente do Conselho Deliberativo da ABRH-BA,
Antonio Luiz Miranda Amorim, Maria Sampaio e Chelotti

Di
vu

lg
aç

ão

Em Porto Alegre: Gerson Luiz da Silva, 1º vice-presidente da ABRH-RS; Cirlene Werneck,
vice-presidente de Integração – Região Sul da ABRH-Nacional; Fagherazzi e Chelotti
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Escola de Líderes

Em abril, a ABRH-RS e a Unisinos (Universidade
do Vale do Rio dos Sinos) lançarão a Escola de
Líderes, programa de aperfeiçoamento em

gestão de pessoas, dirigido a profissionais que já
atuam como gestores.

Com o objetivo de desenvolver lideranças e
elevar o desenvolvimento de equipes, o curso
oferece como diferenciais workshops e reuniões de

acompanhamento do aprendizado nos módulos que
integram os eixos Gestão Organizacional; Com-
portamento e Cultura Organizacional; e Lideran-
ças e Equipes.

Informações:
Tel. (51) 3254-8251
formacao@abrhrs.com.br

RH contagiante
AABRH-PE já iniciou os preparativos do 4º

Congepe – Congresso de Gestão de Pessoas
em Pernambuco, que será realizado com

o tema O RH da Gente é
Contagiante – Novas
competências dos ges-
tores de pessoas, nos dias
31 de maio e 1º de junho,
no Centro de Convenções
de Pernambuco.

Além da grade de pa-
lestras, o evento oferecerá
uma programação técnico-científica com a apre-
sentação de trabalhos sobre Gestão de Pessoas em
Organizações Públicas; Ensino e Pesquisa em Gestão
de Pessoas; e Gestão de Pessoas e Relações de
Trabalho. Os interessados podem enviar seus tra-

balhos para avaliação até o dia 26 de março.
As inscrições para congressistas também já

estão abertas. Até o próximo dia 10, sócios da
ABRH pagam R$ 250,00 e
não-sócios, R$ 350,00; para
professores e estudantes de
graduação o valor é de
R$ 175,00. Após essa data, e
até 10 de abril, as inscri-
ções passam a R$ 300,00,
R$ 400,00 e R$ 200,00,
respectivamente.

Mais informações:
Tel. (82) 3221-8814
www.abrhpe.com.br
abrhpe@abrhpe.com.br

Administradora do Ano
Apresidente da ABRH-AM, Elane

Medeiros (foto), recebeu do
Conselho Regional de Adminis-

tração do Amazonas e Roraima (CRA/
AM/RR) o título de Administradora do
Ano 2006. A homenagem, realizada no
último dia 15, é um reconhecimento à
sua atuação na área de RH da
Benchimol, Irmão & Cia e na seccional
amazonense. “É um trabalho que
fazemos silenciosamente e não sabe-
mos a repercussão que irá ter. É uma

responsabilidade a mais perante a
sociedade e às pessoas que
apostam e valorizam o trabalho que
realizo na ABRH-AM e nas lojas
Bemol (empresa do grupo Ben-
chimol), onde tenho toda minha vida
profissional construída”, comemo-
rou Elane. Administradora de em-
presas e advogada, ela iniciou sua
carreira na Bemol há 25 anos e,
atualmente, está à frente da supe-
rintendência de RH.
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O crédito da foto da presidente da ABRH-RJ, Leyla Nascimento, publicada na edição do dia 1/2 saiu
incorreto. O autor é o fotógrafo Alexandre Diniz.
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Fonte: O Estado de São Paulo, 08 fev. 2007. Caderno C, p. C6.
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