
O verdadeiro valor de RH  

A presidente da Society for Resource Human Management, Susan Meisinger, dos Estados 
Unidos, é presença internacional confirmada no CONARH 2008 – 34º Congresso Nacional sobre 
Gestão de Pessoas, que a ABRH-Nacional promoverá de 19 a 22 de agosto, no Transamerica 
Expo Center, em São Paulo. No dia 20, Sue, como gosta de ser chamada, fará a palestra “RH: 
Uma profissão de valor”. A seguir, ela explica por que aposta nessa afirmativa. 

É possível afirmar que o RH saiu de um papel meramente operacional para se tornar 
estratégico? 

Acredito que os profissionais de RH nunca devem deixar de lado suas responsabilidades 
operacionais para se tornarem estratégicos. Pelo contrário, precisam se certificar de que as 
responsabilidades operacionais estão sendo cuidadas, dando-lhes tempo para ter foco em 
como nivelar as suas estratégias, beneficiando a estratégia da empresa. Por exemplo, o RH é 
responsável por se certificar de que os trabalhadores sejam pagos em dia e apropriadamente. 
Isso é uma responsabilidade operacional, mas, se não for feita de forma apropriada, não 
importa o quão estratégico seja o profissional de RH, ele nunca terá sucesso na organização. 

Qual é o maior desafio atual do RH? 

A aquisição e retenção de talentos, e isso até nos países como os Estados Unidos, onde há 
uma economia em desaceleração. Em países desenvolvidos, uma força de trabalho velha está 
gerando preocupação com o planejamento de sucessão. Em países em desenvolvimento, talvez 
não haja escassez de trabalhadores, e sim de trabalhadores especializados. Portanto, 
encontrar as pessoas certas e mantê-las é o maior desafio. 

E em relação à própria carreira, quais são os desafios a serem vencidos quando o RH é 
comparado aos profissionais de outras áreas estratégicas, como Marketing, Finanças, Vendas e 
TI? 

Há dois desafios. Um é o background educacional. Muitas vezes, as pessoas entram na área de 
RH sem treinamento específico. Isso está mudando rapidamente, mas ainda há uma grande 
necessidade de os profissionais aumentarem seus conhecimentos financeiros. O RH tem que 
fazer melhor uso da métrica para ajudar a quantificar o impacto do que sua função pode fazer 
pelo negócio. Isso não significa somente medir a eficiência do RH, como tempo e custo de 
recrutamento. Pode ser, por exemplo, medir como melhores ferramentas de seleção ajudam a 
aumentar o sucesso de novos vendedores e qual é o retorno financeiro para a empresa se um 
vendedor melhor for contratado. 

O segundo desafio é a própria natureza do cargo. O RH mexe com questões muito importantes 
para os empregados no nível individual e pessoal – compensações, benefícios e decisões de 
relações trabalhistas, que lidam com o sustento dos indivíduos. Isso não é um desafio que 
deverá ser transposto, mas um aspecto do trabalho que deverá ser reconhecido e aceito. A 
qualquer tempo, algum funcionário pode estar insatisfeito com o que o RH tem feito. Essa 
natureza única do RH é um desafio que profissionais de outras áreas estratégicas não têm de 
enfrentar. 

Que mensagem a senhora pretende deixar para os congressistas? 

Minha mensagem vai enfocar as competências necessárias para se ter sucesso em RH. Esta é 
uma carreira de grande futuro e uma oportunidade para se ter um grande impacto no sucesso 
de todas as empresas e na vida das pessoas que nelas trabalham. 
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