
tema é recorrente nos encontros , seminários e congressos, e até 

mesmo nas conversas informais dos profissionais da área. Surpreen-

dentemente , profissionais de outras áreas da empresa, tais como 

vendedores, gerentes de produto e analistas financeiros, não sofrem de angústias 

existenciais dessa natureza. Seria a angústia que nos aflige resultado de uma 

conscientização maior? Ou seja, nós fazemos perguntas que os outros não 

fazem? Ou é resultado dos salários pagos na área? Ou fruto do espaço pequeno 

que diretores de RH desfrutam nas grandes decisões? Ou talvez, um pouco de 

tudo isso? 

Penso que podemos conduzir a reflexão sobre o papel estratégico do profis-

sional de RH de duas maneiras. Em primeiro lugar, estratégia é planejar um cami-

nho para se chegar a algum lugar. Portanto, o RH é estratégico quando planeja, 

concebe, estabelece diretrizes para todos os temas relacionados às pessoas na 

organização, entendendo o negócio, seu posicionamento estratégico, a posição 

competitiva da empresa no setor e sugerindo o tamanho do quadro, os perfis de 

competência, as faixas salariais, benefícios diretos e indiretos, metodologias de 

avaliação, estrutura de gestão e até mesmo o modelo de governança. É claro que 

as sugestões se transformam em decisões, quando compartilhadas com os demais 

diretores. O mesmo ocorre, por exemplo, quando um diretor de marketing identi-

fica a oportunidade de lançar um novo produto. Se não há dúvida de que essa seja 

uma decisão estratégica, compartilhar com outros diretores não retira a importân-

cia estratégica do papel do diretor de marketing. Estratégico é saber identificar a 

oportunidade e sugerir a ação, e não decidir sozinho. 

Por outro lado, quem somente executa é operacional. Raciocínios idênticos 

podem ser aplicados a todas as demais funções da empresa. Assim sendo, em 

todas as atividades empresarias existe sempre um aspecto estratégico que é uma 

prerrogativa de alguns, e uma parte operacional, de execução, é necessária, 

pois, sem ela a empresa não anda, mas não é estratégica. Naturalmente, o 

desenvolvimento profissional ocorre quando as pessoas que executam têm 

espaço para conhecer as bases estratégicas de cada ação operacional. E quanto 

mais se ascende na hierarquia, maior é o espaço para participar da decisão dos 

caminhos. 

Pensando dessa forma, não haveria por que o RH duvidar da sua importância 

estratégica na organização. Mas como a pergunta é recorrente, recomendo pen-

sar em que talvez haja pessoas que não compreendam perfeitamente a natureza 

do cargo, ou haja outras que apenas operacionalizem ações cujas estratégias 

foram definidas há tanto tempo que ninguém se lembra mais das razões. Nesse 

caso, recomendo fazer perguntas sobre as estratégias e, quanto mais alta for a sua 

posição, mais necessário será propor novos caminhos, e mudanças, com base 

nas necessidades do negócio, pois essas, esteja certo, mudam de tempos em tem-

pos. Pense nisso. 
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