Qual é o maior desafio era ser RH?
São vários. Ouvir a organização e, ao mesmo
tempo, planejar e executar o que será diferencial
para a estratégia da empresa, entender o que
é mais valorizado pelas pessoas em cada nível
de carreira ou área, além de construir programas que reflitam isso
dentro do estilo da empresa e tornar o resultado visível a todos.
O que é mais gratificante em trabalhar com RH?
Mergulhar na alma da empresa e conhecer sua estratégia e
expectativa, sem perder de vista os indivíduos, ter o apoio forte da
alta administração e conseguir realizar projetos críticos, dentro de
custos e prazos desafiadores e formar uma equipe motivada, capaz
e com boa autoestima. Isso sem falar no fato de podermos fazer a
diferença para o alcance das metas estratégicas e a para vida e os
sonhos das pessoas.

Qual é o maior desafio
em ser RH?
O grande desafio é preparar os
líderes para entender e saber
como gerenciar jovens que
têm seus valores e objetivos
bem definidos, alinhando-os
com os valores e princípios
da organização. Desta forma,
podemos atrair os melhores
profissionais ao mesmo tempo
que gerimos um processo de
retenção eficiente. Mas, devido
à escassez destes profissionais, o
foco agora está em buscar jovens
e desenvolvê-los na organização.
O que é mais gratificante
em trabalhar com RH?

Qual é o maior desafio em ser RH?
Acredito que o maior desafio está em conseguir
gerar confiança e credibilidade nas ações
que envolvem os colaboradores, buscando
praticar políticas justas diante de um cenário
de variadas demandas e da diversidade que
compõe uma companhia.
O que é mais gratificante em trabalhar com RH?
Muitos pontos são gratificantes para um profissional de RH,
como o contato diário com as pessoas, o feedback quase sempre
imediato sobre as ações realizadas; a oportunidade de gerar
empregos promovendo a inclusão social e o desenvolvimento
das comunidades locais; e as oportunidades de crescimento e
desenvolvimento para as pessoas que trabalham em nossa empresa.

Atuar em RH é trabalhar com
fatos e desafios novos a cada dia.
Quando você pensa que já passou
por tudo, no dia seguinte tem algo
novo que você nunca vivenciou.
Podemos perceber facilmente que
uma contribuição do profissional
de RH para o negócio em uma
determinada ação pode trazer
resultados excepcionais. A área
tem, hoje, autoridade sem o poder
e, portanto, a maior competência
do profissional é a de influenciar
e convencer seus líderes para
tendências, mudança de cultura
etc. E isso é muito gratificante.

Qual o maior
desafio em ser RH?
Lidar com a diversidade, ou seja,
criar programas que atendam
a gerações diferentes e motivar profissionais com
valores e necessidades diferentes é um grande desafio.
Precisamos, assim, ser generalistas sem deixar de
pensar em cada público que hoje está na empresa,
atuando juntos, para gerar resultados sustentáveis
para a organização.
O que é mais gratificante
em trabalhar como RH?
Sou apaixonada pela área. 0 mais gratificante é ver o
colaborador crescendo profissionalmente na empresa.
Ver, por exemplo, um estagiário evoluir e tornar-se um
gestor, ser reconhecido pela sua equipe e pelos resultados
que entrega. Contribuir para esse desenvolvimento,
lidar com problemas diversos e encontrar soluções para
que as pessoas se sintam motivadas com que fazem é,
realmente, muito gratificante.

Qual é o maior
desafio em ser RH?
0 maior desafio para uma
área de recursos humanos, sem dúvidas, é ter
uma atuação estratégica e empreendedora
dentro da companhia. Quando o RH demonstra
que conhece o negócio e que suas propostas e
ações estão alinhadas à estratégia da empresa, e
colabora com a evolução dos negócios, ele abre
portas para o diálogo e orientação da liderança,
tão necessários para o desenvolvimento
dos colaboradores.
O que é mais gratificante
em trabalhar como RH?
Perceber o desenvolvimento dos colaboradores,
não somente como profissionais, mas como
pessoas. O RH tem uma missão transformadora
e isso é muito gratificante. Sinto-me privilegiada
por atuar em gestão de pessoas.

Qual é o maior
desafio em ser RH?
0 maior desafio é assegurar que
o Fator Humano seja efetivamente
levado em conta em tudo o que se faz, dentro
e fora da organização. Isso porque apenas com
indivíduos satisfeitos teremos funcionários
engajados trabalhando pela satisfação de nossos
clientes, rentabilidade de nossos acionistas e pelo
desenvolvimento sustentável da sociedade.
O que é mais gratificante
em trabalhar como RH?
É extremamente gratificante lidar com pessoas,
apoiar no desenvolvimento e direcionamento
de suas capacidades, respeitando seus limites,
além de estabelecer e fortalecer a confiança
nas relações humanas. Outro ponto gratificante
é estabelecer o diálogo sobre valores e temas
individuais e coletivos, relacionados à essência
da organização.

Qual é o maior desafio em ser RH?
O maior desafio é ser wide e narrow ao
mesmo tempo, ou seja, pensar o macro
sem nunca esquecer que o micro, quando
mal gerenciado, pode ser devastador para
a empresa e para o profissional de RH. Mas
há outros, como entender as diferentes
necessidades das gerações no que se refere
a carreira, segurança, salário e benefícios
e aconselhar a liderança dos negócios da
empresa a tomar decisões, baseando-se na
estratégia e necessidade do negócio e no
que funciona para motivar e comprometer
os colaboradores.
O que é mais gratificante
em trabalhar como RH?
Quando você constata que os
funcionários entenderam o papel de cada
um deles no sucesso da estratégia da
companhia e se comprometeram com
ela. Você percebe isto primeiramente
nos resultados e, consequentemente, no
melhora do clima. Até porque, qualquer
pessoa gosta de ter sucesso, mesmo que
ele venha por meio da empresa na qual
trabalha, da comunidade com a qual
colabora, do time do coração etc.

Qual o maior desafio em ser RH?
Fazer com que o nosso trabalho agregue
valor e resultado para o negócio e para
as pessoas, assegurar que temos em
cada posição o profissional certo e fazer
com que as pessoas entendam que o RH
provê ferramentas, mas não é responsável
pela gestão de cada um - esta cabe ao gestor de cada área.

Qual o maior desafio em ser RH?
Compatibilizar interesses da empresa
com interesses das pessoas é um
dos maiores desafios. 0 papel do
RH é conseguir interpretar o que a
organização (e a diretoria) deseja
e o que os empregados querem e,
assim, enxergar de maneira clara
como pode ajudar. Acredito que
o RH mecanicista trabalha com
instrumentos e resultados, já o
RH que vê o colaborador como ser
humano dentro da empresa tem um
trabalho muito mais desafiador.
O que é mais gratificante
em trabalhar como RH?
0 mais gratificante é saber que
você pode por meio do seu trabalho
contribuir com o desenvolvimento
das pessoas e da empresa. Depois de
36 anos na Petrobras acompanhei
a carreira de muitos profissionais
que, depois de 30 anos, saíram da
empresa com a sensação de dever
cumprido e se despediram de mim
com um abraço de agradecimento.
Ver as pessoas crescerem, formarem
família e evoluírem, e pensar no
quanto o RH contribuiu com isso, é o
mais gratificante. Sou extremamente
motivado com o que faço.

O que é mais gratificante em trabalhar como RH?
Conseguir enxergar a transformação da empresa. 0 RH tem
um papel muito importante na transformação, na cultura
e nos valores de uma companhia. E ver o resultado deste
trabalho é muito gratificante.

Qual o maior desafio em ser RH?
Saber gerenciar conflitos. Isso porque,
como RH, somos mediadores e temos
de lidar com as expectativas dos
profissionais e os interesses da empresa
que, muitas vezes, são divergentes. Além
disso, quase sempre estamos no meio de
conflitos entre equipe e gestor, ou entre áreas. São pessoas
diferentes, com expectativas diferentes. Nosso trabalho,
então, é conciliar o que as pessoas querem com o que a
empresa tem a oferecer.
O que é mais gratificante em trabalhar como RH?
Acompanhar os profissionais durante toda a carreira, entender
o momento que estão vivendo e poder influenciar na vida
deles para que se tornem mais felizes, é a maior recompensa.
Além disso, é muito gratificante saber que as pessoas estão
satisfeitas com resultados que ajudamos a proporcionar como
gestores, e ver o entendimento da empresa com o colaborador.
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