
Volto ao tema porque segue ocupando boa parte dos debates em encontros de profis

sionais de recursos humanos. O que fazer para termos nas organizações o reconhecimento 

de que a área de recursos humanos é estrategicamente importante? 

Acredito que o primeiro passo é definir importância estratégica. Sendo a estratégia um 

caminho a seguir para se atingir um objetivo, certamente são estratégicos os esforços para 

manter-se em crescimento saudável e tornar a organização perene, agregando valor e 

tendo relações saudáveis com todos os stakeholders, de forma a conquistar mais e mais 

investidores, consumidores, simpatia da comunidade e profissionais capazes que realizem 

com o máximo de competência as tarefas que operacionalizam a estratégia. 

Tomemos a área de vendas como exemplo. Ela é estrategicamente importante porque 

estabelece com os clientes relações duradouras que garantem o abastecimento adequado 

dos produtos ou as vendas dos serviços, contribuindo para o tão desejado objetivo do cresci

mento. A área de marketing é estratégica quando se antecipa aos movimentos do mercado e 

da concorrência, estimulando o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores e 

preservando brilhante a imagem dos produtos e da marca da empresa. A área de logística é 

estratégica quando estabelece caminhos de entrega de produtos e serviços mais rápidos, 

seguros e com custos menores. Todas elas dispõem de indicadores de desempenho obje

tivos, mensuráveis e analisados mensalmente pela diretoria. Tanto o desempenho da área 

quanto dos profissionais que nelas trabalham é avaliado com facilidade. 

Cabe a área de recursos humanos, garantir aos negócios profissionais competentes e 

permanentemente preparados para desempenhar os papéis que lhe são atribuídos nas 

diferentes áreas da empresa. Da mesma forma, é missão do RH garantir relações harmôni

cas com a comunidade dos entornos das fábricas, com as entidades profissionais, as uni

versidades e demais stakeholders que influenciem a forma como a empresa busca atingir 

seus objetivos. A natureza do papel estratégico da área para os negócios sempre foi facil

mente percebida. O que n ã o está claro e resulta na nossa fragilidade é se estamos 

cumprindo nosso papel. E é em relação a essa ques tão que estamos sofrendo há pelo 

menos duas décadas. 

Provar que a atuação da área tem papel relevante na retenção dos talentos implica em 

saber quem são os talentos e monitorar com indicadores objetivos a sua satisfação e o seu 

progresso efetivo. Avaliar se estamos nos antecipando aos possíveis problemas que tornem 

tensas as relações entre capital e trabalho, implica em conhecer profundamente o contexto 

das relações trabalhistas, possuir indicadores que possam medir a temperatura dessas 

relações. Saber se teremos no futuro as pessoas que possam dar suporte ao crescimento, ou 

a uma nova tecnologia, ou mesmo a um novo negócio, implica em conhecer os dire-

cionadores de sucesso do futuro e contar com indicadores nas avaliações de desempenho 

que possam refletir no presente as competências do futuro. Enfim, sem medir a nossa con

tribuição, prosseguiremos nas funções operacionais, mas, seguiremos ouvindo que o RH 

não é estratégico. 
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Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 175, p. 20, mar. 2013.




