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Empresas seguem tendência e descentralizam área de Recursos Humanos  

Demitir, contratar, aumentar o salário, promover o funcionário, dar férias, oferecer 
treinamento. Até pouco tempo atrás, todas essas decisões deviam passar pelo 
departamento de Recursos Humanos das empresas. A tendência de descentralizar 
funções do RH, no entanto, já começa a aparecer com força nas grandes companhias em 
busca de maior agilidade nos processos e aumento da produtividade.  

Na prática significa a transferência de atribuições, na maior parte das vezes as mais 
burocráticas, antes atribuídas ao antigo Departamento Pessoal (o DP), aos próprios 
funcionários e aos líderes de cada área.  

Os primeiros passam a ter conhecimento e a participar, por meio de sistemas 
informatizados, de todos os detalhes relativos à carreira. Isso inclui o histórico funcional, 
promoções, salário, horas trabalhadas, horas-extras, férias, participações a receber, entre 
outros itens.  

Consultor da MTB - Assessoria Organizacional, Egberto Prado Lopes Bastos diz que a idéia 
é desafogar o RH, que passa a se focar nas questões estratégicas, como instituição de 
política de gestão de RH, treinamentos para o desenvolvimento gerencial, manutenção da 
motivação dos funcionários e melhora de seu desempenho. "Liberando a equipe do RH de 
atividades rotineiras, é possível utilizar seu tempo para realização de atividades de 
planejamento e, principalmente, mensuração de resultados para a empresa", diz.  

Gerentes com maior responsabilidade sobre equipe  

Dentro desse processo, os gerentes de áreas passam a ter maior responsabilidade sobre 
a gestão de recursos humanos de sua equipe e não mais apenas sobre a parte técnica. 
Passam a avaliar junto aos funcionários os itens em que têm maior deficiência, monitorar 
os resultados das avaliações e buscar a solução adequada junto ao RH, que a desenvolve 
enquanto departamento estratégico.  

- A vantagem está no fato daqueles que tocam o negócio terem mais informações sobre 
ele. Ninguém melhor que um gerente para saber as necessidades de desenvolvimento e 
performance para os seus funcionários, bem como suas expectativas em relação à 
carreira e à empresa - acredita Bastos. É no que tem apostado a Souza Cruz.  

Há cerca de cinco anos, a empresa passou a investir nesse novo modelo. O primeiro 
passo foi a criação da chamada Central de Serviços de RH, acessível aos funcionários por 
meio de um call center ou Internet 24h. "O apoio do RH e qualidade de seu serviço para 
os funcionários melhoraram muito. Qualquer um tem informações funcionais de forma 
imediata, independentemente da função ou do turno. O que é bom em uma empresa 
geograficamente dispersa como a nossa", avalia o gerente de RH, Giovanni Santomartino.  

Durante esse tempo, a equipe de RH trabalhou na preparação dos gerentes, para que 
assumissem a tarefa de implantar os programas e metodologias construídas pelo novo e 
estratégico RH. "Hoje a gerência de linha tem muito mais autonomia para tomar decisões, 
que antes tinham que passar pelo RH.  

Passamos a nos dedicar muito mais ao desenvolvimento organizacional e a produtividade 
aumentou em cerca de 30%", explica.  

O próprio processo de recrutamento e seleção conta cada vez mais com a participação 
direta dos gerentes. Auxiliados por consultorias credenciadas e que conhecem a 



metodologia que a empresa deseja empregar (o que continua indicado pelo RH), eles 
fazem a escolha do funcionário.  

Mudança traz economia de processos e evita retrabalho  

Adílio Monteiro de Barros, diretor executivo da Manager Consultoria no Rio de Janeiro, diz 
que a tendência traz economia de processos e evita o retrabalho, com a passagem 
dispensável de algumas questões pelo RH.  

Porém, vê uma certa resistência dos representantes do RH clássico, que querem manter o 
status nas empresas e temem a perda de poder. Para o consultor Egberto Bastos, o medo 
é justificável, já que o departamento está deixando de realizar algumas de suas 
atividades, mas é preciso que se entenda que não perde sua importância.  

- Na verdade, o RH de empresa que adota a descentralização utiliza todos os seus 
recursos para planejar, estabelecer diretrizes e criar ferramentas para que sejam 
cumpridas adequadamente, obtendo os resultados esperados - afirma. Isso não impede 
que, de fato, a estrutura seja um pouco reduzida. Na IBM a equipe de RH já foi composta 
por 120 pessoas e hoje conta com apenas 35 integrantes.  

Diretor de Recursos Humanos da empresa, Paulo Portela diz que a tendência mundial é de 
que o RH mantenha seu foco na missão de fornecer suporte estratégico. "Não queremos 
ficar para trás, mas liderar esse processo", afirma.  

Santomartino faz coro e lembra que a estrutura é racionalizada, como em todas as 
demais áreas da empresa, e que a mudança tem que ser trabalhada com calma. "Na 
Souza Cruz a direção estratégica do RH foi muito discutida, com eliminação de barreiras 
pouco a pouco. Todos se conscientizaram de que a posição clássica da área já não era 
mais aquilo de que a Souza Cruz precisava", conta Santomartino.  

A tecnologia é uma das principais aliadas das empresas para alcançarem esse  

propósito. "Temos um conjunto de ferramentas indispensáveis como intranet, call 
centers, ferramentas de suporte a treinamentos e simuladores de reuniões para avaliação 
de desempenho e admissão de funcionários, que ajudam na adaptação dos gerentes das 
áreas a essas novas funções", conclui Portela.  

Vantagens da descentralização  

>>Desafoga o RH, que passa a se focar em questões estratégicas.  

>> Desburocratiza o acesso dos funcionários a informações relativas à carreira e 
desempenho na empresa.  

>> Garante maior autonomia aos gerentes de cada área, que passam a resolver 
problemas da própria equipe sem passar pelo RH. Otimiza a solução de tais questões.  

>> Diminui as chances de não haver entrosamento entre um profissional contratado e o 
resto da equipe, já que os gerentes passam a participar mais efetivamente do processo 
de recrutamento e seleção.  

>> Aumenta a produtividade da empresa. 
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