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O papel estratégico que o RH desempenha na busca das metas da organização e na geração de 
valor perante acionistas e clientes é consenso há muito tempo. No entanto, é surpreendente que, 
na maioria das vezes, os líderes de Recursos Humanos (RH) e os mais altos dirigentes, incluindo o 
chief-executive officer (CEO), parecem ainda não falar a mesma língua. A dissociação entre as 
políticas de gestão de pessoas e os demais setores da empresa é um fator que ainda marca as 
relações interdepartamentais em muitas organizações, expondo deficiências na comunicação de 
necessidades e objetivos.  
 
A solução a esse desafio passa por um esforço em apresentar todas as ações do RH de forma 
clara para torná-las inteligíveis à alta administração. É preciso criar uma linguagem compatível 
com as duas esferas, tanto para que o CEO compreenda as demandas do RH e ofereça os meios 
para o exercício de seu potencial, quanto para que o próprio RH formule as estratégias adequadas 
para se atingir os objetivos maiores da empresa.  
 
O meio mais óbvio e recomendável para se criar essa linguagem pode estar no velho e bom 
hábito de colocar tudo o que se quer literalmente no papel. Trata-se de conceber, do modo mais 
sistemático e organizado possível, um esquema, ou, melhor dizendo, um mapa propriamente dito, 
que exponha didaticamente os mecanismos corretos para melhorar pontos específicos e 
potencializar a geração de valor à empresa. Esse mapa constitui uma representação dos caminhos 
que o RH pode trilhar para a geração de valor. Ele contribui para mostrar, por exemplo, que, para 
cada meta definida pela organização, uma ação correspondente tem que ser tomada na gestão da 
área de RH, com interferências múltiplas em todo o processo. No nível mais alto do mapa, situam-
se os itens direcionadores de valor, que resumem os fatores mais significativos na geração de 
valor aos acionistas: o aumento da receita, a margem operacional e as perspectivas da empresa.  
 
A partir dos direcionadores de valor, o mapa estabelece as conexões entre eles e os 
impulsionadores de melhoria. Como exemplo: para se alcançar o direcionador “aumento de 
receita”, o volume de produtos e serviços é uma das variáveis. A ampliação desse volume é obtida 
através da atração de novos clientes e do aumento da oferta do mix de produtos para os clientes 
atuais, ações estas de marketing, vendas e inovação. É, a partir deste ponto, que o mapa 
apresenta as ações de melhoria a serem implementadas, que vão da comunicação da estratégia 
do negócio aos funcionários até a elaboração de uma política de remuneração flexível que 
incentive profissionais com contato direto com os clientes.  
 
A estrutura do mapa do capital humano permite uma leitura em dois sentidos: de baixo para 
cima, responde-se à pergunta: “Como podemos melhorar isso?”; no sentido inverso, responde-se 
à questão: “Por que estamos melhorando isso?” Está estabelecida, assim, a cadeia de relações 
diretas entre as metas da empresa e as estratégias do RH. É essencial também tornar rotineira a 
prática de acompanhar e analisar os resultados obtidos em relação aos direcionadores de valor, 
comparando-os sempre com os da concorrência.  
 
Antes de ser uma ferramenta teórica, o mapa do valor do capital humano representa um guia. 
Afinal, precisamos entender o porquê de cada procedimento adotado e principalmente as 
conseqüências de cada um deles. Quando posto no papel, tudo fica mais claro.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 11 out. 2005, Economia & Negócios, p. A20. 


