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Lemos e ouvimos muito sobre a importância e o papel estratégico do RH. Façamos uma 
retrospectiva sobre a forma de atuação das áreas de Recursos Humanos nos últimos anos: o perfil 
do profissional, a composição das estruturas organizacionais de RH, a ênfase nos processos, a 
fundamentação teórica/acadêmica e os indicadores de aferição de resultados.  
 
Qualificamos os fatores acima como internos e a interface deles com o mercado: concorrência 
globalizada, qualidade total, automação, comprometimento, enriquecimento de cargos, 
outsourcing... A conjugação dos fatores internos e externos é que determina uma demanda mais 
ou menos estratégica para o staff de Recursos Humanos.  
 
Analisando historicamente o comportamento do mercado e das empresas percebemos uma 
evolução gradativa e natural no relacionamento entre cliente e fornecedor, sendo que 
inicialmente, por total falta de opção local, regional ou nacional, o cliente tinha que se contentar 
ou mesmo "engolir" produtos de qualidade questionável, com preços formados pela fórmula: 
custos + margem = preço.  
 
Nesse cenário as empresas com visão estratégica de longo prazo buscavam diferenciação 
tecnológica, matéria prima de qualidade e preços competitivos, garantindo produtos de qualidade 
diferenciada, ainda que questionável já que o objetivo principal era ampliar as margens de lucro. 
Esse foi um cenário global, válido também para o mercado brasileiro, que exigiu dos seus 
executivos e população em geral uma dose adicional de criatividade e versatilidade decorrentes de 
algumas particularidades exclusivas da nossa economia como altos índices inflacionários 
compensados com correção monetária diária que projetou toda a atenção do empresariado para a 
especulação de estoques, com forte especialização da atividade de compras e políticas de vendas. 
Empresas cresceram, estagnaram e desapareceram por se concentrar exclusivamente no 
crescimento através dessas variáveis.  
 
Outras com visão mais ampliada ajustaram-se ampliando seus esforços para tecnologia, processos 
produtivos e análise de suas estruturas de custos. Nesses dois cenários é válido analisar, qual foi 
a participação do "custo" mão-de-obra na receita operacional líquida de uma empresa do 
segmento industrial ou comercial. Nesse momento o segmento de serviços praticamente não 
existia. Podemos afirmar empiricamente que esse indicador variava entre cinco e vinte por cento 
para os segmentos industrial e comercial. Dentro da lógica capitalista podemos concluir que 
gestão de pessoas não estaria entre as primeiras prioridades das organizações naquele momento.  
 
É importante também contrapor - o que as áreas e profissionais de Recursos Humanos estavam 
produzindo para suas organizações? Vamos a autocrítica! Nesse cenário restritivo nos 
contentamos com a resignação por estar alijado do processo decisório e em operacionalizar 
rotinas trabalhistas com ênfase essencialmente legalista, muitas vezes assumindo 
equivocadamente papeis de linha, entre eles o de vida e de morte dentro das organizações, 
fazendo dos antigos "DPs" (até parece sigla de departamento policial) os mais temidos pelos 
pobres "empregados" mortais. Esse perfil ainda é encontrado em muitas organizações do novo 
milênio.  
 
Nas áreas de desenvolvimento de Recursos Humanos acatamos facilmente o rótulo de românticos 
e paternalistas pelo fato que nos limitamos a importar teorias acadêmicas e práticas 
organizacionais européias e americanas com características culturais extremamente diferentes da 
brasileira, envolvendo programas treinamento desalinhados com os objetivos estratégicos e 
táticos da organização, programas de cargos e salários onde o método matemático tinha maior 
importância, programas de avaliação de desempenho importados e carregados de subjetividade, 
clima organizacional de confronto: administração e fábrica com espaços bem delimitados 
(refeitório, acesso, confraternizações departamentalizadas...)  



 
Adicionalmente todos os subsistemas desenvolviam programas departamentalizados e com 
freqüência concorriam entre si. Neste sentido é válido afirmar que os especialistas de cargos e 
salários conheciam profundamente essa atividade, mas poucos conheciam das atribuições das 
áreas de avaliação de desempenho, treinamento & desenvolvimento, recrutamento & seleção, 
clima organizacional, rotinas trabalhistas, segurança e medicina do trabalho... Esse 
comportamento organizacional e profissional, ainda encontrado hoje, promovia o desenvolvimento 
de programas de RH perfeitos do ponto de vista acadêmico, mas pouco eficientes do ponto de 
vista econômico para a organização, pela simples razão que ao ignorar a eficácia da sinergia 
sistêmica entre os diferentes programas eles não integravam ações e sofriam do 
descomprometimento entre as áreas de Recursos Humanos.  
 
Para validar essa tese analisemos uma situação comum dentro de uma organização: Qual o 
objetivo de um programa de cargos e salários? Proporcionar remuneração justa para a equipe de 
colaboradores de diferentes grupos ocupacionais, considerando o equilíbrio interno e externo! Na 
prática isso parece simples, mas todos sabemos que os cargos são ocupados por pessoas com 
diferentes graus de habilidades e competências... Aí já há demanda dos profissionais de 
treinamento & desenvolvimento de RH para promover os famosos LNTs - Levantamento de 
Necessidades de Treinamento, visando identificar lacunas entre o perfil ideal e o real e promover 
ações de nivelamento ou minimização dessas lacunas com o perfil definido na descrição do cargo 
com o de seu ocupante.  
 
Outra sinergia muito comum, mas pouco explorada é a integração entre os processos 
recrutamento, seleção, treinamento e avaliação de desempenho com os perfis das definidos nas 
descrições de cargos, pela simples razão do pouco conhecimento dos profissionais responsáveis 
por essas áreas ou mesmo pela total falta de praticidade e aplicação das descrições de cargos.  
 
Em tese as descrições de cargos devem fornecer uma radiografia do perfil dos cargos, a área de 
treinamento deve ter o diagnóstico das lacunas e identificar grupos com perfis pessoais mais 
alinhados com a demanda da organização e outro com necessidade de treinamento técnico e/ou 
comportamental para se aproximar do perfil ideal definido na descrição de cargos. Nesse exemplo 
é extremamente produtivo integrar conhecimentos de todas as áreas para desenvolver ações com 
o objetivo de atrair profissionais mais próximos das necessidades do cargo e/ou mesmo identificar 
antecipadamente a necessidade de formação desses profissionais internamente, seja pela pouca 
oferta deles no mercado de trabalho ou por razões culturais. Refiro-me aí aos programas de 
traines consistentes e bem estruturados.  
 
Outro elemento balizador das ações das áreas denominadas de desenvolvimento de RH - 
recrutamento & seleção, treinamento & desenvolvimento, avaliação de desempenho, clima 
organizacional... - é de como anda o turnover, absenteísmo, índices de satisfação das equipes por 
áreas da organização, grupos de cargos, sexo... Essas análises devem proporcionar adequações 
nos programas em desenvolvimento.  
 
Para tal é muito importante se definir indicadores de aferição das ações dessas áreas de 
desenvolvimento de RH e acompanhá-los historicamente para avaliação da eficácia ou não dos 
programas de RH. Os indicadores de turnover e absenteísmo estão automaticamente disponíveis 
nas áreas de rotinas trabalhistas, faltando apenas estruturá-los de forma que seus clientes 
internos tenham acesso a eles periodicamente, evidenciando outra fonte de sinergia interna na 
área de RH.  
 
 
 
 
 



Ao se promover a integração desses indicadores de gestão de RH, surgem outras necessidades 
para se concluir as análises: qual é historicamente a participação do custo da mão-de-obra na 
receita operacional da organização? Como se comporta o mercado e se possível o segmento da 
organização em relação a esses indicadores? Remunero bem ou mal minha mão-de-obra? Como 
desenvolver mecanismos alavancadores da receita da organização e de melhoraria dos índices de 
remuneração? Essas perguntas serão respondidas somente se indicadores de RH forem 
desenvolvidos internamente na área e se cruzados com indicadores financeiros da organização e 
com o mercado.  
 
Ao compreender esse papel e buscar soluções conciliatórias entre capital e trabalho, permitindo 
que o capital seja otimizado dentro dos conceitos do capitalismo moderno e que as pessoas que 
compõem a organização compreendam e se comprometam com esse objetivo, estaremos 
efetivamente tendo as pessoas como diferencial e assumindo um papel estratégico para a 
organização.  
 
A sinergia interna e externa aliadas com uma visão organizacional sócio-econômica e programas 
de gestão de Recursos Humanos coerentes e integrados, factíveis de mensuração serão os 
elementos diferenciadores do novo perfil dos profissionais de Recursos Humanos.  
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