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RESUMO 

 

Fevorini, F. B. (2019). A institucionalização normativa do profissional de recursos humanos 
em empresas atuantes no Brasil (Tese de Doutorado). Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade da Universidade e São Paulo. 
 

Este estudo analisa o processo de formação e institucionalização do profissional de RH que 

atua em empresas localizadas no Brasil e a constituição de sua identidade profissional através 

de dados secundários quantitativos da pesquisa As Melhores Empresas para Você Trabalhar e 

do Ministério da Educação e de dados primários obtidos através de entrevistas 

semiestruturadas com profissionais de RH de diferentes níveis, representantes do mercado de 

trabalho e representantes de agentes de formação como cursos de graduação e pós-graduação 

e entidades de classe.  Os resultados mostram que o perfil do profissional é formado e 

institucionalizado pelas organizações onde atuam a partir das oportunidades de carreira, não 

havendo uma linha única de formação acadêmica ou de filiação e frequência à entidade de 

classe. Fica evidenciado também que o RH está em processo de profissionalização e 

construção de identidade profissional, buscando ainda o reconhecimento de seu papel 

estratégico dentro das organizações e na sociedade, em geral. 

 

Palavras-chave: Profissional de Recursos Humanos. Gestão de Pessoas. Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Fevorini, F. B. (2019). The regulatory institutionalization of the human resources in active 
companies in Brazil (Tese de Doutorado). Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade e São Paulo. 
 

This study analyzes the process of training and institutionalization of the HR professional that 

works in companies located in Brazil and the constitution of their professional identity 

through quantitative secondary data from the survey A Melhor Empresa para Você Trabalhar 

for and the Ministry of Education and primary data obtained through semi-structured 

interviews with HR professionals of different levels, representatives of the labor market and 

representatives of training agents such as undergraduate and postgraduate courses and class 

entities. The results show that the professional profile is formed and institutionalized by the 

organizations where they act from the career opportunities, not having a single line of 

academic formation or of affiliation and attendance to the class entity. It is also evidenced that 

HR is in the process of professionalization and construction of professional identity, still 

seeking recognition of its strategic role within organizations and in society in general. 

 

Keywords: Human Resources Professional. People management. Human Resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há 40 anos, quando um jovem ia escolher sua profissão, não era usual querer ser um 

especialista em recursos humanos (RH). Dentro das organizações brasileiras, os ocupantes dos 

cargos do tradicional departamento pessoal (DP) não eram os que gozavam de maior status 

quando comparados a colegas de outras áreas. Este também não seria o sonho dos pais para a 

carreira dos filhos. 

 O cenário mudou e, apenas em 2016 mais de 44 mil estudantes graduaram-se em 

cursos superiores como tecnólogos em gestão de RH, no Brasil. O crescente número de cursos 

de graduação, pós-graduação (MBAs) e cursos livres na área aponta para um maior 

reconhecimento social deste profissional. A presença destes na estrutura das empresas também 

é significativa. Estima-se que, nas organizações localizadas Brasil, existiam cerca de 430 mil 

trabalhadores atuando em atividades específicas de gestão de RH em 2016.  A estimativa 

baseia-se em dados da edição de 2017 pesquisa “As Melhores Empresas para Você Trabalhar” 

(MEPT), realizada pelo Programa de Gestão de Pessoas da Fundação Instituto de 

Administração (PROGEP-FIA, 2017), comparados a dados da Relação Anual de Informações 

Sociais (MTE, 2017). Os dados das duas bases referem-se ao ano de 2016. Os dados da 

MEPT indicam a proporção de funcionários do quadro geral da empresa para cada funcionário 

de RH: 40, para empresas que têm entre 88 e 500 funcionários; 51, para empresas que têm 

entre 501 e 1000 funcionários; e 80, para empresas com mais de 1000 funcionários.  A partir 

da RAIS é possível saber a quantidade total de trabalhadores no país para cada uma das faixas 

de porte de empresa mencionadas, donde foi possível extrair a estimativa.  

 Esta mudança no cenário, no entanto, não vem acontecendo de forma linear, nem 

longe polêmicas. A atuação deste profissional é questionada tanto na literatura acadêmica e 

como na de negócios, havendo diferentes interpretações sobre qual deve ser o seu papel. 

 Entre autores acadêmicos, Ulrich (1998) metaforizou quatro papéis para o especialista 

em RH: parceiro estratégico, agente de mudança, especialista administrativo e defensor dos 

funcionários. Este modelo teórico serviu de base para vários estudos posteriores, inclusive no 

Brasil. Para Legge (2005) o gerente de pessoal representa um pêndulo oscilando entre o 

cuidado e o controle em relação à força de trabalho, sendo, ao mesmo tempo, agente e vítima 

das contradições do capitalismo.  

 Nas publicações de negócios o tema também já foi pauta em diversos momentos. As 

revistas Fast Company e HSM Management publicaram a reportagem “Por que odiamos RH”, 

segundo a qual a atividade de RH é “uma força burocrática obscura que faz valer regras sem 
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sentido, resiste à criatividade e impede a mudança construtiva” (HAMMONDS, 2006). Mais 

adiante, uma nova visão surge na revista Exame, da Editora Abril, sob o título “Conheça o novo 

profissional de RH”, que aponta que, nesta função, além de conhecer a burocracia da empresa, é 

preciso dominar a linguagem dos negócios (PASTORE, 2013). Em 2016, a revista Você RH, 

também da Editora Abril, publicou a reportagem “O RH que gera lucro”, pretendendo mostrar 

que o profissional da área deixou de ser um “abraçador de árvore” e passou a ser um homem 

forte na organização (SENDIN, 2015). 

 Marras (2011) observa que ainda é comum profissionais autodenominados RH presos 

a funções como folha de pagamento e questões legais e longe das questões ligadas às 

estratégias organizacionais.  

 O próprio autor entende, no entanto, que a exigência contemporânea para este 

profissional extrapola a função de prestar serviços, devendo ele estar alinhado a missão de 

planejar uma cultura organizacional que contribua para os resultados da organização 

(MARRAS, 2011). 

 Neste contexto, de alta diversidade de papéis, a identidade profissional do especialista 

em RH ainda é pouco conhecida. Não há sequer evidências de que esta venha se fortalecendo, 

uma vez que, ao ampliar suas funções dentro das organizações, incorporando funções do 

negócio, os conhecimentos específicos deste profissional poderiam perder importância. 

 Ainda não são conhecidos os mecanismos de institucionalização destes profissionais 

nas empresas e na sociedade, e nem o grau desta institucionalização, temas que se pretende 

abordar na presente pesquisa.  

 O perfil do profissional é definido apenas pelas organizações? Qual o papel dos cursos 

superiores e escolas de negócios nesta definição? Como associações de classe e outras 

instituições atuam neste processo? Quais as consequências, para os profissionais, de existirem 

diferentes agentes de formação? E mais: RH é, de fato, uma profissão? Está-se construindo 

uma identidade profissional na área? Estas são as inquietações que originaram este estudo.  

 Os componentes de uma profissão estão sempre relacionados aos seguintes fatores:  

empregar um corpo especializado de conhecimentos, ser desempenhada em um mercado de 

trabalho formal e gozar de status oficial e público relativamente alto. Além disso, existe o 

controle ocupacional desse corpo de conhecimentos e qualificações, que é exercido por 

instituições como a universidade, ou as próprias empresas, e que são a classe administrativa 

da profissão (Freidson,1996). No caso do especialista em RH parece não haver clareza sobre 

qual seria este corpo de conhecimentos formais ou informais da profissão ou sobre quem 

exerce o papel da classe administrativa. Há, portanto, dificuldade em se estabelecer um perfil 
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profissional a partir do cumprimento destes requisitos. 

 O perfil profissional também pode ser baseado na educação formal, levando-se em 

conta, por exemplo, egressos de cursos superiores de graduação ou pós-graduação (HUGHES, 

1963). No Brasil, os cursos tecnológicos em gestão de RH foram regulamentados em 2001, 

pelo Parecer CNE/CES no 436/2001 do Ministério da Educação (BRASIL, 2001), na esteira 

do incentivo governamental ao crescimento da educação profissionalizante no país. 

 No caso dos cursos de graduação há um amplo papel de políticas governamentais que 

impulsionaram o crescimento do número de estudantes, mas não há evidências sobre qual é a 

contribuição deste agente de formação para a competitividade das empresas.  

  Os cursos de pós-graduação lato senso na área sugiram na década de 1990, sendo a 

Fundação Instituto de Administração (FIA) a pioneira na modalidade Master Business 

Administration (MBA) especificamente voltado para RH. Estes cursos sofrem menor 

regulação do Estado em relação aos cursos de graduação, operando com maior liberdade, 

porém também sem estímulos governamentais. Apenas no município de São Paulo existem 43 

instituições que oferecem pós-graduação em RH e áreas correlatas registradas no MEC, 

embora não haja um número oficial de egressos, segundo dados obtidos no site e-MEC em 

maio de 2017.  

 Mesmo existindo cursos específicos voltados para os vários níveis de atuação do 

profissional de RH, não há a obrigatoriedade de qualquer titulação para o exercício da função. 

O que se observa nas empresas é que profissionais formados em diversas áreas como 

administração, psicologia ou engenharia, com ou sem pós-graduação na área, atuam nos 

departamentos de RH e gestão de pessoas.  

  Na mesma tendência de crescimento estão as certificações profissionais. Tradicionais 

em países como Estados Unidos e Inglaterra, são ainda insipientes no Brasil e não são 

exigidas por nenhum tipo de órgão regulador. Ainda não há estudos que apontem a adequação 

destas certificações às necessidades das organizações do país e, no exterior, embora mais 

frequente, esta adequação é também questionada. 

 Grupos de trabalho também estiveram na raiz da criação e disseminação de 

conhecimentos da área. Dutra (1987) estudou três grupos distintos registrados na Associação 

Paulista de Administração de Pessoa (APAP) e observou a grande influência destes nas 

décadas de 1960 e 1970 no Brasil, apesar da abrangência restrita.  

Pode-se, ainda, identificar o perfil demográfico da profissão, contabilizando-se as 

quantidades de profissionais e outros dados como gênero e escolaridade. No entanto, estes 

levantamentos não seriam suficientes para responder às perguntas levantadas.  
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 Desta forma, este trabalho se propõe a responder à seguinte questão de pesquisa:  

“Como ocorre o processo de institucionalização do profissional de Recursos Humanos de 

empresas que atuam no Brasil?” 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Este estudo tem por objetivo conhecer e analisar o processo de formação e 

institucionalização do profissional de RH que atua em empresas localizadas no Brasil, bem 

como a constituição de sua identidade profissional na atualidade.   

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar, pela análise das competências reconhecidas como essenciais para os 

profissionais de RH, o papel hoje atribuído e desempenhado por eles nas organizações. 

 2. Identificar os agentes que promovem, hoje, o processo de institucionalização do 

papel destes profissionais, analisando sua atuação no contexto brasileiro. 

3. Identificar se os papéis hoje exercidos por esse profissional vêm acentuando ou 

enfraquecendo o seu processo de profissionalização.  

4. Analisar quanto os profissionais de RH de empresas que atuam no Brasil 

são reconhecidos em sua identidade profissional.  

5. Analisar os fatores que conferem identidade profissional a um grupo de 

profissionais.    

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

 Este estudo justifica-se pelas contribuições que poderá trazer a diferentes esferas 

como: os próprios profissionais, as organizações, os agentes de formação profissional 

inseridos ou não no meio acadêmico e ao próprio meio acadêmico. 

 Na esfera dos profissionais que atuam ou que pretendem atuar na área, o estudo 

poderá auxiliar nas tomadas de decisões de carreira, uma vez que os estes conhecerão melhor 

seu papel dentro das organizações, os agentes de formação e a trajetória de carreira de 

diferentes profissionais. Desta forma, o trabalho contribuirá também para o esclarecimento 

sobre a identidade da profissão. Estes aspectos também são relevantes para as organizações 

que, hoje, reconhecem o crescimento da importância da área para os negócios, como será 
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aprofundado no capítulo 2. 

 Os próprios agentes de formação, sejam instituições de ensino, entidades de classe, 

certificadoras, grupos de discussão ou outros que surjam na pesquisa, poderão, a partir do 

resultado deste estudo, ter maior consciência sobre sua adequação ou não à realidade dos 

profissionais e dos negócios.  

 Na esfera acadêmica pretende-se criar uma contribuição teórica para as questões 

levantadas, uma vez que ainda não existem estudos específicos. As lacunas teóricas serão 

evidenciadas no capítulo 2, que também apresentará de que forma a teoria existente em outras 

áreas está relacionada ao objetivo da pesquisa. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Após este primeiro capítulo que apresentou a introdução, os objetivos e justificativas, 

será apresentado, no Capítulo 2, o referencial teórico que dará fundamentação ao estudo. O 

método de pesquisa será descrito no Capítulo 3.  

No Capítulo 4, será apresentada a análise de dados secundários e primários e o 

Capítulo 5 trará a discussão dos resultados e no Capítulo 6, as considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 As pesquisas na área de RH e Gestão de Pessoas são realizadas hoje a partir de 

diferentes linhas teóricas. Algumas destas linhas serão apresentadas neste capítulo para 

justificar a escolha das teorias que serão adotadas como embasamento para este trabalho 

 Como se procurará demonstrar, ainda não se desenvolveu uma teoria sobre o objeto de 

estudo deste trabalho. Por este motivo, o tema deverá ser explorado a partir de outras linhas 

teóricas consolidadas.  

 As principais abordagens teóricas para o estudo de RH serão apresentadas na seção 

2.1, sendo que a Teoria Institucional será aprofundada na seção 2.2. Na seção 2.3, serão 

abordadas teorias sobre o processo de profissionalização que exploram o que a sociedade e as 

organizações definem sobre o que é um profissional.  

 Os estudos sobre o papel do profissional de RH da literatura internacional são 

abordados na seção 2.4 que traz, inclusive, uma revisão sistemática de literatura sobre o tema.  

A investigação sobre como o perfil deste profissional está sendo institucionalizado no 

Brasil será detalhada na seção 2.5. A seção 2.6 tratará sobre agentes de formação em RH. 

A seção 2.7 traz a síntese da revisão da literatura, a 2.8 traz o modelo teórico da 

pesquisa e, finalmente, na 2.9 serão apresentadas as proposições do trabalho. 

 

2.1 ABORDAGENS TEÓRICAS NOS ESTUDOS DE RH 

 

O objeto de estudo deste projeto de pesquisa enquadra-se no campo teórico da Gestão 

de Recursos Humanos, ou Gestão de Pessoas, termos que são tratados aqui como sinônimos 

(FISCHER,1998; BOXALL; PURCELL, 2011). Desta forma, será necessário apresentar as 

principais abordagens teóricas do campo para que se compreenda de que forma estas 

contribuirão para o estudo.  

Entre as principais abordagens está a da gestão estratégica de pessoas que considera 

que a empresa deve buscar a integração de suas políticas e práticas de RH à estratégia da 

organização visando a criação e manutenção de vantagem competitiva (SISSOY; STOREY, 

2000). Delery e Doty (1996) supõem que parte da variação nas práticas de RH deve ser 

explicada pelas estratégias organizacionais, sendo que as organizações que tiverem maior 

congruência entre suas práticas e estratégias devem ter um desempenho superior. 

Lengnick-Hall et. al. (1996) apresentaram uma revisão com uma perspectiva evolutiva 

e temática sobre o desenvolvimento da literatura de Gestão Estratégica de RH. Para os 



24 

 

autores, GERH alcançou a força de permanência no campo teórico, ao mesmo tempo que 

continua a evoluir em busca de preencher lacunas do conhecimento. Desta forma, enxerga-se 

um papel diferenciado para a área de RH dentro das organizações, assim como para o 

profissional de área. 

 As produções acadêmicas sobre o tema ganharam destaque a partir da década de 1970 

e foram realizadas por diferentes perspectivas: universalista, contingencial e configuracional 

(DELERY; DOTY, 1996; ALCÁZAR; FERNÁNDEZ; GARDEY, 2005). 

A perspectiva universalista baseia-se em pesquisas quantitativas que apontam relações 

positivas entre determinadas práticas RH e os resultados organizacionais. O que leva à defesa 

de que as práticas estratégicas, ou as melhores práticas, devem ser generalizadas para todas as 

organizações como garantia de bons resultados (ALCÁZAR et al., 2005). Para os 

universalistas, é importante identificar as práticas estratégicas, ou seja, aquelas que estão 

concretamente ou empiricamente relacionadas ao desempenho geral da organização 

(DELERY; DOTY, 1996). Diante desta perspectiva, pode-se supor que o papel do profissional 

de RH seria o de conhecer e aplicar as práticas estratégicas, em busca de melhores resultados 

para a organização.  

A visão universalista foi complementada pela abordagem contingencial que acrescenta 

uma terceira variável interveniente que modera a relação entre a gestão de RH e o 

desempenho da organização.  Segundo esta abordagem, para serem eficazes, as práticas 

devem ser consistentes com determinados fatores de contingência. Vários fatores 

contingenciais foram testados nos estudos e podem ser agrupados em três categorias: 

variáveis estratégicas, variáveis organizacionais e ambiente externo (ALCÁZAR et al., 2005).   

A estratégia organizacional é considerada um dos fatores primários de contingência e 

exige que o pesquisador selecione uma teoria da estratégia da empresa e, em seguida, 

especifique como as práticas individuais de RH interagirão com a estratégia da empresa para 

resultar no desempenho organizacional (DELERY; DOTY, 1996). Desta forma, os estudos 

precisam buscar diferentes teorias sobre GERH. Um exemplo, é a teoria dos recursos e 

capacidades da firma que direciona a atenção para os recursos internos. Estes, quando raros, 

insubstituíveis e não facilmente copiáveis, podem configurar uma base para a obtenção de 

vantagem competitiva sustentável (ALCÁZAR et al., 2005). Outra possibilidade de 

sustentação da GERH é a abordagem comportamental, segundo a qual o comportamento dos 

empregados seria um mediador entre a estratégia e a performance da organização. Por isso, 

políticas e práticas de RH são vistas como meios de estimular ou controlar os 

comportamentos necessários à implementação da estratégia (WRIGHT; MCMAHAN, 1992). 
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Autores que revisaram a teoria concluíram que a abordagem contingencial construiu um corpo 

teórico mais sólido do que a universalista. (ALCÁZAR et al., 2005). 

Já a perspectiva configuracional trouxe a visão de que o impacto das políticas e 

práticas de RH nos resultados organizacionais não ocorre de forma linear. Nesta visão, é a 

integração entre as políticas e práticas de RH que produz resultados, e não cada prática 

implantada isoladamente (ALCÁZAR et al., 2005).  

Ao observarem que há pouca concordância sobre o os diversos níveis de análise, 

Brewster e Mayrhofer (2012) propõem uma análise comparativa feita no nível de países e 

grupos de países. Os autores concluem que, diferentemente do que acontece com outras 

funções como produção e finanças, a gestão de RH é a função gerencial que mais 

especificamente depende dos arranjos institucionais locais, uma vez que está aberta a fatores 

como a cultura nacional, valores sociais, tradições locais, além de especificidades do mercado 

de trabalho, como legislação e padrões demográficos. Por conta disto, os gestores, em cada 

país, lidam com um contexto institucional e compartilham valores culturais específicos dessa 

nacionalidade. Mesmo alguns princípios aparentemente universais, como eficiência e lucro, 

podem ser interpretados de maneira diferente em diferentes países (BREWSTER; 

MAYRHOFER, 2012). 

Para Alcázar et. al. (2005), a perspectiva contingencial reconsidera a importância dos 

fatores ambientais para a gestão de RH, e traz a análise de variáveis que vinham sendo 

subestimadas como políticas públicas e relações sindicais. 

As diferentes abordagens trarão diferentes contribuições para o embasamento deste 

trabalho, como será mostrado na seção 2.7. 

 

2.2 TEORIA INSTITUCIONAL 

 

Este trabalho compreende que o perfil do profissional de RH que atua em determinada 

empresa, setor de atividade ou sociedade está diretamente ligada ao ambiente institucional em 

que está inserido. Desta forma, terá a teoria institucional como uma de suas principais 

referências teóricas. O uso desta teoria justifica-se nos estudos organizacionais porque atribui 

ao contexto institucional o papel de incentivador ou desincentivador de agentes racionais nas 

decisões sobre o design das empresas (DIMAGGIO; POWELL, 1983).  

A teoria institucional desafia as abordagens baseadas exclusivamente nos processos 

racionais de escolha como, por exemplo, a abordagem estratégica (BJORKMAN, 2006). Na 
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visão de Meyer e Rowan (1977), as organizações sofrem pressões do contexto externo e 

acabam incorporando, não só estruturas, como práticas consagradas em seus ambientes. 

DiMaggio e Powell (1983) definem este processo como isomorfismo, um processo restritivo 

que faz com que diferentes unidades de uma população, que enfrentem o mesmo conjunto de 

condições ambientais, se assemelhem.  

Existem os três mecanismos de mudança isomórfica institucional que estão 

relacionados abaixo:  

 Isomorfismo coercitivo: Resultado de pressões formais e informais exercidas 

por outras organizações que têm relação de interdependência e por expectativas 

culturais da sociedade onde atuam. 

 Processos miméticos: Imitação consciente de organizações do mesmo campo 

consideradas legítimas e bem-sucedidas. 

 Pressões normativas: Pressões realizadas por universidades, instituições de 

formação de profissional e associações profissionais e de investigação que 

funcionam como veículo para a definição e promulgação de regras normativas 

sobre o comportamento organizacional e profissional (DIMAGGIO; POWELL, 

1983). 

Para DiMaggio e Powell (1983) tão logo um “campo organizacional” fica 

estabelecido, há pressão para sua homogeneização. Os autores questionam o porquê de uma 

surpreendente homogeneidade de formas e práticas organizacionais: 

 
O processo de definição ou 'estruturação' institucional consiste em quatro elementos: um 
aumento na amplitude de interação entre as organizações presentes no campo; a emergência de 
estruturas de dominação e padrões de coalização interorganizacional claramente definidos; um 
aumento no volume de informação com o qual as organizações de um campo têm que lidar; e o 
desenvolvimento de uma consciência mútua, entre os participantes de um grupo de 
organizações, de que eles estão envolvidos num empreendimento comum (Di Maggio & 
Powell, 1983, p.76). 

 
 A ideia de que a organização também está sujeita a forças ambientais ganha espaço à 

medida em que, na teoria organizacional, a visão a funcionalista passa a receber críticas. 

Meyer e Rowan (1977) argumentam que a estrutura formal das organizações pós-industriais 

reflete mais os mitos criados no seu ambiente institucional do que as demandas de suas 

atividades. 

Produtos, serviços, técnicas, políticas e programas institucionalizados funcionam como mitos 
poderosos, e muitas organizações os adotam cerimoniosamente. Mas, a conformidade com as 
regras institucionalizadas, muitas vezes, conflita fortemente com critérios de eficiência 
(MEYER; ROWAN, 1977, p. 340). 
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Os autores concluem que a sobrevivência das organizações está associada ao fato 

destas se tornaram isomórficas ao ambiente no qual estão inseridas, encontrando legitimidade 

ao adotarem estruturas formais que sejam bem avaliadas socialmente, independentemente de 

levarem à maior eficiência ou coordenação e controle de atividades. 

Tolbert e Zucker (1996) aprofundam a análise sobre o processo de institucionalização 

a partir dos conceitos definidos por Berger e Luckmann (1967) e apresentam uma síntese na 

Figura 1. 

 

Figura 1 - Componentes do Processo de Institucionalização 

Fonte:  Tolbert e Zucker (1996) 

 

A figura mostra que, ao se depararem com novas situações, as organizações iniciam 

um processo de habitualização. É um estágio de pré-institucionalização, no qual a empresa 

adota políticas e procedimentos em resposta ao novo conjunto de problemas, podendo 

também fazer alterações na estrutura. Uma vez que gestores organizacionais compartilham 

determinados conhecimentos, pode haver semelhanças entre as soluções adotadas em 

diferentes organizações, mas sem um consenso sobre a real efetividade das novas estruturas 

(TOLBERT; ZUCKER, 1996). 

Este consenso virá na fase nomeada pelas autoras como objetificação. Neste momento, 

os gestores dentro das organizações conseguem avaliar o valor das novas estruturas criadas. 

Isto acontece porque já foi possível colher informações sobre estas mudanças através dos 

noticiários e da observação direta dos concorrentes. “Quanto mais organizações tiverem 

adotado a estrutura, maior probabilidade terão os decisores de perceber uma tendência 

favorável ao equilíbrio relativo dos custos e benefícios” (TOLBERT; ZUCKER, 1996). Em 
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seguida há a preocupação com a teorização: 

Ao identificar o conjunto de organizações que enfrentam um problema definido e ao prover 
uma avaliação positiva de uma estrutura como solução apropriada, a teorização atribui à 
estrutura uma legitimidade cognitiva e normativa geral (TOLBERT; ZUCKER, 1996, p. 209). 
 

O processo de sedimentação envolve a continuidade histórica da estrutura por várias 

gerações dentro da organização. Desta forma, a institucionalização total de qualquer estrutura 

depende de efeitos conjuntos de: baixa resistência de grupos de oposição, promoção e apoio 

cultural de continuado por grupos de defensores e correlação positiva com os resultados 

desejados (TOLBERT; ZUCKER, 1996). 

Tolbert e Zucker (1996) acreditam que a compreensão do processo de 

institucionalização é importante para a pesquisa organizacional pois: 

 
“Uma compreensão mais clara da institucionalização como processo nos permitiria especificar 
o impacto de maior número de aspectos sociais da tomada de decisão, tais como efeito da 
posição social dos que fornecem informações sobre escolhas feitas e as condições sob as quais 
as previsões de uma escolha particular e somente se tornarão possíveis se os aspectos sociais 
forem diretamente incluídos na análise” (TOLBERT; ZUCKER, 1996, p. 213). 
 

As pesquisas organizacionais baseadas na teoria institucional devem, portanto, 

considerar aspectos fundamentais como: como e quando as escolhas das organizações se 

tornaram socialmente definidas, quem age para causar e difundir mudanças nas organizações 

e quais os benefícios de se criarem estruturas semelhantes, ou seja, o isomorfismo 

institucional (TOLBERT; ZUCKER, 1996). 

Legge (2005) prevê que o futuro da pesquisa em RH será focado na teoria 

institucional. Isto se dá por conta do interesse em se compreender como acontece a 

homogeneização da gestão de RH em determinados setores da economia e em algumas 

economias, em particular. A autora também aponta a necessidade de se estudar a 

heterogeneidade na gestão de RH em diferentes tipos de economia. 

Alguns estudos já analisaram RH a partir da teoria institucional, como o de Brewster 

(2004) que observou a submissão da empresa e, portanto, das suas políticas práticas de RH, ao 

ambiente institucional em que está inserida. Tomé (2005) comparou políticas de RH 

praticadas nos Estados Unidos e países da União Europeia concluindo que há necessidade de 

se compreender as raízes históricas e econômicas de cada país em relação às práticas 

adotadas. Brewster (2007) também se dedicou a um estudo comparativo entre Estados Unidos 

e Europa no qual analisou o contexto a partir do foco em individualismo ou coletivismo, o 

papel do estado, papel dos sindicatos e tipo de propriedade da empresa (ser pública ou 

privada, pertencer a uma família ou grupo econômico). Para Davis et. al. (2000) a extensão 

das práticas depende, entre outros fatores, de determinações de instituições reguladoras. 
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Os aspectos da teoria institucional aqui apresentados permitem a identificação de 

alguns agentes da institucionalização. Tolbert e Zucker (1996) mencionam os decisores das 

empresas, os decisores em outras empresas, as próprias empresas concorrentes ou atuantes no 

mesmo mercado e os noticiários sobre as organizações. Outros agentes mencionados foram o 

governo, sindicatos e instituições reguladores (DAVIS et al, 2000; BREWSTER, 2007). 

Uma vez que este trabalho busca compreender a institucionalização normativa do 

profissional de RH nas empresas, é fundamental que se compreenda o processo de 

institucionalização de um modo geral. A teoria institucional também ajudará a identificar as 

fases desta institucionalização, assim como o papel de cada um dos agentes. 

As profissões são entendidas como um conjunto de conhecimentos e práticas 

institucionalizados. Da mesma forma, a identidade das diferentes profissões também passa por 

processos de institucionalização e, nem todas as identidades profissionais estão sedimentadas. 

O tema será aprofundado na seção 2.3. 

 

2.3 TEORIAS SOBRE PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

Diversas correntes da sociologia já se dedicaram ao tema das profissões, abordando 

diferentes aspectos para chegar a uma definição conceitual.  

 Nesta diferenciação, Barber (1963) identifica quatro atributos para uma profissão: alto 

grau de conhecimento generalizado e sistematizado, orientação maior ao interesse da 

comunidade do que ao interesse individual, controle interno dos comportamentos através de 

códigos de ética, associações e especialistas, e sistemas de recompensa que simbolizem 

apenas a realização do trabalho e não qualquer interesse individual.  

A visão funcionalista de Barber foi revisitada por Diniz (2001) que afirma que 

profissões se caracterizam por “(...) um corpo de conhecimento suficientemente abstrato e 

complexo para requerer um aprendizado formal prolongado; uma cultura profissional 

sustentada por associações profissionais; uma orientação para as necessidades da clientela e 

um código de ética”. 

Dentro de uma perspectiva interacionista, Hughes (1963) observa que o profissional 

reivindica exclusividade no direito à sua prática, espera a confiança dos clientes em seus 

conhecimentos e só aceita ter seu conhecimento julgado por outros colegas de profissão, ao 

mesmo tempo que conta com a proteção destes colegas. Para o autor, a profissão é um 

mandato, através do qual os profissionais podem definir como determinados problemas 

sociais ou da natureza devem ser pensados e tratados pela sociedade e pelas políticas públicas.  
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O movimento da profissionalização e a busca pela diferenciação da profissão em 

relação a outras ocupações tradicionais também ganhou o espaço nas universidades, uma vez 

que o título de bacharel, ou mesmo de mestre, passou a validar algumas profissões e também 

a reforçar o status das mais tradicionais (HUGHES,1963). 

O debate sobre o tema foi enriquecido por Freidson (1996), que incluiu a dimensão do 

poder em sua análise sobre o tema. Para o autor uma profissão possui os seguintes 

componentes: 

 Ocupação que empregue corpo especializado de conhecimentos e qualificações; 

seja desempenhada para a subsistência em um mercado de trabalho formal; goze 

de status oficial e público relativamente alto; seja de caráter criterioso e 

fundamentada em conceitos e teorias abstratos. 

 Jurisdição sobre um corpo especializado de conhecimentos em uma área 

específica, organizada e controlada pelos participantes. 

 Controle ocupacional da prática desse corpo de conhecimentos e qualificações no 

mercado de trabalho, por meio de reserva que exija que apenas os membros 

credenciados possam executar as tarefas sobre as quais têm jurisdição e também 

supervisionar e avaliar seu desempenho. Estes últimos servem como a classe 

administrativa da profissão. 

 A credencial utilizada para amparar sua reserva de mercado de trabalho é criada 

por treinamento em escolas associadas e universidades. O currículo de ensino é 

estabelecido, controlado e transmitido por membros da profissão, que formam um 

corpo docente que serve como classe cognitiva da profissão (FREIDSON, 1996). 

A sociologia das profissões foi utilizada como base para estudos sobre a identidade 

profissional em diferentes áreas. Bonelli (1993) pesquisou o perfil, a trajetória profissional e a 

visão de sociólogos com o objetivo com o objetivo de analisar as ciências sociais no mundo 

do trabalho e das profissões. A autora identificou uma fraqueza das ciências sociais na 

concorrência interprofissional e também uma alta concorrência intraprofissional. 

Meneghetti (2009) discutiu a profissão e a identidade profissional do assistente social 

a partir de sua construção histórica vinculada a determinados contextos. Para o autor: “a 

identidade dos profissionais nunca pode ser estudada em si mesma, como se fosse 

independente, autônoma, porque há um conjunto de condições objetivas relacionadas à 

profissão que, em última instância, condicionam a identidade dos seus membros 

(MENEGHETTI, 2009). 
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Pimenta (2014) analisou a identidade profissional da enfermagem a partir da produção 

científica sobre o assunto e a legislação que regulamente o exercício profissional. A autora 

considera fundamental a construção de um projeto profissional para a enfermagem que seja 

fundamentado na expertise concedida pela formação universitária. 

Assim, de acordo com as teorias abordadas conclui-se que o profissional de RH, para 

ser considerado enquanto tal, deveria dominar um corpo de conhecimentos, ter uma 

identidade reconhecida pelos pares e pela sociedade e também estar fortemente ligado à 

formação uma acadêmica específica em nível de graduação ou pós-graduação. Ao investigar a 

institucionalização do perfil do especialista em RH, este projeto poderá identificar se as 

condições mencionadas estão ocorrendo ou não e em que grau, como estas condições 

variaram ao longo do tempo, bem como o papel dos agentes de institucionalização. 

 

2.4 O PAPEL DO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS  

 

Apesar de, atualmente, a gestão de RH (GRH) representar uma das áreas mais 

importantes dos estudos e práticas organizacionais, a reputação da área dentro das 

organizações e a reputação dos profissionais foram construídas ao longo do tempo e a partir 

da superação de obstáculos (BEER et al., 1984; SCHULER; JACKSON, 1987; WRITE, 

2008). 

Durante mais de 50 anos os gerentes de pessoal buscaram superar o papel de 

administradores de pessoal para uma posição mais estratégica dentro dos negócios. As 

tentativas de serem reconhecidos como profissionais gerenciais foram rejeitadas por gerentes 

de outras áreas funcionais (WRITE, 2008). 

O próprio papel da área de RH dentro das organizações passou por questionamentos. 

No início da década de 1980, Beer et. al. (1984) questionava: “Onde está a GRH e para onde 

ela está indo? Quais são os obstáculos para se chegar lá?” O autor analisou as forças de 

mudança no ambiente, como a globalização e competitividade e avaliou que a gestão de 

pessoas poderia fazer a diferença na linha de frente da organização. Schuler e Jackson (1987) 

ressaltam que a eficácia da busca pela vantagem competitiva pode ser aumentada pela fusão 

sistemática das práticas de recursos humanos com a estratégia competitiva selecionada. Para 

Torrington e Hall (1987) a GRH está diretamente relacionada à gestão das necessidades 

humanas, de modo a estabelecer políticas integradas à estratégia do negócio, onde as pessoas 

são fonte de vantagem competitiva. Portanto, para os autores, o papel da área não é apenas 

lidar com a força de trabalho, mas também realizar atividades de gestão do negócio. Ao 
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discutir a função da área, Dulebohn (1995) a identifica como ampla e estratégica, envolvendo 

as atividades tradicionais da gestão de pessoal, ao mesmo tempo que estabelece uma parceria 

com as demais funções gerenciais da organização.  

A competitividade na economia do conhecimento também fez Lengnick-Hall e 

Lengnick-Hall (2002) estabelecerem quatro grandes papéis para a área de RH que 

contribuiriam diretamente para a criação de novas capacidades organizacionais: gestão do 

capital humano, facilitador do conhecimento, construtor de relacionamento e especialista em 

implantação de políticas. 

Legge (2005) chama a atenção para o fato de que há contradições e paradoxos na 

temática da GRH – human resource management - e na gestão de pessoal – persnonnel 

management. A autora observa que acadêmicos e profissionais utilizam o termo “gestão de 

pessoal” tanto para as atividades relacionadas ao termo como para identificar a existência de 

um departamento específico destinado a estas atividades. Os limites entre as duas situações 

são, na prática, difíceis de serem identificados, uma vez que as atividades relacionadas ao 

pessoal podem ser realizadas por outros gestores, mesmo em empresas que têm um 

departamento específico. 

Frente às crescentes demandas da área de RH alguns autores focaram-se na discussão 

sobre o papel do profissional da área. Ulrich (1998) sistematizou quatro papéis dos 

profissionais de RH dentro das organizações: parceiro estratégico (business partner), 

especialista administrativo, agente de mudança e defensor dos funcionários. Os significados 

de cada um destes papéis estão sintetizados abaixo: 

 Parceiro Estratégico ou business partner: traduz as estratégias do negócio em 

práticas de RH, buscando o melhor desempenho da organização. 

 Especialista Administrativo: está focado nos processos administrativos de RH 

como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e avaliações. 

Busca que os processos administrativos funcionem com eficácia.  

 Defensor dos Funcionários: procura ouvir e interpretar as demandas dos 

funcionários, buscando também meios para as satisfazer. 

 Agente de Mudança: gere as mudanças na organização, buscando garantir 

contínua capacidade de adaptação (ULRICH, 1998).  

  

O papel da GRH e do profissional de RH continuaram a ser abordados na literatura 

acadêmica durante a década de 2000. Scott (2000) abordou especificamente o papel dos 
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consultores internos, considerando-os profissionais com conhecimentos vitais para contribuir 

para a sobrevivência da organização no ambiente competitivo. Para Boxall e Purcell (2003), a 

GRH é responsável pelas atividades associadas à gestão do relacionamento entre empregados 

e organização. Outros aspectos que são cobertos pela área são levantados por Armstrong 

(2006), como a gestão do capital intelectual, gestão do conhecimento, desenvolvimento e 

desenho da organização, aprendizado e desenvolvimento, entre outros.  

Para Legge (2005), o gerente de pessoal oscila entre a “gerência” e o “pessoal”, 

representando um pêndulo entre o cuidado e o controle em relação à força de trabalho. Pode 

ser considerado o mediador da maior contradição do sistema capitalista: a necessidade de 

atingir, ao mesmo tempo, controle e consentimento dos empregados. 

Por conta de sua ambiguidade de papéis, os gestores de pessoal são muito mais 

obcecados pela questão da credibilidade do que outros grupos de gestores. Existe uma tensão 

entre a aspiração normativa destes profissionais e as atividades realmente exercidas por eles, 

traduzida em um conflito entre um modelo abstrato de GRH e a realidade de uma série de 

atividades fragmentadas com baixo reconhecimento de valor pelos outros gerentes (LEGGE, 

2005).  

Em outra análise, a autora trata do patriarcado e aponta que a profissão do gerente de 

pessoal iniciou sendo uma função de mulheres. Esta visão baseia-se na predominância de 

mulheres na área, observada pela autora, e em mitos sobre a feminilidade que apontam 

mulheres como mais aptas a atividades como cuidar e educar pessoas. Coerentemente, 

atividades como educação de funcionários, provisão de serviços de saúde e segurança sempre 

foram típicas tarefas de RH. Na opinião da autora, os gerentes de pessoal são confrontados 

com as contradições de sua função que refletem as contradições tanto do capitalismo como do 

patriarcado (LEGGE, 2005). 

Ainda segundo Legge (2005), gestores e acadêmicos foram responsáveis pela 

evolução do termo gestão de pessoal para o termo GRH, sendo a GRH associada a um papel 

mais central e estratégico na busca dos objetivos organizacionais do que a tradicional gestão 

de pessoal. 

A evolução conceitual identificada por Legge (2005) reflete uma busca da área de RH 

por sua legitimidade dentro das organizações. Esta busca está relacionada não apenas o que se 

espera da área dentro da empresa, como ao papel do próprio profissional. Alguns autores 

(LEGGE, 2005; KOCHAN, 2004) referem-se a este profissional como vivendo uma crise de 

identidade. 

Para Kochan (2004) no contexto da nova economia, no início do século XXI, criou-se 
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uma pressão entre a duas visões dos trabalhadores: uma que os identifica como uma fonte de 

custos para a organização e outra que os classifica como trabalhadores do conhecimento. 

Caberia ao especialista em RH resolver o conflito entre estas duas visões distintas dentro de 

uma organização (KOCHAN, 2004).  

Para conseguir isto, o gestor de RH precisaria reforçar suas alianças com trabalhadores 

e também com forças externas, como escolas e universidades, em busca de benefícios 

concretos para a economia, a sociedade e os indivíduos (KOCHAN, 2004). Escolas e 

universidades são consideradas por Friedson (1995) como parte da classe cognitiva, que 

regulam a transmissão de conhecimentos em uma profissão. 

Autores de linha prescritiva, liderados por Ulrich, em geral, se dedicam a determinar 

normativamente as características ideais do especialista de RH. 

Em um dos principais estudos a este respeito, Ulrich e Brockbank (2005) revisitam 

Ulrich (1998) e argumentam que os profissionais de RH e seus stakeholders devem deixar de 

viver em mundos separados. O RH deve compreender o ambiente externo aos negócios, 

principalmente em relação a três aspectos inseridos no contexto da globalização: tecnologia, 

aspectos regulatórios e econômicos, e demografia da força de trabalho. Para os autores, não 

basta que os profissionais de RH compreendam a lógica destas tendências externas. Eles 

devem trabalhar com dados fundamentados e estarem preparados para discutir com clientes, 

acionistas, gestores e demais empregados. Além disso devem buscar a ampliação das 

capacidades dos gestores de linha e das habilidades dos empregados. 

Dentre os stakeholders mais decisivos, destacam-se os investidores e clientes. Ulrich e 

Brockbank (2005) listam as ações que devem ser tomadas pelo profissional de RH para que 

seu trabalho agregue valor aos stakeholders:  

 Tornar-se conhecedor de investimentos 

 Compreender a importância dos intangíveis 

 Criar práticas de RH para incrementar o valor dos intangíveis 

 Ressaltar a importância do valor intangível para o retorno total para o acionista 

 Criar auditorias para os intangíveis 

 Alinhar as práticas de RH aos requisitos dos investidores 

 Tornar-se conhecedor de investimentos 

 Pensar e agir como cliente 

 Medir e acompanhar a quantidade de clientes da empresa, de clientes-alvo e a 

proposta de valor ao cliente 
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 Alinhar as práticas de RH à proposta de valor para o cliente 

 Associar os clientes alvos às práticas de RH 

 

Em síntese, segundo Ulrich e Brockbank (2005), os profissionais de RH devem ter 

cinco competências essenciais: 

 Advogado dos trabalhadores: responsável por ouvir os funcionários e 

compreender suas preocupações, afim de que as relações de trabalho gerem 

valor recíproco. 

 Desenvolvedor de capital humano: responsável por desenvolver a força de 

trabalho focando nos indivíduos e nas oportunidades futuras. 

 Especialista funcional: criando e implantando práticas de RH que fortaleçam as 

habilidades dos indivíduos e criem capacidades organizacionais. 

 Parceiro estratégico: deve auxiliar os gerentes de linha de todos os níveis a 

atingirem seus objetivos. 

 Líder: a partir da soma dos quatro papéis anteriores, o líder de RH deve liderar 

as funções da área, colaborando com as demais funções, garantindo a 

governança da empresa e monitorando a comunidade de RH (ULRICH; 

BROCKBANK, 2005). 

 

Tsui e Wo (2005) acreditam que, especialmente num contexto de transformações nas 

relações de trabalho, os executivos de RH devem investir em um sistema onde a lealdade do 

trabalhador e da empresa sejam vistos como fonte de vantagem competitiva. Para os autores, 

as práticas de RH devem enfatizar a criação de lealdade mútua entre empregado e 

empregador, buscando a longa duração nesta relação. 

Os executivos da General Motors (GM) Barclay e Thivierge (2005) realizaram uma 

pesquisa junto aos líderes mais antigos da companhia com a seguinte questão: “quais são as 

capacidades que os profissionais de RH devem demonstrar para que os objetivos 

organizacionais sejam atingidos?”.   O resultado da pesquisa levou os autores a identificarem 

três experiências fundamentais para gestores de RH: gestão de talentos (incluindo gestão da 

recompensa, avaliação de desempenho, processo sucessório entre outros), relações de trabalho 

(incluindo negociações, supervisão e segurança) e operações (incluindo planejamento de RH, 

cuidados com a saúde e treinamento). Estas experiências levariam a área a ampliar as 

capacidades e performance dos funcionários (BARCLAY; THIVIERGE, 2005). 
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Lawler III (2005) concorda com a necessidade da GRH agregar valor ao negócio e 

acredita que o papel principal do profissional da área é ser um parceiro na busca pelos 

objetivos organizacionais. Para o autor, a área de RH é uma área de negócio com todas as 

características da demais como competidores, custos e produtos e questiona: “se o RH é um 

negócio, que produtos ele deve oferecer?”. A lista contém três tipos de serviços: 

administrativos básicos - como contratação, remuneração e treinamento, parceiros de 

negócios - que inclui o desenvolvimento de um sistema de RH efetivo que auxilie na 

implantação de planos de negócios e gestão de talentos -, e parceria estratégica - voltada para 

contribuições com a estratégia levando em consideração o capital humano, capacidades 

organizacionais e desenvolvimento de práticas de RH como diferenciais. 

Na linha de recomendações, para Cohen (2005) o profissional de RH precisa de 

formação que o prepare para ser analítico, estratégico, excelente comunicador, negociador 

hábil, experiente no negócio, agente de mudança e um expert, ao mesmo tempo, generalista e 

especialista. 

Ao tratarem dos desafios do RH na era digital, Gueutal e Stone (2005) afirmam que as 

transformações no RH são inevitáveis, mas que o foco das novas tecnologias não deve ser 

apenas a automação das funções de backoffice, mas permitir a tomada de decisões melhores 

por todas as pessoas da organização.  

Apesar dos grandes avanços da tecnologia, para Gueutal e Stone (2005), lidar com 

pessoas continuará não sendo uma ciência exata e continuará cabendo ao profissional de RH 

fazer o balanceamento entre as estruturas tecnológicas e os elementos humanos. Os autores 

também trazem uma série de recomendações específicas para estes profissionais: 

 Aprender a medir o impacto nas pessoas no nível básico 

 Aprender a comunicar os impactos do capital humano para a gestão 

 Desenvolver práticas que alinhem os objetivos das pessoas aos objetivos 

organizacionais 

 Ser o dono da cultura organizacional 

 Não ter medo de delegar aos gerentes de linha as tarefas táticas e outras 

responsabilidades formais associadas ao RH 

 Não ter medo de ser estratégico (GUEUTAL; STONE, 2005) 

 

Com a intenção de orientar profissionais que atuam ou pretendem atuar como business 

partner, Kenton e Yarnall (2010) revisitaram Ulrich (1998) e Ulrich e Brockbank (2005). Para 
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as autoras, a ação estratégica do business partner parte das seguintes premissas: 

 

 A influência vem através do assento na mesa dos principais executivos  

 A agregação de e valor agregado vêm da intervenção em um nível estratégico e 

provavelmente incluirá atividades como gestão de talentos, desenvolvimento e 

planejamento estratégico e mudança organizacional. 

 Atividades transacionais como recrutamento, registros e gerenciamento de 

desempenho atrapalham o sucesso do business partner (KENTON; 

YARNALL, 2010). 

 

A partir deste paradigma, as atividades do business partner devem incluir: 

planejamento estratégico, desenvolvimento e design organizacional, facilitação de fusões, 

aquisições e parcerias, investigação ambiental para novos produtos e parcerias em potencial, 

além de um olhar gerencial para as funções tradicionais como recrutamento e seleção, 

treinamento e desenvolvimento, remuneração e benefícios, sistemas de informações de RH, 

relações de trabalho e cumprimento dos requisitos legais (KENTON; YARNALL, 2010). 

O Quadro 1 apresenta uma síntese do papel do profissional de RH na literatura revista 

no capítulo. 

Quadro 1 - O papel do profissional de RH 

Autor Papel atribuído ao profissional de RH 
 

Beer et al. (1984) 
Schuler e Jackson (1987) 
Torrington e Hall (1987) 
Dulebohn (1995) 

Identificam a função de RH como estratégica dentro 
das organizações e capaz de trazer vantagem 
competitiva à empresa através de suas práticas e da 
parceria com as outras funções gerenciais. 

Lengnick-Hall & Lengnick-Hall (2002) Gestão do capital humano, facilitador do 
conhecimento, construtor de relacionamento e 
especialista em implantação de políticas. 

Legge (2005) Tem um papel ambíguo entre o cuidado e o controle 
em relação à força de trabalho. 

Kochan (2004) Resolver o conflito entre as duas visões  que identifica 
os trabalhadores ou como fonte de custos ou como  
trabalhadores do conhecimento. 

Ulrich e Brockbank (2005) Ser advogado dos trabalhadores (compreender as 
preocupações dos funcionários), desenvolvedor de 
capital humano (desenvolver a força de trabalho), 
especialista funcional (criação e implantação de 
práticas), ser parceiro estratégico (auxiliar os gerentes 
a atingirem seus objetivos, ser líder (soma dos quatro 
papéis anteriores). 

Tsui e Wo (2005) Práticas de RH que enfatizem a lealdade e longa 
duração na relação entre empregado e empregador. 

Barclay e Thivierge (2005) Gestão de talentos (gestão da recompensa, avaliação de 
desempenho entre outros), relações de trabalho 
(negociações, supervisão e segurança) e operações 
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(planejamento de RH e outros). 
Lawler III (2005) Oferecer serviços administrativos básicos (contratação, 

remuneração etc), ser parceiro de negócios (o sistema 
de RH deve auxiliar nos planos de negócios) e ser 
parceiro estratégico (dar contribuições para a estratégia 
levando em conta aspectos como o capital humano). 

Cohen (2005) Ser analítico, estratégico, excelente comunicador, 
negociador hábil, experiente no negócio, agente de 
mudança, generalista e especialista simultaneamente. 

Gueutal e Stone (2005) Medir o impacto nas pessoas no nível básico, 
comunicar os impactos do capital humano para a 
gestão, desenvolver práticas que alinhem os objetivos 
das pessoas aos objetivos organizacionais, ser o dono 
da cultura organizacional, delegar tarefas táticas e 
outras responsabilidades aos gerentes de linha, ser 
estratégico. 

Kenton e Yarnall (2010) 
 

Específico ao business partner: planejamento 
estratégico, desenvolvimento e design organizacional, 
facilitação de fusões, aquisições e parcerias, 
investigação ambiental para novos produtos e parcerias 
em potencial, olhar gerencial para as funções 
tradicionais como recrutamento e seleção e 
treinamento e desenvolvimento. 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

De acordo com a bibliografia apresentada o papel da área de RH percorreu um trajeto 

entre as relações industriais e a gestão estratégica de pessoas, no qual os profissionais de RH 

incorporaram novos papéis. Estas incorporações de papéis, no entanto, não foram constatadas 

em pesquisas empíricas. Algumas pesquisas empíricas foram feitas posteriormente e serão 

apresentadas e discutidas no item 2.4.1. Observa-se que os autores recomendam papéis gerais 

considerando profissionais de RH como uma categoria única e não segmentada. Mas não há, 

novamente, resultados de estudos empíricos, que confirmem esta homogeneidade ou apontem 

para alguma heterogeneidade.  

A literatura pesquisada até aqui também não aponta o caminho para que o profissional 

incorpore estas competências, não especificando papéis dos agentes formadores nesse 

processo. Também não são encontradas recomendações de práticas que levariam o 

profissional ou a área a cumprirem determinados papéis 

Já Legge (2005) identifica uma tensão entre a aspiração normativa destes profissionais 

e as atividades realmente exercidas. Conflito que levaria o RH a um baixo reconhecimento de 

valor pelos outros gerentes. 

Para se identificar estudos mais recentes sobre o profissional de RH foi realizada uma 

revisão sistemática da literatura. Esta revisão, abrangendo o período de 2007 a 2017, está na 

seção 2.4.1. 
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2.4.1 Revisão Sistemática de Estudos Recentes Sobre o Profissional de RH 

 

Esta seção apresentará uma síntese da produção acadêmica internacional sobre o 

profissional RH na última década. O objetivo é não apenas levantar e apresentar a produção 

acadêmica anterior, mas também referenciar o presente estudo na literatura e métodos 

utilizados. 

Para que o processo da revisão fosse realizado com objetividade foi utilizado o método 

sugerido por Crossan e Apaydin (2010) que acontece em três fases: coleta de dados, análise e 

síntese. 

 Os dados para esta revisão sistemática foram coletados em periódicos internacionais 

na área de RH de mais alto impacto segundo o indicador Journal Citation Reports (JCR) 

publicado pelo Institute for Scientific Information (ISI). 

A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2017 e levou em conta o indicador 

mais recente no período, o JCR – 2016. Inicialmente foram escolhidos os periódicos da área 

de RH com JCR-2016 a cima de 2. Além destes foram incluídas as publicações The Academy 

of Management Review e The Academy of Management Journal pela grande relevância geral 

na área de Administração e o International Journal of Human Resources, pela sua importância 

específica para a área. A tabela 1, mostra os periódicos analisados e as respectivas pontuações. 

 

Tabela 1 - Pontuação de periódicos 

Periódico JCR -2016 

The Academy of Management Review 11,9 

The Academy of Management Journal 7,42 

Journal of Human Resources 4,05 

Human Relations 2,62 

Journal of Vocational Behavior 2,55 

Human Resource Development Quarterly 2,44 

Human Resouce Management Review 2,37 

Human Resource Management Journal 2,15 

International Journal of Human Resouce Management 1,65 

  Fonte: ISI 

  
De acordo com os objetivos delimitados para esta pesquisa foram escolhidas as 

palavras e expressões: human resources professional, human resources practitioners, ambas 

considerando singular e plural e a abreviação de human resources para HR, além da expressão 

business partner. O período pesquisado foi de 2007 a 2017. 
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Este levantamento resultou em conjunto de 81 artigos, formando um primeiro grupo, 

denominado Grupo 1. Seguindo-se a metodologia de Crossan e Apaydin (2010) foi realizada a 

leitura e análise dos títulos e resumos de todos os artigos do Grupo 1. Este procedimento 

permitiu identificar os artigos que, de fato, referiam-se ao profissional de RH, e aqueles que 

apenas citavam as expressões buscadas, mas não se referiam especificamente ao tema. Esta 

análise resultou no Grupo 2, com 31 artigos. A Tabela 2 apresenta o resultado do número de 

artigos levantados em cada um dos periódicos investigados, nos Grupos 1 e 2. 

A data de publicação online é diferente da data de publicação original. Portanto, 

alguns artigos têm data anterior à 2007. 

 

Tabela 2 - Quantidade de artigos por periódico e por grupo 

Periódico G1 G2 

The Academy of Management Review 0 0 

The Academy of Management Journal 2 0 

Journal of Human Resources 0 0 

Human Relations 3 2 

Journal of Vocational Behavior 0 0 

Human Resource Development Quarterly 3 0 

Human Resouce Management Review 13 5 

Human Resource Management Journal 20 9 

International Journal of Human Resouce 
Management 

40 15 

Total 81 31 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

A leitura dos 31 artigos do Grupo 2 foi guiada pela identificação dos seguintes 

aspectos, em cada um dos artigos: 

 

 Objetivo do estudo 

 Método de pesquisa utilizado 

 Conclusões e contribuições para o presente trabalho 

 

Como um dos objetivos era investigar que tipo de métodos fora utilizados no período 

para a pesquisa na área, foi realizada uma síntese no Quadro 2. 
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Tabela 3 - Métodos de pesquisa utilizados nos artigos da revisão sistemática da literatura 

Resumo método de pesquisa utilizado Quantidade 
de trabalhos 

Pesquisa quantitativa com dados secundários 1 
Pesquisa quantitativa com levantamento dados primários 
com profissionais, estudantes ou empresas 

6 

Método misto com uma fase qualitativa e uma fase 
quantitativa com profissionais 

4 

Pesquisa qualitativa com entrevistas semiestruturada com 
profissionais 

5 

Estudo de caso em empresa ou grupo de empresas 10 
Relatos e recomendações 3 
Ensaio teórico 2 
Total de trabalhos analisados 31 

 
Fonte: Elaborado pela Autora 

  

Como se pode observar na Tabela 3, há bastante variação nos métodos de pesquisa e 

também nas fontes de dados utilizados. Apenas sete estudos foram unicamente quantitativos e 

quatro foram mistos tendo uma fase quantitativa. 

 A maior concentração, em termos de método, está em estudos de caso, com 10 artigos. 

A pesquisa exclusivamente qualitativa através de levantamento foi utilizada em cinco artigos 

e quatro a utilizaram em um estudo misto complementado com uma fase quantitativa. 

 Pode-se inferir, a partir desta grande variação, que o campo de estudo ainda está em 

formação, não havendo fontes específicas de dados e métodos considerados mais apropriados. 

 Com uma agenda de pesquisa ainda está em formação e bastante ampla, observou-se 

que os pesquisadores estão utilizando fontes diversas de dados e construindo seus próprios 

instrumentos. Apenas um estudo foi realizado com dados secundários. 

 Como será descrito no Capítulo 3, este estudo também se utilizará de múltiplas fontes 

e terá uma fase qualitativa com levantamento de dados realizado a partir de instrumentos 

elaborados pela própria autora. 

O agrupamento dos artigos em temas baseou-se nos objetivos da pesquisa 

apresentados no Capítulo 1. Procurou-se identificar nos objetivos e conclusões de cada estudo 

da revisão sistemática quais as contribuições que poderiam trazer para o cumprimento do 

objetivo geral e objetivos específicos do presente trabalho. O Quadro 2 sintetiza os critérios 

utilizados para a classificação dos artigos. 
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Quadro 2 - Critérios de classificação dos artigos 

Tema Critério 
Funções de RH na Organização Como já observado na literatura analisada na seção 2.4, o papel do 

profissional de RH pode ser definido a partir do papel da área dentro das 
organizações. 

Papel do Profissional de RH O objetivo específico 2 refere-se aos papéis dos profissionais dentro das 
organizações. 

Perfil de Competências do 
profissional de RH 

O perfil do profissional de RH, tema central deste trabalho, pode ser 
definido a partir das competências requeridas para a profissão. 

Identidade do profissional de RH e 
relação com Gestores de Linha 

Para se cumprir os objetivos específicos 5 e 6 é necessário compreender a 
identidade profissional do RH. A literatura mostra que a identidade 
depende da relação com gestores de outras áreas. 

Formação e Certificação O objetivo específico 1 refere-se é a trajetória de formação dos 
profissionais. 
 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O Quadro 3 traz a síntese dos conteúdos dos artigos analisados. A partir do tema 

principal de cada grupo, foram listados os autores que trataram deste tema e elaborado um 

resumo das contribuições destes autores para a presente tese. 

 

Quadro 3 - Síntese do conteúdo da revisão sistemática da literatura 

Tema Autores Contribuições para a tese 

Funções de RH na Organização Farndale et a., (2009) 
Keegana e Francis (2010) 
Bondarouk e Ruël (2013) 
Glaister (2014)  
 

A função de RH está passando por 
uma reorganização significativa com o 
objetivo de alcançar a máxima 
eficiência, mas pode estar havendo 
distanciamento do RH dos 
funcionários de seus papéis orientados 
para as pessoas.  
O e-HRM não resulta 
automaticamente em benefícios 
estratégicos diretos e não fortalece 
necessariamente as capacidades 
dinâmicas e operacionais da função 
RH. A terceirização dos serviços de 
RH mostra que há necessidade de uma 
forte presença do RH nos papéis 
estratégico e de defensor dos 
funcionários. 

Papel do Profissional de RH  Wright (2008)  
Pritchard (2010) 
Keegana e Francis (2010) 
Cleland et. al. (2011) 
Roche e Teague (2012) 
Wylie et al. (2013) 
Mamman e Somantri (2014) 
Mamman e Kulaiby (2014) 
Gao et al (2016) 
Marchington (2015) 
Ulrich e Dulebohn (2015) 
Galang e Osman (2016) 
Heizmann e Fox (2017) 

Estudos com base nos papéis do 
profissional definidos por Ulrich, 
como o de business partner, mostram 
que, ao mesmo tempo que estes papéis 
ainda não foram totalmente 
incorporados pelos profissionais, pode 
estar havendo um enfraquecimento da 
importância das funções tradicionais 
do RH. 
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McCracken et. al. (2017) 

Perfil de Competências do 
profissional de RH 

Caldwell (2008) 
Cleland et al. (2011) 
Long e Ismail (2011) 
Long et al. (2013) 
Lo et al. (2015) 
Cohen (2015)  

Os modelos genéricos e de 
competências específicas criados por 
Ulrich (1998) e revistos por Ulrich e 
Brockbank (2005) não são tão efetivos 
quanto se propuseram a ser. Estudos 
apontam que os profissionais nem 
sempre são dotados de tais 
competências.  
As competências requeridas aos 
profissionais de RH são desenvolvidas 
por diversos agentes como cursos de 
graduação e pós-graduação, além da 
experiência na área. Outras referências 
importante são as competências 
exigidas para as certificações. 

Identidade do profissional de RH e 
relação com Gestores de Linha 

Farndale (2005) 
Stanton et al., (2010) 
Hallier e Summers (2011) 
McCracken e Heaton (2012) 
Jones e Saundry (2012) 
Pritchard e Fear (2015) 
Beeck et al. (2016) 
Heizmann e Fox (2017) 
McCracken et. al. (2017) 

Não existe consenso sobre como se 
define um profissional de RH. A 
identidade do profissional da área está 
relacionada a conhecimentos 
específicos, afiliações a entidades, 
reconhecimento e legitimidade dentro 
da organização. 
No cerne da busca do RH por 
legitimidade está o relacionamento 
conflituoso entre gestores de RH e os 
demais gestores em uma organização.  

Formação e Certificação Lengnick-Hall e Anguinis (2012) 
Paxton (2012) 

Apesar de muitos profissionais de RH, 
nos Estados Unidos, tenham adotado a 
certificação, praticamente não há 
pesquisas que investiguem seu real 
valor. 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

A discussão sobre as mudanças da função da área de RH dentro das organizações 

abordou diversos temas.  Um deles é a criação dos Centros de Serviços Compartilhados. Para 

Farndale et. al. (2009) a adoção dos Centros de Serviços Compartilhados mostra que a função 

de RH está passando por uma reorganização significativa, motivada pelo contexto, com o 

objetivo de alcançar a máxima eficiência ou vantagem competitiva para a empresa. Keegana e 

Francis (2010) observam tensões decorrentes dos movimentos em direção ao modelo de 

serviços compartilhados que estariam causando, entre outras consequências: distanciamento 

entre a área de RH e os funcionários e gerentes de linha, segmentação dos papéis de RH, 

fragmentação do trabalho e desequilíbrio entre papéis de orientados para as pessoas e 

orientados para as empresas. 

Temas relacionados às funções operacionais de RH também foram abordados. Ao 

avaliar a natureza contribuição estratégica do e-HRM para organizações, Bondarouk e Ruël 

(2013) mostram que o e-HRM não resulta automaticamente em benefícios estratégicos diretos 



44 

 

e não fortalece necessariamente as capacidades dinâmicas e operacionais da função. O estudo 

de Glaister (2014) sobre terceirização dos serviços de RH teve várias implicações, a saber: 

identificação da necessidade de uma forte presença do RH nos papéis estratégico e de 

defensor dos funcionários, evitando-se uma fragmentação de papéis excessiva que possa 

prejudicar a reputação dos profissionais e reforçando-se o desenvolvimento de uma equipe 

interna com visibilidade e interação na organização. 

O papel do profissional de RH também foi objeto de diversas pesquisas. Wright (2008) 

avalia que a adoção do discurso de "parceiro de negócios" e "consultor interno" permitiu que 

o profissional de RH apelasse por mais poder na organização, ao mesmo tempo que também 

revelou uma dinâmica de desprofissionalização. O autor observa que, uma vez que o gestor de 

RH se torna mais parecido com um gestor de negócios, afasta-se de uma identidade 

profissional mais específica. Na mesma, linha Pritchard (2010) observa que quando os 

profissionais de RH se dedicam às suas atividades tradicionais, depois de se tornarem 

parceiros estratégicos, acontecem tensões. A autora frisa, no entanto, que tornar-se um 

parceiro estratégico é uma atividade requerida ao profissional de RH que visa um bom 

desempenho. Já Keegana e Francis (2010) concluem que business partner é um 

enquadramento que minimiza a dualidade inerente do trabalho de RH. As autoras realizaram 

um estudo empírico através de entrevistas com profissionais de RH e consultores na Escócia e 

Inglaterra e observaram que enquanto os profissionais de RH são instados a assumir papéis 

estratégicos, os papéis enraizados no dever histórico de RH estão desaparecendo. 

As conclusões do estudo de caso realizado por McCracken e Heaton (2012) vão de 

encontro às constatações mencionadas anteriormente. Para estes autores, as organizações 

podem adotar um modelo de business partner, ao mesmo tempo em que os profissionais da 

HR mantêm sua identidade como especialistas. 

Estudos sobre a adoção do modelo business partner e demais papéis definidos por 

Ulrich (1998) foram realizados em diferentes regiões com conclusões semelhantes. A pesquisa 

que Cleland et. al. (2011) realizaram na Nova Zelândia sugere está em curso uma 

transformação na profissão de RH, que estaria saindo da função operacional para o 

gerenciamento estratégico de RH, com a função do business partner substituindo a criação e 

administração de vários sistemas. Roche e Teague (2012) verificaram na República da Irlanda 

que os gerentes de RH ganharam influência na tomada de decisões em muitas organizações 

durante o período de recessão, permanecendo capazes de se adaptar às novas circunstâncias e 

garantir um papel importante para si em organizações. Mamman e Somantri (2014) realizaram 

um estudo em subsidiárias de uma holding estatal de petróleo e gás na Indonésia que indicou 
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que os quatro papéis de Ulrich (1998) são praticados por profissionais de RH na empresa. 

Mamman e Kulaiby (2014) investigaram a utilidade do modelo de Ulrich (1998) na 

compreensão dos papéis de RH em países não-ocidentais em desenvolvimento, como Omã. 

Os achados dos autores indicam que os profissionais de RH em Omã desempenham todos os 

papéis, mas o menos praticado é o de business partner. 

O papel do profissional de RH como agente de mudança foi investigado Wylie et. al. 

(2013). Os pesquisadores enxergam que a função de um agente de mudança é bastante 

desafiadora e exige uma grande habilidade e que, ao assumir este papel, o profissional de RH 

assume um risco, podendo reproduzir as questões de credibilidade da função levantadas por 

Legge (2015).  

Gao et. al. (2016) investigaram a diferença entre a expectativa e a eficácia do 

profissional de RH. A diferença mais significativa foi encontrada no papel de business 

partner. Para os autores, os profissionais de RH devem prestar mais atenção à sua parte no 

processo de criação de valor real, em vez de se concentrar apenas em questões de RH e na 

perspectiva de sua própria profissão. 

Já Marchington (2015) avalia que a obsessão com o papel estratégico do business 

partner significou que a GRH não está suficientemente inserida nas organizações, pois os 

elementos substanciais da função de RH foram terceirizados ou se tornaram responsabilidade 

dos gerentes de linha. 

Em 2015, o próprio Ulrich retorna para discussão sobre o tema ao publicar, em 

parceria com Dulebohn, o artigo “Are you there yet?”, no qual questionaram para onde o RH 

estaria se direcionado e se já teria atingido seu destino. Para os autores, para continuar 

agregando valor às organizações é fundamental que o RH adote uma abordagem de fora para 

dentro da organização compreendendo o contexto dos negócios e as expectativas dos 

stakeholders (ULRICH; DULEBOHN, 2015). 

Galang e Osman (2016) realizaram um estudo em cinco países com o objetivo de 

examinar até que ponto os profissionais de RH conseguiram transformar-se em business 

partner, mantendo seus papéis mais tradicionais e o impacto que esses diferentes papéis têm 

no desempenho organizacional. O estudo mostrou que a execução de múltiplos papéis é 

possível e necessária, mas que os papéis tradicionais de defensor de funcionários e 

especialistas administrativos ainda são executados em maior medida do que o papel de 

business partner. 

Heizmann e Fox (2017), que basearam sua pesquisa em entrevistas com gerentes com 

RH de uma empresa australiana, a mudança do papel tradicional do profissional de RH para 
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um modelo de business partner pode ter uma realização precária e restrita deixando uma 

lacuna entre o papel prescrito e esperado deste profissional e o papel reconhecido do gerente 

de RH pelos demais gestores da empresa. Já McCracken et al. (2017) que conduziram um 

estudo de caso em três empresas do Reino Unido para entender como o papel do business 

partner se desenvolve na prática, ao longo do tempo, concluíra que esta abordagem pode 

permitir que profissionais de RH obtenham conjuntos mais amplos de habilidades de 

negócios, permitindo que eles influenciem com mais eficácia a direção e os demais gestores. 

O perfil de competências do profissional de RH também foi investigado em diversos 

estudos. Caldwell (2008) traz uma visão crítica sobre os modelos de competências criados por 

Ulrich (1998) e revistos por Ulrich e Brockbank (2005) e apresentados na seção 2.4 deste 

trabalho. O autor alerta que estes modelos não estão funcionando tão efetivamente quanto o 

proposto e que os profissionais estão cada vez mais conscientes das lacunas de desempenho e 

das tensões entre a retórica e a realidade na profissão.  

Um estudo baseado no modelo de competências de Ulrich (1998) realizado por Long e 

Ismail (2011), com profissionais de RH da Malásia, mostrou a falta de competências 

relacionadas ao negócio. Isto seria uma barreira para profissionais de RH locais se tornarem 

parceiros estratégicos em suas organizações. Cleland et. al. (2011) dedicaram-se a um perfil 

do profissional de RH na Nova Zelândia e identificaram que este profissional é do sexo 

feminino, de etnias diversificadas e alto nível educacional. Os resultados da pesquisa dos 

autores também demonstram que os profissionais de RH estão buscando tornarem-se 

verdadeiros parceiros de negócios e contribuírem ativamente para o atingimento dos objetivos 

organizacionais. 

Long et. al. (2013) também constaram que os profissionais de RH precisam ter 

competências específicas relacionadas ao negócio - como gestão da cultura, tomada de 

decisões estratégicas, adaptabilidade rápida, conhecimento da cadeia de valor e conhecimento 

de tecnologia de RH - para se tornarem agentes de mudança efetivos. Já Lo et. al. (2015) 

constataram que a as competências funcionais e estratégicas do profissional de RH devem 

estar integradas e atuando em função dos objetivos organizacionais. 

Cohen (2015) realizou uma reflexão sobre o passado, presente e futuro da profissão de 

RH, debruçando-se sobre diversos agentes de formação como a educação formal (cursos de 

graduação e pós-graduação em RH), competências requeridas para o profissional, adoção de 

certificações, experiência na função e regulamentações. A autora conclui que, uma vez que há 

a exigência de conhecimento especializado, formação acadêmica e experiência prática – RH 

pode se considerar uma profissão. Há necessidade, no entanto, de se cuidar da evolução desta 
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profissão através do amadurecimento de profissionais e estudantes e também de agentes 

formadores como o meio acadêmico e as associações de classe. 

Alguns autores aprofundaram-se na questão da identidade profissional em RH. 

Farndale (2005) afirma que a definição sobre o que é ser um profissional de RH não está 

relacionada apenas a questões do indivíduo com seus conhecimentos e afiliações a entidades. 

Depende também da atuação dos departamentos de RH das empresas.  

Hallier e Summers (2011) pesquisaram estudantes de RH e constataram que alcançar 

um diploma não é indicativo de uma identidade profissional específica ou de que valores 

relevantes serão incorporados pelas pessoas que decidirem entrar na profissão de RH. 

Pritchard e Fear (2015) pesquisaram profissionais de Treinamento e Desenvolvimento que 

buscavam a recuperação da identidade de especialistas após um período de perda de 

identidade. Para os autores, reconhecimento profissional é concedido dentro da comunidade 

(organização) e serve como uma garantia para legitimar a reivindicação de especialização. 

O papel do profissional de RH também foi analisado em relação ao de outros gestores 

dentro da organização. Para Stanton et al. (2010), o papel do CEO da organização é 

fundamental para legitimar o RH dentro da organização. A legitimação do profissional 

também foi objeto de estudo de McCracken e Heaton (2012) que reforçam a necessidade de 

construção de credibilidade profissional e desenvolver seus relacionamentos dentro da 

organização e gerenciamento de potenciais conflitos de papéis entre o RH e gerentes de linha. 

Beeck et. al. (2016) realizaram uma pesquisa em organizações belgas e identificaram fatores 

que afetam a discrepância nas percepções dos gestores de linha sobre o grau de devolução de 

RH. Na mesma linha Heizmann e Fox (2017) observaram o impacto da resistência da gestão 

de linha em relação à gestão de recursos humanos e a necessidade dos gestores de RH 

legitimarem sua posição de uma nova maneira.  

O trabalho de McCracken et. al. (2017) destaca a importância das relações entre o 

gestor de RH e o gestores de linha, enfatizando que os profissionais de RH precisam 

reconhecer a importância do aspecto relacional, a credibilidade mútua e a capacidade de 

colaborar, desafiar e interagir com seu parceiro gerente de linha por meio de um 

relacionamento fluido e dinâmico. 

A partir de um tema específico – a operacionalização da disciplina no local de trabalho 

- estudos de casos com gerentes operacionais e gerentes de RH realizados Jones e Saundry 

(2012) constataram que as duas funções podem interagir e moldar a natureza e os resultados 

dos procedimentos.  

As certificações foram discutidas por Lengnick-Hall e Aguinis (2011) que afirmam 
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que embora muitos profissionais de RH, nos Estados Unidos, tenham adotado a certificação, 

praticamente não há pesquisas específicas que investiguem seu valor - seja para eles, para 

seus empregadores ou para a profissão de RH. Paxton (2012) responde aos autores relatando 

sua experiência pessoal e também propõe futuras pesquisas sobre o tema abordando: recursos 

exigidos dos profissionais de RH para criar valor para o acionista e como avaliar, desenvolver, 

medir o impacto desses recursos. O autor também sugere que os exames de certificação se 

tornem um meio de previsão o desempenho futuro de pessoas que se tornaram certificadas.  

A revisão sistemática da literatura do período entre 2007 e 2017 trouxe contribuições 

para este estudo. 

Diversas pesquisas vistas foram baseadas nas definições de Ulrich (1998) sobre o 

papel do profissional de RH. Buscou-se verificar empiricamente a adoção destes papéis e 

também os discutir sob diferentes abordagens. Estes papéis, assim como os modelos de 

competências de Ulrich e Brockbank (2005) pretendem-se genéricos e adequados a todos os 

contextos. No entanto, as pesquisas realizadas não apresentam consenso entre as conclusões. 

Outra discussão relevante desta revisão sistemática de literatura foi a do papel 

profissional de RH dentro das organizações em relação a outros executivos como o CEO e os 

gestores de linha.  A literatura mostra uma relação bastante dinâmica, também sem um 

consenso prescritivo. 

A construção da identidade foi um tema pouco abordado nas publicações selecionadas, 

e, portanto, com poucas conclusões. Outros temas também podem ser considerados 

insipientes como certificações, e-GRH e terceirização. As certificações foram objeto de uma 

pesquisa específica serão tratadas na seção 2.5. 
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2.5 AGENTES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM RH 

 

Ao discutir o passado, presente e futuro da função de RH, Cohen (2015) debruçou-se 

sobre os diferentes agentes de formação profissional como escolas, associações profissionais e 

as próprias empresas nos Estados Unidos. 

Naquele país, os primeiros cursos de graduação em RH surgiram nas décadas de 1940 

e 1950 com o nome de “Relações industriais” (COHEN, 2015). Atualmente, centenas de 

universidades americanas oferecem a graduação e pós-graduação em RH segundo a (SHRM, 

2018). A proliferação de cursos criou uma grande divergência de conteúdos oferecidos entre 

as instituições, o que motivou a SHRM a criar um currículo base para a profissão de RH, hoje 

adotado por centenas de universidades nos Estados Unidos e em outros países. Outro grande 

esforço da entidade, foi a criação de um modelo de competências básicas para a profissão 

(Cohen, 2015). O modelo está na Figura 2. 

 

Figura 2 - Modelo de Competências da SHRM 

 

Fonte: SHRM (2018) 
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Para Cohen (2015), a existência de um currículo base orienta as organizações em 

relação ao que esperar e o que demandar de um graduado em RH, assim como a criação de 

um modelo de competências básicas: 

Um modelo de competências bem fundamentado, desenvolvido por profissionais e validado em 
organizações, oferece oportunidades profundas e um ótimo ponto de partida para aqueles que 
estão entrando na profissão ou aqueles que estão atualmente na profissão e buscando aumentar 
sua capacidade e recepção na comunidade empresarial (COHEN, 2015, p. 209). 

 
 Os cursos superiores tecnológicos surgiram, no Brasil, na década de 1970 com a 

intenção de aumentar a qualificação da mão de obra necessária ao crescente processo de 

industrialização segundo o Parecer CNE/CP no 29/2002 (BRASIL, 2002). De acordo com o 

Parecer: 

O curso superior de tecnologia deve contemplar a formação de um profissional ‘apto a 
desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades em uma determinada área profissional’, e 
deve ter formação específica para: aplicação e desenvolvimento de pesquisa e inovação 
tecnológica; (...) e desenvolvimento no contexto das respectivas áreas profissionais (BRASIL, 
2002, p.3) 

 

Em 2008, Takahashi e Amorim, analisaram a expansão desta modalidade de curso: 

A expansão dos cursos aponta para a legitimidade que eles adquirem na sociedade, embora 
ainda não seja claro de que forma ela tem sido absorvida no âmbito empresarial. Tais mudanças 
trouxeram certamente impactos para todos os stakeholders, sejam quantitativas (como o 
aumento do número de concluintes de curso superior), ou sejam qualitativas (como a 
qualificação da força de trabalho no mercado). (TAKAHASHI; AMORIM, 2008, p. 224) 

 

Embora não haja registro de quando surgiu primeiro curso de graduação tecnológica 

em RH, os cursos desta modalidade, em todas as áreas da gestão tiveram grande crescimento 

numérico a partir de 1998 (TAKAHASHI, 2010). 

Takahashi (2010) propõe os seguintes questionamentos que, segundo a autora, pode 

compor uma agenda de pesquisa na área, tais como: 

 “Como o mercado de trabalho vem recebendo ou receberá estes profissionais? 

 Os CSTs têm qualificado profissionais especialistas para atender às demandas 

específicas do setor produtivo? 

 O crescimento dos CSTs promove outra vertente, prática, da administração não 

atendida anteriormente? 

 A expansão da educação tecnológica de nível superior deverá acelerar a produção, 

difusão e aplicação do conhecimento em administração?” (TAKAHASHI, 2010) 

 

Estas questões aplicam-se para a área de gestão como um todo, mas também são 

pertinentes, especificamente, para a área de RH e serão parcialmente respondidas neste 
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trabalho. 

Não há registro na literatura sobre o início dos cursos de pós-graduação em RH no 

Brasil. Os primeiros cursos de pós-graduação em administração surgiram na década de 1960 e 

tiveram grande crescimento nas décadas seguintes. O ensino para executivos foi analisado por  

Wood Jr e Paula (2004). Os autores observaram quem na segunda metade da década de 1990 e 

início dos anos 2000 havia um número expressivo de MBAs Executivos, que seriam 

programas de pós-graduação lato sensu com carga horária mínima de 360 horas, semelhantes 

aos norte-americanos, porém com múltiplas especializações, cursos com carga horária variada 

que utilizavam o rótulo MBA com liberdade e cursos de Mestrado Profissional em 

Administração (WOOD JR; PAULA, 2004). Pode-se assumir que, neste período, foram 

iniciados os cursos de pós-graduação em RH com a denominação de MBA ou outra. 

A definição de quais seriam as competências tangíveis necessárias para a atuação 

profissional na área teve como consequência a criação das certificações. As certificações são 

oferecidas a partir de provas específicas aplicadas pela entidade certificadora. A certificadora 

define e divulga os conhecimentos necessários para cada modalidade de certificação podendo, 

ou não, oferecer um curso preparatório. Nos Estados Unidos, as primeiras foram implantadas 

em 1976 pelo Human Resource Certification Institute (HRCI). Da lá para cá, é crescente o 

número de profissionais certificados e a preferência das organizações por estes profissionais 

(LYONS et. al, 2012). Num processo seletivo, os profissionais certificados são preferidos 

(LENGNICK-HALL; AGUINIS, 2011).  

 Lengnick-Hall e Aguinis (2011) identificam que à medida que o profissionalismo 

aumenta, a pressão para se adotar uma determinada prática emana de redes profissionais. 

Desta forma, certas práticas acabam sendo institucionalizadas de forma mimética. Na análise 

dos autores, quando as organizações são confrontadas com a incerteza, elas tendem a se 

modelar em outras organizações em sua indústria, sofrendo uma pressão mimética ou de 

imitação que influencia a preferência por profissionais certificados (LENGNICK-HALL; 

AGUINIS, 2011). 

Ao mencionar as certificações criadas e oferecidas pela SHRM, Cohen (2015) acredita 

que a profissão precisa de avaliações que sinalizem e garantam a competência dos 

profissionais em todos os níveis de atuação, ajudando no desenvolvimento de conhecimentos 

e habilidades que melhorem desempenho do trabalho. Para Lyons et. al. (2012), apesar do 

crescimento da importância das certificações, ainda há pouca evidência de que profissionais 

certificados são mais produtivos do que os colegas não certificados. 

No Brasil, existem duas instituições que oferecem certificações em RH. O Conselho 
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Federal de Administração (CFA), que lançou o programa em 2014, e a Associação Brasileira 

de Recursos Humanos (ABRH) que, em 2013, trouxe para o Brasil, o programa de 

certificação da Society for Human Resource Management (SHRM). O programa tem duas 

certificações: 

 Certified Professional (SHRM-CP), para profissionais que dedicam à 

implementação de políticas e estratégias, que fazem a interface com os 

colaboradores e demais partes interessadas, prestam serviços de RH e realizam 

funções operacionais 

 Senior Certified Professional (SHRM-SCP) - Para profissionais de RH envolvidos 

com o desenvolvimento de estratégias, influenciadores na comunidade, que 

analisam métricas de desempenho e alinham estratégias de RH às metas 

organizacionais. (ABRH, 2018). 

Os profissionais interessados nas certificações devem realizar uma prova promovida 

pela entidade. A elegibilidade para o exame está descrita na Figura 3. 

 

Figura 3 - Critérios de Elegibilidade para Certificação em RH 

 

Fonte: ABRH (2018) 

 

 Na página da ABRH, as informações sobre o processo de certificação disponíveis são: 

 Tipos de certificação: SHRM-CP (voltada para profissionais de média gerência de 

RH) e SHRM-SCP (voltada a executivos de alta gerência de RH) 

 Data dos próximos cursos 

 Valores dos cursos 

 Porque ser um profissional certificado 

 

 O ABRH também não traz informações sobre perfil de competências ou perfil 

demográfico dos profissionais certificados. 

Observa-se pelos critérios de elegibilidade que há um cruzamento de critérios que 
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envolvem a escolaridade em nível superior e de pós-graduação e o tempo de experiência na 

área. A ABRH também oferece cursos preparatórios para a prova da certificação, mas o curso 

não substitui os critérios estabelecidos (ABRH, 2018).  

Ainda não foram publicados dados sobre quantidade de profissionais certificados no 

país até o momento. Também ainda não existem evidências de que os profissionais 

certificados tenham a preferência das empresas. 

 O Conselho Federal de Administração do Brasil (CFA) possui um programa de 

Certificação Profissional em 8 áreas da administração incluindo “Administração e Seleção de 

Pessoal/Recursos Humanos”. O programa foi criado em 2014 e, inicialmente, certificava 

profissionais de RH por experiência na área. Em 2018 o programa mudou e passou a ser 

realizado através de uma prova elaborada em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

e é destinado a formados em administração ou em cursos tecnológicos de gestão como RH, 

logística e gestão financeira. Segundo o CFA a certificação é importante para as empresas por 

que: 

 “Possibilita identificar profissionais especializados em campos da Administração; 

 O profissional Certificado proporciona segurança à empresa ao executar serviços ou 

projetos; 

 A empresa passa a contar com as habilidades técnicas, a experiência prática do 

profissional Certificado; 

 O conhecimento obtido com a Certificação otimiza o tempo para maiores e melhores 

resultados; 

 A Certificação proporciona informação objetiva e oportuna sobre o candidato a uma 

vaga, facilitando e reduzindo custos do processo de recrutamento e seleção.” (CFA, 

2018) 

Ainda segundo o CFA, a certificação é importante para os profissionais, uma vez que: 

 “Indica o nível de conhecimento do profissional; 

 Possibilita demonstrar conhecimentos teóricos e práticos 

 A Certificação Profissional aumenta substancialmente as chances de recolocação de 

um profissional no mercado de trabalho, considerando que o conhecimento tem forte 

peso nos processos de contratação; 

 Com o certificado há um incremento salarial relevante em relação a um profissional 

não certificado; 

 Proporciona maior capacidade de negociação em uma entrevista de emprego; 
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 Agrega valor aos profissionais que estão no mercado de trabalho.”  (QUEIROZ, 2018) 

 

O CFA não divulga os conteúdos abordados na prova, nem as competências 

necessárias para a certificação. Também não há informação sobre a quantidade de 

profissionais certificados. 

A investigação realizada neste subcapítulo sobre os agentes de formação do 

profissional de RH pretendeu iluminar os caminhos para a identificação do perfil deste 

profissional, pelo menos, do ponto de vista da educação formal, levando-se em conta que 

educação formal e participação em associações de classe são um dos requisitos da 

profissionalização (FREIDSON, 1996). Observou-se também que estes mesmos agentes – 

educacionais e certificadores – contribuem para que determinados comportamentos sejam 

legitimados no meio organizacional (LENGNICK-HALL; AGUINIS, 2011). 

 

2.6 O DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DE RH NO BRASIL 

 

Nesta seção será demonstrado como, de acordo com a literatura produzida, a área de 

RH se desenvolveu dentro das organizações atuantes no Brasil e qual foi o seu papel em cada 

período histórico determinado. Espera-se com isso demonstrar como as características 

específicas da gestão de pessoas nas empresas brasileiras vai determinando um processo 

também específico de profissionalização daqueles que nela trabalham.  

A história da gestão de pessoas no Brasil passou por diversos marcos sempre 

oferecendo soluções para as transformações nas organizações (LACOMBE; BENDASSOLLI, 

2004). 

O período entre as décadas de 1930 e 1950 foi marcado pelo surgimento da legislação 

trabalhista e de uma fase burocrática nas práticas de GRH, uma vez que cabia ao RH o 

cumprimento das exigências legais (WOOD JR., 1995). 

No período posterior à Segunda Guerra Mundial, o Brasil investe em grandes obras 

civis e de infraestrutura. Ao mesmo tempo, empresas multinacionais, que já operavam no país, 

aumentam seus investimentos e novas empresas adotam o país (WOOD JR. et al., 2011). 

Neste contexto mais complexo, a gestão de pessoas torna-se mais sofisticada incorporando 

temas como gerenciamento de carreira, remuneração e treinamento (LACOMBE; 

BENDASSOLLI, 2004). Há uma visão mais tecnicista do RH, que passa a estar mais 

preocupado com eficiência e desempenho.  Em meados da década de 1960 este quadro evolui 

para uma fase mais sistêmica com o surgimento da gerência de RH e do responsável pelas 
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relações industriais (WOOD JR., 1995). 

Na década de 1970, após o choque do petróleo, o Brasil vive um período de 

instabilidade que sucedeu uma fase de crescimento acelerado. Há um fortalecimento dos 

sindicados que se tornam cada vez mais combativos. Neste contexto, para Lacombe e 

Bendassolli (2004): 

A gestão de pessoas se caracteriza por um forte componente de 'rotinização', uma variante da 
administração científica, que separa o planejamento da execução e do controle. Persistem as 
lacunas de treinamento e desenvolvimento, enquanto cresce o controle do trabalho por parte de 
capatazes e supervisores. A ação do departamento de pessoal continua sendo discreta e 
secundária, embora seu escopo de trabalho tenha sido ampliado. Suas atividades são 
rigidamente condicionadas pela legislação trabalhista, pelas diretrizes fixadas pela alta direção 
e pelos condicionantes tecnológicos da produção (LACOMBE; BENDASSOLLI, 2004, p. 67).  

  
 Wood Jr. et al. (2011) sintetizam o período de 1950 a 1980 como marcado por 

importantes mudanças na GRH. Os autores atribuem a dois agentes as mudanças mais 

relevantes: as empresas multinacionais e as escolas de administração. Algumas práticas como 

recrutamento e seleção, e treinamento e desenvolvimento, além de valores relacionados à 

meritocracia, ganharam força no Brasil graças à influência de empresas estrangeiras. 

Concomitantemente, as primeiras escolas de negócios também passam a exercer influência 

sobre a dinâmica organizacional do país. Os autores referem-se ao período como 

'colonização': 

O discurso da colonização pressupunha que a importação e a implementação de modelos e 
práticas de GRH desempenharam um papel importante na profissionalização das empresas, na 
melhoria das práticas administrativas e na modernização das relações de trabalho (...). Essa 
perspectiva é obviamente positiva e relaciona o processo ocorrido à substituição de relações de 
trabalho arcaicas, pré-modernas, por práticas mais modernas. Segundo tal ponto de vista, os 
modelos e práticas importados por empresas multinacionais e pelas escolas de administração 
trouxeram benefícios para as organizações, as quais puderam aumentar a sua eficiência 
operacional. Eles também trouxeram vantagens para os trabalhadores diretamente envolvidos, 
que passaram a ter acesso a vários benefícios, incluindo os programas de saúde e os programas 
de formação e de desenvolvimento (WOOD JR. et al., 2011, p. 234).  

 

O avanço da globalização nas décadas 1980 e 1990 exigiu uma resposta da gestão de 

pessoas, que passa a ter um maior alinhamento estratégico com os objetivos de negócios da 

empresa. Isto aumenta a voz ativa de muitos gerentes e diretores de RH dentro das 

organizações (LACOMBE; BENDASSOLLI, 2004). 

Fischer (1998) afirma que, na década de 1990, quatro grandes fatores marcaram as 

organizações no Brasil: estabilidade econômica, abertura comercial, busca por qualidade e 

competitividade e automatização do trabalho. Em resposta a esses fatores, as empresas 

passam a atribuir mais responsabilidades a seus trabalhadores, adotando uma GRH mais 

competitiva. 

O início da década de 2000 manteve as características da década de 1990. Mas, a partir 
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de 2004, o início de um novo ciclo econômico trouxe novos desafios ao RH como a retenção 

de talentos. 

Segundo Wood Jr. et al. (2011), a necessidade de uma forte integração da área de RH 

com o negócio, reforçando seu caráter estratégico, é uma das características de todo o período 

de 1980 a 2010. Esta foi uma das três grandes mudanças na GRH no período. A segunda 

grande mudança foi a adoção intensiva de novos modelos e práticas como matrizes de 

desempenho, universidade corporativa, entre outras. Um novo discurso caracterizado por 

valores individuais de excelência e competitividade foi a terceira grande mudança do RH no 

período.   

Para os autores durante a ‘neocolonização’: 

A atuação conjunta das empresas de consultoria, escolas de administração, das editoras de 
livros e revistas de negócios e das empresas promotoras de eventos ajudou a difundir novos 
modelos e práticas de gestão, inclusive de RH (WOOD JR. et. al., 2011, p. 237).  

 

Dutra (2010) ressalta que, entre os desafios para a gestão de pessoas no Brasil, está o 

de buscar soluções que agreguem valor para a empresa e para as pessoas ao mesmo tempo, 

uma vez que as novas formas de organização do trabalho dependerão do comprometimento 

dos funcionários com seu trabalho e com os objetivos da organização. 

 

2.7 PESQUISA SOBRE O PAPEL DO RH NO BRASIL 

 

Apesar das transformações observadas historicamente no papel da área de RH no país, 

e consequentemente nas mudanças exigidas aos profissionais da área, a produção acadêmica 

nacional não tem se dedicado ao tema. Uma busca com o termo 'profissional de RH' foi 

realizada nos periódicos nacionais classificados como A2 pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento Pessoa de Nível Superior (Capes) e, portanto, de maior relevância, 

abrangendo o período de 2012 a 2017. Os periódicos pesquisados foram: Brazilian 

Administration Review (BAR), Revista de Administração de Empresas (RAE), Revista de 

Administração Contemporânea (RAC) e Revista de Administração da Universidade de São 

Paulo (RAUSP).  A mesma busca foi realizada nos anais de um dos principais congressos da 

área, o Encontro Nacional de Pós-Graduação em Administração (ENANPAD). Houve uma 

limitação na pesquisa, uma vez que a RAUSP disponibiliza eletronicamente apenas as edições 

a partir de 2014. Nestes periódicos, não foram encontradas publicações sobre o tema. A 

pesquisa foi então ampliada com o uso da ferramenta Google Acadêmico. O método de busca 

foi utilizar a expressão ‘profissional de RH’ e selecionar um ano específico. Foram 
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observados os resultados listados até a página 4, considerados os mais relevantes. A pesquisa 

foi repetida com a escolha dos anos e 2012 a 2017. Foram encontrados 11 trabalhos, apenas 6 

continham contribuições relevantes para esta pesquisa e que serão mencionadas a seguir. 

Lima et al. (2012) sugerem uma agenda de pesquisa sobre os efeitos da pós-graduação 

lato sensu na carreira do profissional de RH e identificam, como principais aspectos de 

mediação entre a formação e a carreira, a mudança do papel da área, o ideal de perfil dos 

profissionais, a constituição dos vínculos profissionais, e a transformação dos cargos e 

carreiras. Para os autores, profissionais encontram-se pressionados entre três forças: a 

organização, o mercado de trabalho e as ofertas das instituições de.  

Sobre as terminologias utilizadas para definir a área de RH, Bussular et. al. (2013) 

questionam: “Afinal, o nome da área é Recursos Humanos, Gestão de Pessoas ou o quê?”. 

Após uma pesquisa empírica no setor de saúde, as autoras identificaram que os profissionais 

de RH observam que a área estaria se tornando mais complexa devido a demandas oriundas 

no negócio, alterações nas relações de trabalho, exigências do mercado entre outras 

influências, o que estaria interferindo na construção de uma identidade. 

Ramos (2013) investigou trajetórias de carreira de profissionais de RH na Grande 

Natal (RN) e concluiu que os profissionais se sentem isolados em relação a instituições 

acadêmicas e entidades de classe representativas. A pesquisa também concluiu que as os 

profissionais conduzem a carreira seguindo quatro formas narrativas: foco na organização, 

foco na categoria profissional, foco no mercado de RH ou foco no mercado de trabalho em 

geral. 

Brochier e Borges (2014) analisaram as características do desenho de cargos do 

profissional de RH no Estado do Rio Grande do Sul a partir ofertas públicas de emprego em 

um jornal. O estudo concluiu que há uma tendência generalista quanto à formação acadêmica 

numa visão de que o profissional de RH não é mais um especialista da área e deve ter um 

conhecimento ampliado a outras áreas afins. A formação requerida nos anúncios envolve 

cursos como psicologia, pedagogia empresarial e ciências contábeis, não havendo uma rigidez 

sobre a formação ideal do candidato.  

As autoras observaram que entre as competências pessoais requisitadas pelas empresas 

estão o conhecimento em processos internos como recrutamento e seleção, treinamento e 

desenvolvimento e implementação de planos de cargos, salários e benefícios, além de atitudes 

como liderança, empatia, motivação e capacidade de comunicação. Algumas descrições de 

cargos estudadas também mencionam a exigência de 'atuar de maneira estratégica' e realizar a 

'gestão estratégica dos processos de RH' (Brochier e Borges, 2014). 
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Vieira et al., (2015) pesquisaram as competências individuais desenvolvidas por 

egressos do curso tecnológico em GRH de um centro universitário específico e concluíram 

que há um gap entre estas competências e as exigências do mercado de trabalho.    

O estudo de Ogliara (2015) confirma, em gestores de RH atuantes no Brasil, os 

múltiplos papéis da área previstos por Ulrich (1998), com predominância do especialista 

administrativo, que destaca as atribuições funcionais, embora a incidência de respostas tenha 

sido bastante parecida nos outros quadrantes. Para o autor, pesa sobre a área, também no 

Brasil, a ambiguidade de papéis identificada por Legge (2005). 

Segundo o autor, os gestores de RH estariam buscando equilíbrio na relação entre o 

indivíduo e a organização através do aumento de sua autoconsciência e protagonismo, e 

também da instrumentalização recebida pelas organizações. Em relação ao papel do 

profissional, a maioria dos entrevistados da pesquisa colocou-se claramente na dimensão 

estratégica, revelando também responsabilidades intermediárias entre o conselheiro e o agente 

de mudanças (OGLIARA, 2015). 

Conclui-se que a área de RH, no Brasil, desenvolveu-se de forma peculiar em função 

de características contextuais como a legislação e trajetória da economia. As mudanças no 

papel da área são reconhecidas pelos profissionais, como constatado em alguns estudos 

(BUSSALAR et al., 2013; OGLIARA, 2015, 2015).  No entanto, estes estudos não chegam a 

definir um perfil desejado para que este profissional atenda a todas as demandas individuais e 

organizacionais existentes. 

Os estudos que busca relacionar estas demandas à formação acadêmica (LIMA et al., 

2012; RAMOS, 2013; VIEIRA et al, 2015; BROCHIER; BORGES, 2014) não identificaram 

uma total harmonia entre as expectativas das organizações e do mercado de trabalho em geral 

e o perfil dos egressos em cursos de graduação ou pós-graduação. 

Reforça-se, portanto, a necessidade de se conhecer melhor o perfil do profissional de 

RH no Brasil e suas formas de institucionalização, entre elas, as instituições de ensino. 

 

2.8 MODELO TEÓRICO DA PESQUISA  

 

 A análise da bibliografia concluiu que não existe hoje uma teoria específica e 

consolidada sobre os objetos de estudo desta pesquisa, quais sejam o perfil do profissional de 

RH, sua identidade, seus mecanismos de institucionalização e agentes de formação.  Por este 

motivo, utilizou-se, neste referencial, diferentes teorias como: abordagens teóricas para 

pesquisa em RH, teoria institucional e teorias sobre profissionalização. Foram também 
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analisadas a literatura sobre o papel do profissional de RH e sobre os agentes de formação 

deste profissional. Além disso, lançou-se mão de autores que analisaram a história da gestão 

de RH no Brasil para deles deduzir como o papel do profissional de RH evoluiu nesse 

percurso histórico.  

 A relação entre estas diferentes vertentes teóricas e os conceitos fundamentais para os 

objetivos da pesquisa pode ser observada no diagrama a seguir. 

 

Figura 4 - Conceitos Fundamentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Por se tratar de uma pesquisa em RH, foi necessária a investigação das abordagens 

teóricas existentes para esta área de conhecimento. Dentre as diversas abordagens, a 

estratégica compreende a GRH como responsável por políticas e práticas específicas da área 

que colaborem com a criação e manutenção de vantagens competitivas para a organização 

(DELERY; DOTY, 1996; SISSOY; STOREY, 2000).  

Ampliando-se a investigação sobre papel da área de RH em outras vertentes da 
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industriais e a gestão estratégica de pessoas. Por conta disso, os profissionais de RH teriam 

incorporado novos papéis, como o de business partner (ULRICH, 1998), assumindo também 

a responsabilidade de buscar resultados para o negócio além de exercer suas funções 

tradicionais orientadas às pessoas. Esta visão não reflete um consenso, havendo autores que 

relatam que o especialista em RH vive um conflito de identidade (LEGGE, 2005). 

Pesquisas mais recentes realizadas nos últimos dez anos foram baseadas nas definições 

de Ulrich (1998) sobre o papel do profissional de RH com a intenção de verificar 

empiricamente a adoção destes papéis. Estas pesquisas mostraram que papel do profissional 

de RH como business partner, por exemplo, não está totalmente incorporado pelos 

profissionais e organizações (WRIGHT, 2008; CLELAND et. al., 2011; MAMMAN; 

KULAIBY, 2014; GAO et. al., 2016; MARCHINGTON, 2015; GALANG; OSMAN, 2016; 

HEIZMANN; FOX, 2017; MCCRACKEN et al, 2017). O papel profissional de RH, dentro 

das organizações, e sua relação com outros executivos, como os gestores de linha, também foi 

investigado na produção acadêmica recente. Esta relação é vista como sendo fundamental 

para a definição da identidade profissional do RH (FARNDALE, 2005; STANTON et. al., 

2010; MCCRACKEN; HEATON, 2012; HALLIER; SUMMERS, 2011; JONES; SAUNDRY, 

2012; PRITCHARD; FEAR, 2015; BEECK et. al., 2016; HEIZMANN; FOX, 2017; 

MCCRACKEN et. al., 2017). Isoladamente, o tema da identidade profissional foi pouco 

abordado. 

O presente trabalho irá investigar o quanto estas visões estão ou não refletidas na 

identidade profissional dos pesquisados. No entanto, entende-se que existe uma diferença 

conceitual relevante entre o ‘papel’ esperado para uma área ou profissional e, especificamente, 

o ‘perfil’ profissional. A questão do perfil profissional foi debatida no campo da sociologia 

das profissões. Freidson (1996) sintetiza uma profissão nas seguintes características: corpo 

especializado de conhecimentos e qualificações, controle profissional - exercido por 

universidades e associações - e reserva de mercado para o exercício de determinadas 

atividades. Esta abordagem permitirá investigar em que grau cada uma destas características 

está inserida na atividade de RH no Brasil. 

A partir da abordagem de Freidson (1996), faz-se necessário investigar determinados 

agentes de formação como entidades certificadoras e escolas. Estes agentes seriam 

responsáveis pela identificação e criação de conhecimentos especializados para a área e, ao 

mesmo tempo, poderiam exercer o papel de agentes de controle da profissão. 

Ao se buscar estes temas na literatura, observou-se que as certificações em RH já 

foram estudadas fora do Brasil, sobretudo nos Estados Unidos, onde também foram criadas 
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(LYONS et. al., 2011; LENGNIK-HALL; AGUINIS, 2011; COHEN, 2015). No Brasil, foram 

criadas em 2013, mas ainda não foram estudadas pela literatura acadêmica (ABRH, 2018). 

Por outro lado, já foi observado pela teoria, o amplo crescimento de cursos específicos de RH 

em nível de graduação e pós-graduação. A teoria sobre os agentes de formação colabora tanto 

com a investigação sobre o perfil profissional, como com a compreensão do contexto 

brasileiro nesta questão e, evidentemente, com a construção de conhecimentos sobre estes 

próprios agentes de institucionalização. 

Não se pode deixar de lado a própria teoria institucional que define o conceito de 

institucionalização normativa e seus diversos mecanismos sendo, portanto, importante base 

para os questionamentos sobre os mecanismos específicos de institucionalização do perfil do 

profissional de RH em relação ao contexto em que está inserido. Para se compreender este 

contexto, o   desenvolvimento do RH no Brasil também foi aprofundado em um capítulo 

histórico específico. 

Desta forma, os conceitos orientadores deste estudo encontram-se no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Conceitos Teóricos Orientadores do Estudo 

Conceito Definição Autores 
Gestão Estratégica de RH  Gestão das políticas e práticas de RH 

visando os objetivos organizacionais. 
Wrigth e McMahan (1992) 
Sisson e Storey (2000) 
Boxall e Purcell (2011) 

Profissional de RH Trabalhador que atua na área da 
empresa responsável pelas atividades 
associadas ao relacionamento entre a 
organização e seus empregados. 

Armstrong (2006) 

Profissionalização  Processo pelo qual um grupo passa a 
dominar alguma atividade específica 
do mercado de trabalho a partir de 
um corpo de conhecimentos, 
formação acadêmica e 
reconhecimento social. 

Freidson (1996) 

Agentes de institucionalização Instituições que legitimam um 
profissional através da criação de 
conhecimentos específicos ou do 
reconhecimento social 

Freidson (1996); 
Lengnick-Hall e Aguinis, H (2011) 

Institucionalização normativa Processo pelo qual inovações ganham 
legitimidade em organizações ao 
passarem por diferentes graus de 
adoção. 

Tolbert e Zucker (1999) 
 

Perfil do profissional de RH Conjunto de atributos, 
conhecimentos, experiências e 
competências exigidas ao 
profissional de RH levando-se em 
conta sua participação como agente 
de negócios dentro da organização 

Ulrich e Broobak (2005) 
 

Business partner Um dos papéis que deve ser exercido 
pelo profissional de RH definindo-o 
como um parceiro estratégico que 

Ulrich (1998) 
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visa o resultado dos negócios 
Identidade do profissional de RH A identidade do profissional de RH 

pode ser definida a partir dos papéis 
voltados ao negócio como de 
business partner ou por suas funções 
tradicionais dentro da organização. 
Depende do reconhecimento por 
gestores de linha de outras áreas. 

Ulrich (1998) 
Legge (2005) 
McCracken e Heaton (2012) 
Beeck et. al. (2016) 
Heizmann e Fox (2017) 
McCracken et. al. (2017) 
 
 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

2.9 PROPOSIÇÕES DO TRABALHO 

 

A partir da revisão teórica sobre os tópicos, foram estabelecidas as proposições que 

guiarão este estudo. 

 Na abordagem estratégica da GRH o profissional de RH é responsável por políticas e 

práticas de RH que contribuam efetivamente para os resultados da organização, sendo 

considerado um agente do negócio e não apenas como responsáveis por serviços específicos 

(DELERY; DOTY, 1996). Está em curso uma reorganização da função de RH com o objetivo 

de se buscar máxima eficiência (FARNDALE et. al., 2009; KEEGANA; FRANCIS, 2010, 

BONDAROUK; RUËL, 2013; GLAISTER, 2014). A partir destas constatações, chega-se à 

seguinte proposição: 

Proposição 1: A função de RH dentro das organizações está se reestruturando em 

busca de maior colaboração com os resultados do negócio. 

A visão estratégica influenciou Ulrich (1998), que definiu diferentes papéis para os 

profissionais de RH, a saber: agente de mudança, defensor dos funcionários, business partner 

e especialista administrativo. Estes papeis foram investigados em estudos posteriores 

(WRIGHT, 2008; CLELAND et. al., 2011; MAMMAN; KULAIBY, 2014; GAO et. al., 2016; 

MARCHINGTON, 2015; GALANG; OSMAN, 2016; HEIZMANN; FOX, 2017; 

MCCRACKEN et. al, 2017) mencionadas nas seções 2.4 e 2.4.1, que não encontraram um 

consenso entre as conclusões. Isto gera a proposição: 

Proposição 2: O papel do profissional de RH como parceiro de negócio (business 

partner) ainda não foi totalmente incorporado pelos profissionais 

Para Wright (2008), a adoção do discurso de business partner e consultor interno 

tornou o profissional de RH um gestor de negócios, semelhante aos demais gestores na 

organização, colocando em cheque seu processo de profissionalização. A ambiguidade nos 

papéis do RH já havia sido identificada por Legge (2005) que considera o profissional de RH 

obcecado por credibilidade. Questão que será investigada a partir da proposição: 
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Proposição 3: O modelo de business partner, ao orientar o profissional de RH para o 

negócio torna seu papel ambíguo dentro das organizações o afastando de uma identidade 

profissional específica   

Ulrich (1995) e Ulrich e Brockbank (2005) definiram um modelo genérico de 

competências específicas para um profissional de RH. Mais recentemente, a SHRM também 

criou um modelo de competências básicas para a profissão. As competências requeridas a 

esses profissionais são institucionalizadas por diversos agentes como cursos de graduação e 

pós-graduação (DIMAGGIO; POWELL, 1983; CALDWELL, 2008; CLELAND et. al., 2011; 

LONG; ISMAIL, 2011; LONG et. al., 2013; LO et. al., 2015; COHEN, 2015). Para Freidson 

(1996) escolas e universidades, responsáveis estabelecimento, controle e transmissão de 

conhecimentos específicos, são uma classe fundamental para a caracterização de uma 

profissão. Dessas perspectivas observamos a proposição:  

Proposição 4: A proposição, pela teoria, de um perfil de competências específicas está 

aumentando o grau de profissionalização do RH. 

A definição de competências específicas (ULRICH, 1995; ULRICH; BROCKBANK, 

2005; SHRM, 2018) contribuem para o processo de institucionalização do perfil profissional. 

Uma profissão é definida por diferentes atributos como um corpo de conhecimentos 

específicos estabelecidos e transmitidos por escolas e universidades, controle de 

comportamentos realizado através associações e especialistas (BARBER, 1963; FREIDSON, 

1996). A partir do exposto, tem-se a seguinte proposição: 

Proposição 5: O perfil do profissional de RH é institucionalizado a partir de 

competências definidas pela teoria, legitimadas por instituições de ensino e entidades de 

classe. 

De acordo com a literatura pesquisada, outros conceitos estão relacionados à 

identidade do profissional de RH como o reconhecimento e legitimidade dentro da 

organização (MCCRACKEN; HEATON, 2012; BEECK et. al., 2016; HEIZMANN; FOX, 

2017 e MCCRACKEN et al., 2017). Para Legge (2005) o profissional de RH tem baixo 

reconhecimento pelos outros gerentes. Neste trabalho, o assunto será aprofundado tendo como 

base a proposição: 

Proposição 6: A identidade do profissional de RH dentro das organizações depende do 

seu reconhecimento dentro das organizações e na sociedade. 

As proposições definidas irão orientar a pesquisa de campo deste trabalho. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos previstos para este 

estudo, bem como as justificativas para as escolhas. 

Como um projeto de doutorado, a presente pesquisa busca descobrir respostas. Por 

este motivo foi construído este capítulo no qual são apresentados os procedimentos 

metodológicos. O emprego de processos científicos aumenta a probabilidade de se chegar a 

resultados precisos e não enviesados (SELLTIZ et. al., 1960). 

 

3.1 PRESSUPOSTOS  

 

Esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa social que, segundo Burrel e Morgan 

(1982), deve ser feita a partir da adoção de pressupostos ontológicos, posicionando-se a 

respeito do objeto a ser estudado, e epistemológicos, definindo-se como os fenômenos serão 

estudados. 

Conforme definido no Capítulo 1, em termos ontológicos, este estudo tem por objetivo 

conhecer e analisar o processo de formação e institucionalização do profissional de RH e a 

constituição de sua identidade profissional na atualidade. 

Para a escolha do pressuposto epistemológico, deve-se observar a concepção Gephart 

(1999), para quem os três paradigmas proeminentes na pesquisa social são o positivismo, o 

interpretativismo e o pós-modernismo crítico. 

Na visão positivista, a realidade é objetiva e a ciência poderia espelhar o mundo com 

conhecimento privilegiado. Na visão interpretativista, a realidade não é totalmente objetiva, e 

sim, uma construção social, sendo, portanto, o conhecimento um ato de interpretação. A 

suposição básica da tradição crítica é que o mundo material é real e produzido por modos de 

produção capitalistas, sendo, a pesquisa uma forma de buscar por contradições. (GEPHART, 

1999). 

Desta forma, dados os objetivos estabelecidos para este estudo, adota-se o pressuposto 

interpretativista. Esta escolha justifica-se uma vez que a institucionalização do perfil do 

profissional de RH é um processo social e não totalmente objetivo, devendo ser pesquisado a 

partir da interpretação da realidade. 
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3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

Segundo Selltiz et al. (1960), uma pesquisa pode ser exploratória ou descritiva. A 

pesquisa exploratória é a busca pela familiarização com um determinado fenômeno com o 

intuito de se procurar um problema de pesquisa preciso ou a formulação de hipóteses, 

enquanto a pesquisa descritiva busca apresentar características de um fenômeno ou grupo, a 

partir de hipóteses ou proposições (SELLTIZ et. al., 1960). Já a pesquisa explicativa procura  

identificar causas e definir leis mais amplas, contribuindo para a estruturação de modelos 

teóricos (MARCONI; LAKATOS, 2011). Neste entendimento, a presente pesquisa classifica-

se com descritiva, pois pretende identificar e apresentar as características do processo de 

institucionalização do profissional de RH, entre outros objetivos, já mencionados no 

Capítulo1. 

Pesquisas descritivas podem adotar tanto a abordagem quantitativa, quanto a 

qualitativa. Para o cumprimento dos objetivos estabelecidos neste trabalho será realizada uma 

fase quantitativa a partir de dados secundários da pesquisa da edição de 2017 da pesquisa 

MEPVT, realizada PROGEP-FIA e com dados do Ministério da Educação (MEC). Como será 

exposto adiante, esta fase de sondagem contribuirá, através de dados objetivos, com a 

continuidade da pesquisa que se dará através de levantamentos.  

Para Godoy (1995), a pesquisa qualitativa se justifica para estudos que envolvem os 

seres humanos e suas relações sociais. A autora considera que um fenômeno pode ser melhor 

compreendido quando observado também o contexto no qual ocorre, levando-se em conta a 

perspectiva das pessoas envolvidas. Na pesquisa qualitativa, os sujeitos serão ouvidos a partir 

de suas próprias lógicas (GODOI; BALSINI, 2006). Para Yin (2010) a pesquisa qualitativa 

envolve estudar o significado da vida das pessoas nas condições sociais, institucionais e 

ambientais em que vivem. É uma oportunidade para o desenvolvimento de novos conceitos a 

partir da compreensão de um processo social, busca desvendar como um fenômeno, por isso é 

adequada a este estudo que versa sobre o processo de institucionalização do perfil profissional 

do RH. 

 

3.3 SUJEITOS DE PESQUISA 

 

Uma vez que o objetivo deste estudo é a compreensão de um processo, e que não 

existe uma única fonte de dados que seja suficiente para que ele seja cumprido, esta pesquisa 

se utilizará de diferentes sujeitos e fontes de informação. 
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A partir das proposições estabelecidas na seção 2.8, foram escolhidas as seguintes 

fontes que estão no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Fontes de pesquisa 

Fonte Justificativa 
MEPT – 2017 Fornece dados demográficos sobre profissionais da 

área de RH de empresas que atuam no Brasil e dados 
sobre decisões e responsabilidades sobre as atividades 
de RH. 

MEC Fornece dados sobre cursos de graduação e pós-
graduação. 

Coordenadores de cursos de RH Informará sobre o processo de formação do 
profissional através de instituições de ensino de 
graduação e pós-graduação. 

Dirigentes de associações de classe Tem informações o processo de certificação no Brasil 
sua eficácia e legitimidade. Além disso traz a visão da 
instituição sobre o profissional. 

Headhunters  Conhece os perfis de profissionais de RH desejados 
pelas organizações. 

Dirigentes de RH Pode relatar sua a trajetória de carreira e os fatores que 
levam aos níveis superiores de atuação na empresa, 
além do seu próprio perfil do profissional e perfil 
profissional de seus colegas e subordinados. 

Profissionais de RH Trará o relato de sua trajetória profissional, agentes de 
formação, identidade e relacionamento profissional 
dentro das empresas 

Fonte: Elaborado pela Autora 

  

Os coordenadores de cursos de graduação e pós-graduação em RH foram escolhidos 

por fazerem parte de instituições de ensino de referência na cidade de São Paulo, onde a 

pesquisa foi realizada. A partir de um contato inicial com a instituição, foram entrevistados os 

coordenadores que se dispuseram a atender à pesquisadora até que se atingisse um número 

mínimo de dois e máximo de três por nível de curso.  

 A entidade de classe pesquisada também foi selecionada em função de sua importância 

e repercussão. Também foram entrevistadas dois dirigentes para que as visões fossem 

complementadas. 

 Os demais profissionais, a saber, headhunter, diretores, gerentes, analistas e business 

partners foram escolhidos por conveniência, buscando-se uma variedade em termos de perfil 

demográfico e também o número mínimo e máximo entre dois e três para cada cargo. 

 Por se tratar de uma etapa qualitativa, não houve a pretensão de que os entrevistados 

refletissem uma amostra probabilística, sendo priorizada a possibilidade de análise em 

profundidade. 
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3.4 ESTRATÉGIAS DE COLETA DE DADOS 

 

A seguir serão descritas as estratégias de coleta de dados primários e secundários da 

pesquisa. 

 

3.5 DADOS SECUNDÁRIOS 

 

Os dados da pesquisa MEPT-2017 foram coletados a partir da aplicação de um 

questionário estruturado em uma amostra de empresas que se voluntariaram a participar da 

pesquisa. Não há a pretensão de que esta amostra represente estatisticamente a realidade das 

empresas do Brasil, uma vez que não foi estabelecida com este objetivo e nem com os 

critérios necessários. A amostra da MEPT-2017 contém 336 empresas de diferentes setores de 

atuação e diferentes regiões do país. 

A pesquisa levantou, junto aos participantes, dados sobre a área de RH das empresas. 

Entre estes dados estão a quantidade de funcionários por faixa de idade, grau de escolaridade 

e cargo, além da formação acadêmica de graduação e pós de uma amostra destes funcionários 

e do principal executivo de RH. Os extraídos da MEPT-2017 vão colaborar com a seleção dos 

profissionais que entrevistados na fase de levantamento, uma vez que dão indícios do perfil 

demográfico presente nas empresas e também dos cargos mais relevantes para a área. 

A MEPT-2017 também investiga quem toma decisões e se responsabiliza pelas 

atividades típicas de RH como recrutamento e seleção, treinamento e outras, o que aponta 

para as competências que estão efetivamente sendo requeridos dos profissionais atuantes nas 

empresas. 

Os dados do MEC são disponibilizados para consulta na página da instituição na 

internet e foram tabulados de acordo com o interesse deste trabalho. Serão analisados os 

dados sobre cursos acadêmicos na área de RH e áreas correlatas. 

 

3.6 DADOS PRIMÁRIOS 

 

A coleta de dados primários foi realizada através de levantamento por entrevista 

semiestruturadas, com um roteiro elaborado a partir dos objetivos e proposições do estudo. 

Esse tipo de entrevista permite que a informação seja exposta de forma livre, sem um padrão 

de resposta pré-estabelecido, ao mesmo tempo, orienta a interação do pesquisador com o 

entrevistado (MANZINI, 2004). Segundo Godoy (2006), entrevistas têm o objetivo 
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compreender os significados que os entrevistados atribuem às questões e situações relativas 

ao tema de interesse.  

As informações sobre à coleta de dados primários estão nos quadros a seguir. 

 

Quadro 6 - Entrevistas do Grupo 1 

 Código Atuação Data da entrevista Duração 

N1 G1_CG_1 Coordenador de curso de graduação 02/10/2018 22min 

N2 G1_CG_2 Coordenador de curso de graduação 25/09/2018 28min 

N3 G1_CG_3 Coordenador de curso de graduação 12/09/2018 10min 

N4 G1_CP_1 Coordenador de curso de pós 21/09/2018 14min 

N5 G1_CP_2 Coordenador de curso de pós 01/10/2018 18min 

N6 G1_DE_1 Dirigente de entidade de classe 21/09/2018 16min 

N7 G1_DE_2 Dirigente de entidade de classe 02/10/2018 22min 

Fonte: Elaborado pela Autora 
Legenda: N- número atribuído ao entrevistado; G1-número atribuído ao grupo do entrevistado; CG- 
código atribuído ao coordenador de curso de graduação; CP- código atribuído ao coordenador de 
curso de pós-graduação; DE- código atribuído ao dirigente e entidade de classe. 

 

Quadro 7 - Entrevistas do Grupo 2 

 Código Atuação Data da entrevista Duração 

N8 G2_HH_1 Headhunter 02/10/2018 22min 

N9 G2_HH_2 Headhunter 25/09/2018 28min 

N10 G2_DI_1 Diretor de RH 12/09/2018 10min 

N11 G2_DI_2 Diretor de RH 21/09/2018 14min 

N12  G2_DI_3 Diretor de RH 01/10/2018 18min 

Fonte: Elaborado pela Autora 
Legenda: N- número atribuído ao entrevistado; G2-número atribuído ao grupo do entrevistado; HH- 
código atribuído ao headhunter; DI- código atribuído ao diretor de RH. 

 

Quadro 8 - Entrevistas do Grupo 3 

 Código Atuação Data da entrevista Duração 

N13 G3_GE_1 Gerente de RH 05/11/2018 29min 
N14 G3_GE_2 Gerente de RH 13/11/2018 29min 
N15 G3_GE_3 Gerente de RH 27/11/2018 30min 
N16 G3_BP_1 Business partner 23/11/2018 38min 
N17 G3_BP_2 Business partner 22/11/2018 15min 
N18  G3_AN_1 Analista de RH 16/11/2018 26min 
N 19 G3_AN_2 Analista de RH 12/11/2018 16min 
N20  G3_AN_3 Analista de RH 12/11/2018 15min 

Fonte: Elaborado pela Autora 
Legenda: N- número atribuído ao entrevistado; G3-número atribuído ao grupo do entrevistado; GE- 
código atribuído ao gerente de RH; BP- código atribuído ao business partner; AN- código atribuído 
ao analista de RH 
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3.7 TÉCNICAS DE ANÁLISE 

 

Para cada etapa da pesquisa serão utilizadas técnicas de análises de dados distintas. 

 

3.7.1 Análise de Dados Secundários 

 

Para os dados secundários coletados pela pesquisa MEPVT será realizada uma análise 

estatística descritiva. Os dados serão apresentados em tabelas que serão analisados a partir da 

contribuição que trazem para o cumprimento dos objetivos deste estudo. 

 

3.7.2 Análise dos Dados Primários 

 

As entrevistas semiestruturadas foram transcritas para um documento de texto e 

transferidas para o software NVivo para passarem por análise de conteúdo. A análise foi 

realizada após a codificação mista dos documentos, que segundo Bardin (2011), permite que 

as categorias definidas com base na revisão teórica sejam ajustadas durante o processo de 

análise. 

Desta forma, estabeleceu-se, como base da análise, a codificação sintetizada no 

Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Codificação 

Codificação principal Codificação livre 

Processo de institucionalização Formação acadêmica 
Competências  
Business partner 

O papel dos agentes Cursos de RH 
Entidade de classe 
Certificação 

Identidade profissional Carreira 
Auto reconhecimento 
Reconhecimento 
Recomendação 

     Fonte: Elaborado pela Autora 
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3.8 SÍNTESE DA METODOLOGIA 

 

O Quadro 10 apresenta a síntese da metodologia que será utilizada para cada um dos 

objetivos específicos. O cumprimento de todos os objetivos específicos resultará no 

cumprimento também do objetivo geral. 

 

Quadro 10 - Resumo da metodologia 

Objetivo específico Proposições Dados Natureza Técnica de  

Coleta de Dado 

Técnica 

de Análise 

de Dados 

1.Identificar, pela análise 
das competências 
reconhecidas como 
essenciais para os 
profissionais de RH, o 
papel hoje atribuído e 
desempenhado por eles 
nas organizações. 
2. Identificar os agentes 
que promovem, hoje, o 
processo de 
institucionalização do 
papel destes profissionais, 
analisando sua atuação no 
contexto brasileiro. 
3. Identificar se os papéis 
hoje exercidos por esse 
profissional vêm 
acentuando ou 
enfraquecendo o seu 
processo de 
profissionalização. 
4. Analisar quanto o 
profissional de RH de 
empresas que atuam no 
Brasil são reconhecidos 
em sua identidade 
profissional.  
5. Analisar os fatores que 
conferem identidade 
profissional a um grupo 
de profissionais. 

1:.A função de RH dentro 
das organizações está se 
reestruturando em busca 
de maior colaboração 
com os resultados do 
negócio 
2. O papel do profissional 
de RH como parceiro de 
negócio (business 
partner) ainda não foi 
totalmente incorporado 
pelos profissionais 
3. O modelo de busines 
partner, ao orientar o 
profissional de RH para o 
negócio torna seu papel 
ambíguo dentro das 
organizações o afastando 
de uma identidade 
profissional específica   
4. A proposição, pela 
teoria, de um perfil de 
competências específicas 
está aumentando o grau 
de profissionalização do 
RH. 
5. O perfil do profissional 
de RH é 
institucionalizado a partir 
de competências 
definidas pela teoria, 
legitimadas por 
instituições de ensino e 
entidades de classe. 

Secundários Quantitativa Consulta a banco 

de dados 

MEPVT- 2017 e 

MEC-2018 

Estatística 

descritiva 

Primários Qualitativa Entrevista 

semiestruturada 

Análise de 

Conteúdo 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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4  APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a pesquisa. Para tanto, ele foi 

estruturado em 5 tópicos. No primeiro são analisados os dados secundários retirados da 

pesquisa MEPT-2017 e do Ministério da Educação (MEC). As análises obtidas permitem 

construir um perfil quantitativo do profissional atualmente empregado nestas empresas, o que 

trouxe duas contribuições principais para esta tese. Em primeiro lugar, estabeleceu referências 

para orientar o trabalho de campo posterior, demonstrando como segmentar a escolha dos 

entrevistados da fase qualitativa. Além disso, os dados trouxeram uma primeira prospecção de 

indícios sobre questões de fundo da pesquisa tais como a formação acadêmica desse 

profissional e papéis exercidos dentro das organizações.  

Os tópicos sequentes abordam os dados empíricos advindos das entrevistas 

qualitativas realizadas para cumprir com os objetivos deste estudo. O primeiro deles (4.2) 

analisa os resultados referentes aos representantes das entidades de formação educacional dos 

profissionais de RH. O segundo (4.3) aborda a instituição associativa e o processo de 

certificação profissional. O tópico 4.4 analisa a visão dos representantes do mercado 

demandante destes profissionais, representado aqui por dois headhunters e dirigentes de RH 

de três empresas. Finalmente, no último tópico apresentam-se os resultados obtidos com os 

próprios profissionais, os quais são representados nos três segmentos detectados pela pesquisa 

quantitativa: analistas, business partners e gestores.  

Cada um dos tópicos de apresentação de resultados foi estruturado de acordo com as 

categorias temáticas geradas pelo processo de codificação dos conteúdos obtidos, conforme já 

descrito no capítulo de metodologia. Assim, cada tópico se inicia com uma introdução 

contendo temas gerais abordados com os respondentes, trata, posteriormente, dos resultados 

sobre o processo de institucionalização, sobre os papéis dos agentes nesse processo e sobre a 

visão dos informantes a respeito da questão da identidade profissional daqueles que atuam em 

RH. 

 

4.1 PERFIL DO PROFISSIONAL DE RH A PARTIR DE DADOS SECUNDÁRIOS  

 

Para a análise dos dados secundários será apresentado um perfil das empresas 

participantes da pesquisa e, em seguida, os dados selecionados para este trabalho. Para cada 

tabela apresentada será feita uma descrição e uma análise embasada na literatura vista no 

Capítulo 2. 
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4.1.1 Caracterização da Amostra 

Dentre as participantes MEPT-2017, 336 concluíram o processo da pesquisa e tiveram 

seus dados disponibilizados para estudos acadêmicos. O porte das empresas tem uma grande 

variação sendo que a menor empresa tinha 88 funcionários e a maior 116.429, resultando 

numa média de 3.264 funcionários. 

Os dados da MEPT-2017 também indicam a proporção de funcionários do quadro 

geral da empresa para cada funcionário de RH, como já apresentado na introdução: 40, para 

empresas que têm entre 88 e 500 funcionários; 51, para empresas que têm entre 501 e 1000 

funcionários; e 80, para empresas com mais de 1000 funcionários. 

A pesquisa também traz dados demográficos sobre os profissionais destas empresas 

como faixa etária e escolaridade. 

 

Tabela 4 - Empregados por faixa de idade e escolaridade 

Faixa de idade RH Quadro geral 

Abaixo de 24        16,9% 15,4% 

Entre 25 e 39 56,7% 56,0% 

Entre 40 e 49 15,8% 18,1% 

Entre 50 e 64 10,1% 10,2% 

Acima de 65 0,5% 0,4% 

Escolaridade RH Quadro geral 

Fundamental 4,0% 10,9% 

Médio 28,5% 49,2% 

Superior/ Bacharelado 42,4% 29,4% 

Pós-Graduação Lato senso 25,1% 10,4% 

        Fonte: MEPT (2017) 

 

A grande concentração de funcionários está na faixa entre 25 a 39 anos, nos dois 

grupos analisados e não há discrepâncias relevantes na distribuição por faixa etária entre os 

funcionários de RH e o quadro geral de funcionários da empresa. 

Na comparação com o quadro geral de funcionários das empresas, os profissionais de 

RH são mais escolarizados, estando concentrados nas faixas de nível superior e pós-graduação 

(67,5%) enquanto o grupo geral concentra-se no nível médio (49,2%). Os dados mostram um 

perfil bastante escolarizado. Isto sugere que as instituições de ensino superior, em nível de 

graduação e pós-graduação, podem estar contribuindo decisivamente para a 

institucionalização de um perfil profissional. Esta análise colabora para o cumprimento de um 

dos objetivos específicos deste trabalho que é justamente a identificação dos agentes que 

promovem esta institucionalização. Para Cohen (2005), uma das autoras analisadas na revisão 
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de literatura, o curso superior, mesmo que específico na área de RH, não é suficiente para 

conferir ao estudante ou ao formado uma identidade profissional na área. O que mostra a 

pertinência de se aprofundar os estudos a fim de investigar mais um dos objetivos específicos 

desta tese que seria a análise dos fatores que conferem identidade aos profissionais. 

 

4.1.2 Processo de Institucionalização  

 

De acordo com a codificação estabelecida para a análise dos dados desta pesquisa, o 

processo de institucionalização do profissional de RH está ligado a diversos aspectos como 

sua formação acadêmica, competências necessárias e incorporação (ou não) do papel do 

business partner. 

Para que seja aprofundada a compreensão sobre a formação acadêmica na área de RH 

foram extraídos da MEPT-2017 dados sobre o profissional responsável pela pesquisa dentro 

de cada organização. As empresas participantes da MEPT devem informar, no ato da 

inscrição, quem será o profissional responsável pela condução da pesquisa. Como não há uma 

regra para a escolha deste profissional, pode-se considerar que os escolhidos formam uma 

amostra por conveniência. 

A Tabela 5 traz o curso de graduação dos profissionais responsáveis pela pesquisa. 

Apesar de cada empresa indicar um único membro para a função de responsável pela 

pesquisa, o número total de cursos de graduação é superior ao número de empresas 

pesquisadas uma vez que alguns profissionais fizeram mais de um curso. 

 

Tabela 5 - Graduação do Responsável pela Pesquisa 

Área do curso Quantidade Porcentagem 

Administração 92 27,30% 

Psicologia 91 27,00% 

Comunicação 35 10,39% 

Tecnólogo RH 20 5,93% 

Direito 14 4,15% 

Contabilidade 11 3,26% 

Pedagogia 9 2,67% 

Economia 7 2,08% 

Letras 6 1,78% 

Engenharia 5 1,48% 

Serviço Social 5 1,48% 

Outros 25 7,42% 

Não tem/ Não respondeu 17 5,04% 

337  

Fonte: Mept 2017 



76 

 

 A grande concentração está nas áreas de Administração e Psicologia, que somadas 

atingem 54,3% dos cursos realizados. A participação do tecnólogo em RH é baixa, atingindo 

apenas 5,93%. Não há levantamentos anteriores da MEPT ou de outras pesquisas com estes 

dados para que seja possível estabelecer comparações ou identificar padrões. A literatura RH 

no Brasil também não se debruçou sobre a questão da formação, em nível de graduação dos 

profissionais de RH. 

 A análise pode ser incrementada com os dados sobre os cursos de pós-graduação 

realizados por esta mesma amostra de profissionais, que estão na Tabela 6. A quantidade e 

cursos não corresponde à quantidade de pessoas, uma vez que alguns profissionais da amostra 

mencionaram mais de um curso de pós-graduação. 

 

Tabela 6 - Pós-Graduação do responsável pela pesquisa 

Área do curso Quantidade Porcentagem 

RH/ Gestão de Pessoas 138 42,33% 

Outras áreas da Administração 58 17,79% 

Outras áreas/ Não informou a área 41 12,58% 

Não fez/ Não informou 89 27,30% 

 
326  

     Fonte: Mept 2017 

 

Observando o resultado encontrado, pode-se supor que os cursos de pós-graduação, 

sobretudo os da área de RH, mencionados por 42,33% da amostra, contribuem para a 

institucionalização do perfil do profissional. A pós-graduação na área é mais comum do que a 

graduação específica em RH. 

A formação acadêmica do principal executivo de RH das empresas pesquisadas pela 

MEPT – 2017 está na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Graduação do Principal Executivo de RH 

Área do curso Quantidade Porcentagem 

Administração 112 34,15% 

Psicologia 64 19,51% 

Engenharia 29 8,84% 

Direito 20 6,10% 

Contabilidade 16 4,88% 

Economia 15 4,57% 

Medicina 10 3,05% 

Pedagogia 7 2,13% 

Comunicação 7 2,13% 

Ciências da Computação 6 1,83% 

RH 4 1,22% 

Outros 25 7,62% 

Não tem/ NR 13 3,96% 

328  

          Fonte: MEPT (2017) 

 

Quando analisamos a formação, em nível de graduação dos principais executivos de 

RH das empresas participantes da MEPT – 2017 observamos uma concentração no curso de 

Administração (34%) e ainda 19,51% formados em Psicologia. As demais áreas têm abaixo de 

10% de incidência sendo que os tecnólogos em RH são apenas 4, correspondendo a 1,22% 

dos pesquisados. Neste caso também há executivos com mais de uma graduação. A partir 

desta tabela pode-se considerar que os cursos de graduação em administração e psicologia 

também são fatores de institucionalização do perfil profissional do RH. 

A Tabela 8 apresenta a formação do principal executivo de RH em nível de pós-

graduação. 

 

Tabela 8 - Pós-Graduação do Principal Executivo de RH 

Área do curso Quantidade Porcentagem 

RH/ Gestão de Pessoas 111 35% 

Outras áreas da Administração 90 28% 

Outras áreas/ Não informou a área 53 17% 

Não fez/ Não informou 64 29% 

318 100% 

Fonte: MEPT (2017) 

  

 Quando analisamos os dados sobre a formação em pós-graduação do principal 

executivo de RH, a proporção de cursos de pós em outras áreas da Administração ou outras 

áreas do conhecimento é maior do que no caso do responsável pela pesquisa. Apenas 35% 
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cursou pós-graduação em RH. Aparentemente não é a formação acadêmica em RH que 

institucionaliza o perfil do profissional. No entanto, considerando 71% dos executivos 

pesquisados realizou pós, aparentemente cursos deste nível educacional parecem ser condição 

para ocupar um cargo de direção de uma área de RH. Possivelmente a institucionalização do 

profissional de RH acontece pela pós-graduação. 

A tabela 9 mostra quem é o responsável por 10 funções diferentes relacionadas a RH 

considerando cinco categorias: Área exclusivamente dedicada à função, Centro de serviços 

compartilhados, outras áreas da organização, RH e Terceirizado. Com os dados desta tabela 

pretende-se observar competências essenciais associadas ao profissional da área de RH. 

 

Tabela 9 - A área responsável pelas funções de RH 

 Área 
exclusivamente 

dedicada à 
função 

Centro de 
serviços 

compartilhados 

Outras áreas 
da 

Organização 
RH Terceirizado 

Recrutamento e Seleção 7,4% 3,9% 2,1% 84,2% 2,4% 
Treinamento e 
Desenvolvimento 

13,1% 3,0% 1,8% 80,7% 1,5% 

Remuneração 7,4% 3,3% 3,3% 85,4% 0,6% 
Benefícios 9,2% 4,2% 4,2% 80,7% 1,8% 
Administração de 
Pessoal 

9,8% 12,2% 6,8% 67,6% 3,6% 

Relações Trabalhistas 11,9% 3,9% 11,9% 67,6% 4,8% 
Comunicação 31,0% 3,3% 25,6% 39,3% 0,9% 

Fonte: PROGEP- FIA (2018) 
 

 

A partir dos dados da tabela 9, podemos observar que as áreas de RH ainda são 

responsáveis pelas responsabilidades consideradas tradicionais, donde podemos supor que, 

ainda que, em alguns casos, mesmo que tenha incorporado novos papeis como o de business 

partner, o profissional ainda é requerido em competências típicas da área como a gestão dos 

subsistemas de como Recrutamento e Seleção, Treinamento e Desenvolvimento, 

Remuneração, Benefícios, Administração de Pessoal e Relações Trabalhistas. 

 

4.1.3 O Papel dos Agentes 

 

De acordo com a codificação estabelecida para a análise dos dados desta pesquisa, os 

papéis dos agentes de institucionalização serão analisados a partir de cursos acadêmicos de 

RH, associações de classe e o processo de certificação. 

Vimos em dados anteriores que os cursos de graduação que tipicamente formam o 
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profissional de RH são Administração e Psicologia e que o curso tecnológico em RH ainda 

tem pouca participação nas empresas, a julgar pela amostra pesquisada. No entanto, dados do 

Ministério da Educação apontam crescimento no número de egressos nestes cursos. A tabela 

10 traz uma síntese dos dados sobre número de cursos e concluintes nestas três áreas 

considerando que cursos de RH podem ser denominados Recursos Humanos, Gestão de 

Recursos Humanos, Gestão de Pessoas e ou ter títulos assemelhados em todo o país. 

 

Tabela 10 - Evolução da quantidade de cursos e concluintes de graduação 

 2006 2011 2016 
 Cursos Concluintes Cursos Concluintes Cursos Concluintes 
Administração 1.684 98.186 2279 126.336 2.128 118.304 
Psicologia 334 16.617 543 19.944 634 26.344 
Bacharelado (total) Não 

disponível 
Não 

disponível 
17.031 607.971 20.182 715.487 

Tecnológico em RH 30 1.263 443 25.071 701 44.848 
Tecnológico (total) Não 

disponível 
Não 

disponível 5.478 
170.635 7.356 215.043 

Licenciatura Não 
disponível 

Não 
disponível 

7.911 238.107 6.828 238.919 

Total Não 
disponível 

Não 
disponível 

30.420 1.016.713 34.366 1.169.449 

Fonte: BRASIL-MEC (2018) 

 

Observamos que o bacharelado em Administração apresenta crescimento entre 2006 e 

2011, mas tem ligeira queda nos dois indicadores entre 2011 e 2016. Por sua vez, o curso 

tecnológico em RH apresenta alto crescimento nos dois períodos. O crescimento no curso de 

RH e dos demais da tecnológicos corrobora a análise de Takahashi (2010), que afirma que o 

aumento na oferta dessa modalidade de ensino de graduação está vinculado a reformas no 

sistema educacional motivadas por pressões do contexto econômico. Em janeiro de 2019, 

havia 1732 cursos denominados Especialização, registrados no site do MEC com os termos 

Recursos Humanos ou Gestão de Pessoas.  Os objetivos dos cursos de graduação tecnológica 

e dos cursos de pós-graduação em RH e papel destes cursos como agentes formadores será 

aprofundado mais adiante a partir dos dados qualitativos desta pesquisa.  

As entidades de classe não divulgam números oficiais de afiliados, participantes e 

profissionais certificados. Mas, dados sobre o papel da entidade de classe e certificação 

também serão apresentados e analisados nos próximos tópicos. 
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4.1.4 Identidade Profissional  

 

De acordo com a codificação estabelecida para a análise dos dados desta pesquisa, a 

carreira e o reconhecimento pelos pares são elementos que definem a identidade profissional. 

A Tabela 11 traz a distribuição dos funcionários de RH das empresas pesquisadas pela 

MEPT-2017 por cargos. Esta tabela traz indícios dos cargos que são numericamente 

relevantes para a carreira do profissional de RH. 

 

Tabela 11 - Empregados por Faixa de Idade 

Cargo Porcentagem 

Diretores / VP 1,6% 

Gerentes 6,8% 

Gerentes funcionais 6,8% 

B. Partners/Consultores 9,6% 

Analistas 41,1% 

Assistentes 27,0% 

Trainees 0,3% 

Estagiários  6,9% 

Fonte: MEPT  (2017) 

 

Observamos pela tabela, uma concentração de funcionários no cargo de analista 

(41,1%), seguido dos assistentes (27,0%). Na definição utilizada pela pesquisa o analista não 

tem responsabilidade de chefia, mas pode ser responsável pelo desenvolvimento e execução 

de atividades específicas pertinentes à área, enquanto os assistentes estão no primeiro nível na 

hierarquia, não tem responsabilidade integral pelas atividades RH, mas auxilia outros 

profissionais. Os gerentes gerais e funcionais são 13,6% da amostra e business partner 9,6%. 

Pode-se observar também, a partir dos dados desta tabela que existem, no mercado de 

trabalho de RH, cargos sequentes. Esta sequência evidencia uma trajetória profissional 

institucionalizada nas empresas apontando o próprio mercado de trabalho como um agente 

desta institucionalização. Outros dados sobre a carreira do profissional de RH serão 

analisados mais adiante e reforçarão esta evidência. 

Esta distribuição mostra que há uma grande concentração de profissionais nos cargos 

de analista e assistente. Na literatura analisada, observamos um esforço para investigar o 

papel do business partner e dos gerentes (Ulrich, 1998), mas não encontramos estudos 

específicos sobre analistas e assistentes, o que poderá ser uma contribuição desta tese, que 

abordará profissionais de todos os níveis hierárquicos. 

Embora esta tese não seja específica sobre os gestores de RH, a análise de dados da 



81 

 

MEPT-2017 sobre o perfil do principal executivo pode ajudar na compreensão do perfil do 

profissional da área. A Tabela 12 traz uma síntese destes dados. 

 

Tabela 12 - Perfil do Principal Executivo de RH das Empresas Participantes da MEPT 

Variável Valor numérico Porcentagem 

Quantidade de mulheres 155 49% 

Diretores de RH brasileiros 314 99% 

Oriundo do RH da própria empresa 94 30% 

Oriundo do RH de outra empresa ou do mercado de RH 107 30% 

Oriundo de outra área da empresa 77 24% 

Oriundo de outra área de outra empresa ou mercado 40 13% 

Média de idade 44,6 - 

Tempo de empresa (média em anos) 11 - 

Tempo no cargo (média em anos) 5,4 - 

Fonte: MEPT - 2017 

 

Os dados apresentados mostram que os ocupantes de cargos de direção nas áreas de 

RH das empresas se dividem quase igualmente entre homens e mulheres, sendo 49% do sexo 

feminino. A grande maioria são brasileiros (99%), com média de idade entre 44 e 45 anos, 11 

anos atuando da empresa e 5 anos e meio no cargo atual. 

A maioria dos diretores de RH das empresas pesquisadas é oriunda da própria área de 

RH de dentro ou de fora da empresa (60%). Este dado também pode indicar que as próprias 

empresas – ou os departamentos de RH das empresas – são agentes de institucionalização do 

perfil deste profissional. No entanto, o fato de 40% dos dirigentes advirem de outras áreas 

aponta que não há uma exclusividade de formação.  

O reconhecimento da importância do RH pelos demais gestores também é um fator 

que confere identidade profissional. A pesquisa MEPT - 2017 questiona as empresas 

participantes sobre os responsáveis pelas decisões de RH. Estes dados trazem indícios sobre 

como o profissional de RH é visto dentro da organização. Os resultados estão na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Principal Responsável pela Maioria das Decisões de RH 

 
Área de RH 

Área de RH 
consultando os 

gestores 
Gestores 

Gestores 
consultando a área 

de RH 
Remuneração 20,8% 21,7% 2,4% 55,1% 
Recrutamento e Seleção 10,4% 33,6% 5,1% 50,9% 
Demissão 1,8% 4,8% 14,6% 78,9% 
Treinamento e Desenvolvimento 14,6% 46,7% 4,5% 34,2% 
Relações de Trabalho 38,1% 25,6% 4,2% 32,1% 

  Fonte: Pesquisa Mept 2017 – Relatório Acadêmico 
 

Observamos que, em nenhuma das decisões de RH, há predominância da atuação 

isolada dos gestores da área. Isto pode indicar que o profissional de RH é reconhecido, dentro 

da organização, como um participante de todas as decisões concernentes à área, não sendo, no 

entanto, o principal decisor.  Com exceção de ‘Treinamento e Desenvolvimento’ e ‘Relações 

do trabalho’, predomina a decisão dos gestores consultando a área de RH, o que indica que os 

profissionais de RH são reconhecidos como consultores internos nas decisões de 

‘Remuneração’, ‘Recrutamento e seleção’ e ‘demissão’. 

As decisões de treinamento e desenvolvimento e relações de trabalho se configuram 

como áreas de conhecimento que garantem mais a institucionalização do perfil desse 

profissional, nelas as decisões são tomadas pela área isoladamente, ou consultando o gestor. 

 

4.1.5 Síntese das Contribuições dos Dados Quantitativos 

 

Em síntese, o profissional de RH concentra-se na faixa etária entre 25 e 30 anos, 

estando concentrado na mesma faixa etária que o quadro geral de funcionários das empresas 

pesquisadas. Na mesma comparação, os dados mostram também que o profissional de RH é 

mais escolarizado.  

Ao apresentar números sobre a formação acadêmica de graduação e pós-graduação de 

uma amostra de profissionais de RH de empresas atuantes no Brasil, temos informações 

relevantes sobre a trajetória de formação dos profissionais e também podemos identificar as 

instituições acadêmicas como agentes de formação. 

Pode-se depreender dos dados que profissional de RH tende a ter escolaridade em 

nível superior com preferência pelos cursos de administração ou psicologia, podendo também 

ser oriundo de diversas outras áreas. O curso tecnológico em RH ainda não é relevante na 

trajetória, a julgar pelos dados apresentados. Entre os profissionais com pós-graduação 

também predominam as áreas de RH e outras áreas da administração. 

Isto sugere que as instituições de ensino superior, em nível de graduação e pós-
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graduação, podem estar contribuindo decisivamente para a institucionalização de um perfil 

profissional. Esta análise colabora para o cumprimento de um dos objetivos específicos deste 

trabalho que é justamente a investigação dos agentes que promovem esta institucionalização. 

Para Cohen (2005), o curso superior, mesmo que específico na área de RH, não é suficiente 

para conferir ao estudante ou ao formado uma identidade profissional na área. O que mostra a 

pertinência de se aprofundar os estudos a fim de investigar mais um dos objetivos específicos 

desta tese que seria a análise dos fatores que conferem identidade aos profissionais. 

Também observamos que as próprias empresa são agentes de institucionalização ao 

optarem por levar ao cargo de direção de RH, majoritariamente, profissionais oriundos da 

própria área. Entre os dirigentes a formação predominante tanto em graduação quanto em pós-

graduação é em administração  

Estes dados colaboram para a identificação de agentes que promovem o processo de 

institucionalização deste perfil. 

Ao relacionar quais são as decisões tomadas pela área de RH dentro das organizações, 

observamos os papéis de RH dentro das organizações. 

Analisou-se que a área é responsável pelas decisões de áreas típicas do RH, como 

treinamento e desenvolvimento e relações de trabalho. O que leva a crer que o papel de RH 

ainda está fortemente ligado aos subsistemas tradicionais. A julgar pelo baixo percentual de 

profissionais que exercem o cargo de business partner, pode-se supor que este papel ainda 

não está totalmente incorporado às organizações.  

Estes dados também orientaram a escolha dos profissionais entrevistados na segunda 

fase da pesquisa, uma vez que se buscou entrevistados com o perfil semelhante ao 

apresentado neste capítulo. Como se verá no próximo tópico, foram entrevistados 

profissionais de diferentes níveis hierárquicos, incluindo diretores, gerentes, business partners 

e analistas. Também procurou-se abarcar as diferentes trajetórias de formação com 

entrevistados formados em administração, psicologia, tecnologia em RH e outras, e também 

com ou sem pós-graduação na área. 

 

4.2 OS AGENTES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO PROCESSO DE 

INSTITUCIONALIZAÇÃO  

 

No âmbito desta pesquisa consideram-se a educação profissional como agentes de 

institucionalização do profissional de RH. Como já foi apresentado no tópico 4.1 os cursos 

tecnológicos de especialização em tem tido grande crescimento desde a sua criação, 
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contribuindo assim para a formação de milhares de profissionais legitimados por estes 

agentes.  

 Foram entrevistados três coordenadores de curso de graduação tecnológica em RH e 

dois coordenadores de cursos de pós-graduação. Neste tópico, após a descrição dos principais 

dados obtidos das entrevistas, o conteúdo será analisado com base nos códigos já 

apresentados no Capítulo 3. 

 

4.2.1 Visão Geral dos Agentes Sobre o Profissional e Sua formação 

 

Os coordenadores de curso de graduação tecnológica entrevistados a afirmam que o 

objetivo geral do curso é preparar o profissional para as demandas das organizações e do 

mercado de trabalho. G1_CG_1 afirma que a preocupação da instituição na qual atua é 

compreender o profissional de RH do futuro. O entrevistado complementa: 

 

As disciplinas têm uma parte prática, para que o aluno entenda como ele vai aplicar as técnicas 
no mercado, para que ele seja, não um profissional de RH operacional, mas que ele tenha 
condições de ter uma visão enquanto gestor. (G1_CG_1) 

 

Outro entrevistado segue a mesma linha: “Nós tentamos formar um profissional, que 

ele tenha um perfil intraempreendedor, proatividade e que consiga analisar o ambiente da 

organização” (G1_CG_3). 

 Já os cursos de pós-graduação, segundo os coordenadores entrevistados, visam, 

também, a progressão de carreira dos alunos. O entrevistado G1_CP_1 menciona que o curso 

coordenado por ele, e procurado por profissionais que estão em início de carreira em funções 

como a de analista de RH, tem uma abordagem estratégica que busca posicionar o profissional 

de RH dentro do negócio da empresa. A respeito do profissional de RH, G1_CP_1 diz: 

“precisa estar próximo aos gestores, pois são eles que fazem gestão de pessoas e não o RH.” 

 Outra preocupação do curso é, nas palavras de G1_CP_1: “fazer a conexão entre o que 

um autor diz e aquilo que está acontecendo nas empresas”. O coordenador ressalta também 

que esta habilidade é desenvolvida através da troca de experiências entre professores e alunos 

e também entre os próprios alunos. 

 Para o entrevistado G1_CP_2 cursos denominados Especialização e cursos 

denominados MBA têm objetivos diferentes e devem ser voltados para profissionais em 

diferentes momentos de carreira. Alunos da Especialização seriam profissionais em início de 

carreira como analistas plenos e seniores. G1_CP_2 explica: “normalmente são pessoas que 



85 

 

trabalham num único processo de precisam ter uma visão sistêmica (...).”  

 O coordenador acredita que o aluno de MBA é um profissional que já tem uma visão 

sistêmica, mas pode estar enfrentando problemas ligados à articulação política do RH dentro 

da organização. Então, as habilidades mais importantes a seriam, para G1_CP_2: “viabilizar 

projetos e viabilizar transformações culturais e organizacionais (...) realmente ser uma pessoa 

que ser articula com a alta cúpula da organização”. 

 G1_CP_2 também acredita que, em complementação à formação acadêmica, os 

próprios indivíduos direcionam o seu desenvolvimento: “os cursos vão permitir as pessoas 

essa melhor leitura do contexto, (...) a própria leitura do contexto faz com que a pessoa 

perceba aspectos que ela tem que desenvolver mais fortemente nela” 

 Além da formação acadêmica e do autodesenvolvimento G1_CP_1 enxerga que a 

empresa e os gestores têm um papel fundamental no desenvolvimento do profissional: “Se o 

gestor não permite esse crescimento, se as atividades que a pessoa faz são sempre as mesmas 

durante anos, não há desenvolvimento de competências” (G1_CP_1). 

O desenvolvimento de competências é visto como fundamental para que o profissional 

de RH exerça diferentes papéis da na organização. G1_CG_2 diz que o papel do profissional 

de RH é ser um gerenciador de expectativas do funcionário e do resultado da organização, um 

mediador processo. Este papel, no entanto, ainda estaria se consolidando dentro da 

organização já que ainda estaria “saindo de uma noção muito processual, até burocrática” sem 

ser vista, pela empresa, como estratégica.  Em concordância, para G1_CG_1 “você tem 

empresas que estão mais desenvolvidas em relação ao departamento de RH e outras que estão 

menos desenvolvidas”.  

 A leitura do contexto é um requisito para que o profissional exerça um dos seus 

principais papéis na organização no entender de G1_CP_2: o de articulador da transformação 

da própria organização em função de intentos estratégicos. 

 G1_CP_1 diferencia o papel do RH de acordo com o porte da empresa:  

Nas médias para pequenas, o papel do RH é um papel mais administrativo, ele é ligado a algum 
profissional da área de finanças ou geral ou o próprio dono da empresa. (...). Mas nas grandes 
corporações eu acho que é levado a sério. (G1_CP_1) 

 

A discussão do papel do profissional de RH como business partner não foi 

incorporada aos objetivos dos cursos tecnológicos, de acordo com G1_CG_2, e também não 

está inserida em todas as organizações no entender de G1_CP_1. Para G1_CP_2, preparar o 

aluno para a função de business partner é um dos objetivos do curso de Especialização. 

Para os coordenadores de cursos tecnológicos, a formação do profissional não 
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acontece exclusivamente no curso de graduação e acreditam que esta deve ser complementada 

pela pós-graduação. G1_CG_3 afirma que a pós-graduação contribui para o desenvolvimento 

do profissional dentro de uma área específica do RH como recrutamento ou treinamento. 

G1_CG_1 diz que a instituição estimula os alunos do curso tecnológico a fazerem 

bacharelado e depois fazerem pós-graduação. Considerando que o profissional de RH pode ter 

muitas formações diferentes G1_CG_2 acredita que alunos de administração devem procurar 

pós-graduação em RH e alunos do tecnológico ou psicólogos devem priorizar a pós em 

administração. 

Os coordenadores de curso têm visões diferentes sobre as possibilidades de carreiras 

dos tecnólogos em RH. Para G1_CG_1 os alunos e formandos vão prioritariamente para 

empresas de médio porte e eventualmente vão para multinacionais ou empresas de grande 

porte. G1_CG_2 concorda:  

Acho que, na minha visão, pelo preconceito, ainda não sei se grandes multinacionais usam esse 
tipo de profissional. Mas eu acho que vão ser bem fortes em médias e pequenas empresas. 
(G1_CG_2) 

 

A visão de G1_CG_3 é divergente: 

As empresas estão entendendo que este profissional tecnólogo, ele é um profissional com 
formação para atuar especificamente dentro de uma área da organização com conhecimentos 

maiores que o bacharel na área de administração. (G1_CG_3) 

  

 Sobre a carreira dos alunos do curso MBA G1_CP_2 afirma: “Você percebe que a 

pessoa transitava em determinados ambientes dentro da organização e, ao longo do MBA, ela 

vai transitando em outros ambientes” (G1_CP_2). 

Os coordenadores têm visões diferentes sobre o reconhecimento do papel do RH por 

outras áreas da organização e pela sociedade em geral. Para G1_CG_1, G1_CG_3 e G1_CP_1 

o reconhecimento depende do grau de desenvolvimento da empresa sendo que empresas 

pequenas terão a visão de “departamento pessoal” ou mais “administrativo”. 

G1_CG_2 atribui a falta de reconhecimento à própria postura de parte dos 

profissionais da área. Para ele o RH tem provado que ele pode contribuir para o resultado da 

organização, mas “tem muita gente de RH ainda que tem visão mais de processo, executa seu 

processo meio que como numa linha de produção”. G1_CP_2 concorda dizendo: “Há uma 

tendência dos profissionais de RH terem pouco diálogo com o negócio, terem uma atividade 

muito mais operacional” (G1_CP_2). 
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4.2.2 O Processo de Institucionalização 

  

 Para Freidson (1996), a profissionalização requer um corpo de conhecimentos 

especializados. Ulrich e Brockbank (2005) dedicaram-se em identificar as competências 

necessárias aos profissionais de RH. Esta pesquisa abordou juntos aos coordenadores de 

cursos da área quais seriam as competências essenciais, incluindo conhecimentos, podem 

caracterizar estes profissionais. Os entrevistados relatam que o perfil de competências que se 

pretende desenvolver nos cursos seria baseado nas demandas do mercado de trabalho e 

também no conhecimento acadêmico da área.   

Algumas competências buscadas nos cursos, segundo G1_CP_2 como ‘visão 

sistêmica’ e ‘capacidade de análise do ambiente’ foram defendidas por Ulrich e Brockbank 

(2005), como competências que levam o trabalho do RH a ter valor agregado para a 

organização. 

As competências buscadas pela pós-graduação mencionadas por G1_CP_1 e G1_CP_2 

estão relacionadas à integração do RH com os demais setores e com a capacidade do RH 

realizar a leitura do contexto do contexto da organização, sendo, portanto, competências 

relacionada ao negócio como as mencionadas por Long et. al. (2013) e Lo et. al. (2015) em 

seus estudos. 

Os cursos de graduação e pós-graduação, pesquisados através de seus coordenadores, 

procuram formar um profissional com visão estratégica que “entenda a necessidade da 

organização”, embora os coordenadores reconheçam que este papel ainda está se 

consolidando dentro das empresas, sobretudo as menos desenvolvidas, e que a visão 

processual e burocrática ainda esteja presente em boa parte do mercado. Desta forma, não é 

possível confirmar o papel do RH como puramente estratégico (BEER et. al., 1984; 

SCHULER; JACKSON, 1987; TORRINGTON; HALL; 1987; DULEBOHN, 1995), mas 

conservando uma ambiguidade entre cuidado e controle da força de trabalho (LEGGE, 2005) 

e também ênfase em atividades operacionais e nos serviços administrativos básicos 

(BARCLAY; THIVIERGE, 2005; LAWLER III, 2005). 

O papel do RH como business partner ainda não está sendo discutido de forma 

consistente nos cursos de graduação o que estaria em acordo com o estudo de Cleland et. al. 

(2011) que sugere está em curso uma transformação na profissão de RH, que estaria saindo da 

função operacional para o gerenciamento estratégico de RH. 

Ao afirmar que não vê o papel do business partner totalmente incorporado nas 

organizações, o coordenador G1_CP_1 está de acordo com os estudos de Heizmann & Fox 



88 

 

(2017) e Galang e Osman (2016) que verificaram o processo de transformação ainda não foi 

concluído. 

Para G1_CP_2, no entanto, ao entender seu papel como o de business partner, 

profissional de RH ganha influência nos negócios e, portanto, amplia seu espaço na 

organização, assim como sugere o estudo de McCracken et. al. (2017). 

 

4.2.3 O Papel dos Agentes 

 

As entrevistas com coordenadores de cursos tecnológicos em RH permitiram o 

aprofundamento do entendimento sobre um importante agente de institucionalização do perfil 

dos profissionais de RH no contexto brasileiro. As visões apresentadas pelos coordenadores 

entrevistados, especialmente nos pontos divergentes, estão em concordância com Cohen 

(2015) que aponta que ainda há espaço para o amadurecimento destes agentes formadores. De 

acordo com o conteúdo das entrevistas os cursos de graduação devem abordar os conteúdos 

específicos de RH, como os subsistemas de recrutamento e seleção, remuneração, entre 

outros. Há consenso entre coordenadores entrevistados de que o profissional de RH deve ter 

conhecimentos e visão sistêmica sobre o negócio. No entanto, em outros pontos, não há um 

entendimento comum. Ainda não há clareza sobre qual deve ser a trajetória de carreira dos 

egressos dos cursos e também sobre de que forma estes egressos a formação em nível de pós-

graduação.  

De acordo com as entrevistas com G1_CP_1 e G1_CP_2, a prioridade dos cursos de 

pós-graduação é dar ao aluno a visão integrada de negócios e habilidades políticas que seriam 

necessárias à progressão de carreira de profissionais que já atuam em RH, o que confere aos 

cursos de pós-graduação um papel de agente de institucionalização mencionado por Cohen 

(2015). Segundo os coordenadores a procura pela pós-graduação deriva das necessidades de 

carreira e não está, necessariamente, relacionada à formação acadêmica de graduação. Desta 

forma, pode-se considerar que as empresas e até os gestores com os quais o profissional 

trabalha ao longo da carreira também seriam agentes de institucionalização deste profissional, 

o que será aprofundado na seção 4.2.4. 

Ao contrário do que é relatado por Cohen (2015), os currículos dos cursos de 

graduação e pós-graduação são elaborados pelas próprias instituições de forma independente, 

sem a participação de entidades de classe ou de qualquer outra instituição. Também não foi 

mencionada qualquer relação entre o conteúdo dos cursos pesquisados e os conteúdos 

exigidos em processos de certificação. Não havendo, portanto, integração entre os objetivos 
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das instituições acadêmicas e das entidades de classe. 

 

4.2.4 Identidade Profissional 

 

Não encontramos evidências na pesquisa de que os cursos de graduação e pós-

graduação sejam decisivos neste aspecto. Assim como para Hallier e Summers (2011), um 

diploma não é indicativo de identidade profissional. As falas de G1_CP_1 e G1_CP_2 estão 

de acordo com Farndale (2005) que diz que a identidade profissional dependerá também da 

atuação das empresas. 

A partir de Armstrong (2006) entendemos que o profissional de RH é o trabalhador 

que atua na área da empresa responsável pelas atividades associadas ao relacionamento entre 

a organização e seus empregados, associando, portanto, a identidade profissional à atuação 

dentro das organizações. Desta forma, pode-se considerar que a carreira é um definidor da 

identidade profissional. 

Os coordenadores de curso de graduação concordam sobre a facilidade de 

incorporação do tecnólogo ao mercado de trabalho, embora tenham visões diferentes sobre as 

possibilidades de carreiras e o porte de empresas em que irão atuar. G1_CG_1 e G1_CG_2 

acreditam que os egressos dos cursos tecnológicos irão trabalhar prioritariamente em empresa 

médias nacionais, enquanto G1_CG_3 vê uma atuação mais abrangente. Os coordenadores de 

pós-graduação também enxergam evolução na carreira dos alunos egressos, dentro da área de 

RH. Como já mencionado em 4.2.1, as próprias empresas atuam como agentes de 

institucionalização, ao mesmo tempo que, ao colaborarem com a carreira dos profissionais na 

área, os conferem identidade profissional. 

A construção da identidade profissional a partir do reconhecimento por pares também 

foi abordada nesta pesquisa e associada ao grau de maturidade ou porte da empresa pelos 

entrevistados G1_CG_1, G1_CG_3 e G1_CP_1. Já G1_CG_2 e G1_CP_2 seguem os 

resultados dos estudos acadêmicos como os de McCracken e Heaton (2012), Heizmann e Fox 

(2017) e McCracken et. al. (2017) que constataram que é papel do próprio profissional 

construir a credibilidade e legitimidade dentro da organização a partir de um bom 

relacionamento com os demais gestores. 
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4.2.5 Síntese 

 

O Quadro 11 traz a síntese da análise do conteúdo das entrevistas com representantes 

dos agentes de institucionalização. 

 

Quadro 11 - Coordenadores de curso 

Processo de institucionalização Papel dos agentes Identidade profissional 

- Profissionais precisam de conhecimentos 
específicos e visão de negócios. 
- Ao ministrarem estes conhecimentos, os 
cursos acadêmicos contribuem para o 
processo de profissionalização do RH.  

- Cursos acadêmicos são 
importantes agentes de 
institucionalização 
- Cursos acadêmicos visam 
atender às demandas do mercado 
sobre os profissionais.  
- A empresa também é um agente 
de institucionalização  

- Cursos acadêmicos não são 
suficientes para a construção 
da identidade profissional. 
- A identidade se apoia nas 
decisões de carreira. 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

4.3 ASSOCIATIVISMO E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

No âmbito desta pesquisa consideram-se a entidade de classe como agentes de 

institucionalização do profissional de RH. Foram entrevistadas duas dirigentes de entidade. 

Neste tópico, após a descrição dos principais dados obtidos das entrevistas, o conteúdo será 

analisado com base nos códigos já apresentados no Capítulo 3. 

 

4.3.1 Visão Geral Sobre o Papel das Entidades e o Profissional de RH 

  

 Os objetivos das entidades de classe têm semelhanças e diferenças em relação aos dos 

cursos acadêmicos. Para as dirigentes entrevistadas a formação do profissional se dá pela ação 

conjunta de diversos agentes. 

 Para G1_DE_1, o papel da entidade é fomentar o conhecimento da gestão de pessoas 

no público de RH através da discussão de temas relevantes e da facilitação de network.  

 A dirigente afirma que, além da visão estratégica do negócio, as competências 

necessárias aos profissionais de RH são flexibilidade e inteligência emocional. Sobre o papel 

do profissional, dentro das organizações, complementa: “De um modo geral é garantir a 

aderência à legislação (...). Mas, interfacear a legislação com a realidade do negócio” 

(G1_DE_1).   

 Mudanças nestes papéis estariam relacionadas ao avanço tecnológico como o uso da 
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inteligência artificial. 

 G1_DE_2 também acredita que o papel do profissional de RH está passando por 

mudança:  

A área de RH saiu de um movimento super operacional, uma área de departamento pessoal, 
para ocupar hoje que a gente chama de área de influenciação (...), a gente deu um passo além 

do RH estratégico. (G1_DE_2) 

  

 G1_DE_1 afirma instituições de ensino e entidades de classe devem estar mais 

próximas e complemente:  

Os cursos de pós-graduação e, até mesmo de graduação, precisam estar atentos a esse 
movimento do mercado, (...) e trazer temas relevantes que incomodem os funcionários, não só 
de RH como de outras áreas, para ver o que tem de novo por aí. (G1_DE_1) 

  

 G1_DE_1 identifica que a formação também vem de outros fatores como: a forma 

como o profissional aproveita as oportunidades de carreira, as pessoas com quem convive 

profissionalmente e a autodeterminação.  

 G1_DE_2 ressalta o papel dos congressos e grupos de estudos, além de outras medidas 

como contribuições da entidade de classe na formação do profissional de RH. G1_DE_2 

relata as seguintes competências como essenciais ao profissional de RH: conhecimento, 

empatia, habilidade de compreender a outra pessoa, ajudar as pessoas a se integrarem e 

trabalharem juntas, ter liderança, iniciativa e influência. 

 G1_DE_2 diz que pelo fato da área de RH é formada por profissionais de diversas 

áreas como administradores, pedagogos e psicólogos, ela aconselha a futuros profissionais 

que procurem uma formação na área de humanas como psicologia ou pedagogia e 

acrescentem conhecimentos na área de administração. Para a dirigente, o RH não tem uma 

linha de formação tão clara quanto outras áreas como engenharia, economia ou direito. 

 As duas dirigentes de entidade de classe entrevistadas divergem sobre o aumento do 

grau de profissionalização em RH. Para G1_DE_1 ainda existe um grupo grande de 

profissionais que está “estacionado no tempo”, enquanto G1_DE_2 acredita que: “As pessoas 

estão ficando mais conscientes que RH não é só gostar de gente e que não é só 

relacionamento, que tem ciência por trás” (G1_DE_2). 

G1_DE_2 descreve a processo de Certificação que a entidade de classe trouxe de uma 

entidade internacional. Segundo a dirigente a certificação provém da aprovação em uma prova 

que abrange todas as áreas de RH. O certificado é válido por um tempo determinado e, 

periodicamente profissional deve passar por novas provas, se quiser se recertificar. Estas 

provas são as mesmas aplicadas mundialmente pela entidade internacional sendo, inclusive, 
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em inglês ou espanhol. Paralelamente à prova, existe um curso preparatório oferecido pela 

entidade de classe brasileira.  

Sobre o reconhecimento da certificação G1_DE_2 afirma: 

Lá fora, este certificado tem um valor enorme. (...). Tem um peso que aqui ainda não 
tem. Mas a ideia nossa ideia é que terá. Porque a gente acredita que é uma forma de 
qualificar a pessoa, como sendo uma pessoa que tem um conhecimento técnico nessa 
área. (G1_DE_2) 

 

G1_DE_1 diz que o profissional de RH ainda é visto, na maioria das empresas, como 

um profissional operacional e que atua “no mundinho dele” em tarefas como folha de 

pagamento. Para ela o “próprio RH” tem que se posicionar no papel estratégico para que seja 

reconhecido por seus pares de outras áreas. A sociedade o enxerga como um profissional 

mediando que ainda não está apto ou aderente a este momento novo das organizações.  

G1_DE_2 acredita que o reconhecimento da área dentro da organização está 

acontecendo “devagar” por parte de presidentes e gestores de outras áreas. Para ela o 

profissional é visto de formas diferentes a depender da organização, sendo pouco reconhecido 

nas empresas menores e visto como “suporte estratégico”, nas grandes organizações. 

G1_DE_2 acredita que o reconhecimento do profissional de RH está em transição da visão de 

uma área administrativa para uma área de suporte à estratégia. 

 

4.3.2 O Processo de Institucionalização 

 

A dirigente G2_DE_2 reforça as múltiplas formações possíveis do profissional de RH 

e o caráter da área como não tendo uma linha de formação tão clara, sendo, portanto, relativo 

o papel das instituições de ensino. Ainda assim, ao aconselhar que futuros profissionais 

procurem “formação na área de humanas” e “conhecimentos na área de administração” e ao 

dizer que “não é só gostar” de gente e que a área “tem ciência por trás”, a dirigente atribui a 

formação acadêmica como parte importante do processo de profissionalização assim como 

Freidson (1996). Embora G1_DE_1 atribua o processo de profissionalização a uma minoria. 

 G2_DE_1 e G2_DE_2 concordam com o entendimento de que a formação depende 

das oportunidades de carreira, das pessoas de convivência e da autodeterminação, assim como 

também constataram G1_GP_1 e G1_GP_2. G1_DE_2 ressalta o papel dos congressos e 

grupos de estudos e outras medidas na formação do profissional de RH. Estes agentes não 

foram estudados pela literatura até o momento. 

G2_DE_1 e G2_DE_2 mencionam diferentes competências necessárias aos 
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profissionais de RH como flexibilidade, inteligência emocional, empatia, liderança e 

influência. Estudos anteriores sobre o perfil de competências do profissional de RH deram 

destaque a competências relacionadas ao negócio (Ulrich & Brockbank, 2005; Caldwell, 

2008; Cleland et. al., 2011; Long & Ismail, 2011; Long et. al.; 2013; Lo et. al., 2015; Cohen, 

2015) e não se debruçam sobre competências comportamentais como as mencionadas nesta 

pesquisa. 

Para G2_DE_1 e G2_DE_2 o papel da área de RH é estratégico e está em processo de 

mudança no sentido de ganhar mais espaço na organização refletindo a visão de autores como 

Beer et. al. (1984), Schuler e Jackson (1987), Torrington e Hall (1987) e Dulebohn (1995).  

Ao mesmo tempo G2_DE_1 menciona que o desenvolvimento tecnológico deve 

interferir no papel da área, tema pouco mencionado na literatura a não ser por Bondarouk e 

Ruël (2013) que mostraram que o e-HRM não resulta automaticamente em benefícios 

estratégicos diretos, ao mesmo tempo que não fortalece necessariamente as capacidades 

dinâmicas e operacionais da função. 

 

4.3.3 O Papel dos Agentes  

 

As entrevistas com dirigentes de entidades de classe também permitiram o 

aprofundamento do entendimento sobre um dos agentes de institucionalização, mencionados 

na literatura, do perfil dos profissionais de RH no contexto brasileiro. 

G1_DE_1 diz que o papel da entidade de classe é fomentar conhecimento e network e 

G1_DE_2 ressalta o papel dos congressos, grupos de estudos e de outras medidas como 

contribuições da entidade de classe na formação do profissional de RH. Desta forma 

entendem a entidade de classe como um agente de institucionalização complementar aos 

cursos acadêmicos e outros agentes de acordo com (COHEN, 2015). 

Por outro lado, as entidades de classe do Brasil, ao contrário do que sugere Cohen 

(2015), não assumem um relacionamento direto com as instituições acadêmicas, como a 

SHRM, nos Estados Unidos, que chegou a criar uma base curricular e um perfil de 

competências a serem utilizados 

Apesar da ação de entidades de classe e instituições acadêmicas não ser integrada 

G1_DE_1 reconhece a importância dos cursos de graduação e pós-graduação na área como 

agentes de institucionalização ao sugerir que as duas partes estejam mais próximas e fazer 

sugestões de conteúdo como “estar atentos a esse movimento do mercado” e “trazer temas 

relevantes que incomodem os funcionários”.  
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Ao relatar o estágio de implementação das certificações no Brasil, G1_DE_2 confirma 

o que foi constatado por Lyons et. al. (2012) e Lengnick-Hall e Anguinis (2012), nos Estados 

Unidos de que há pouca pesquisa específica e, portanto, pouca evidência de que a certificação 

agregue valor aos profissionais ou às empresas. Por conta disto e de ser um processo novo no 

Brasil, ainda com baixa adesão entre os profissionais, a certificação não pode ser considerada 

um agente de institucionalização relevante. Estudos futuros sobre este tema serão sugeridos 

no Capítulo 5 deste trabalho. 

 

4.3.4 Identidade Profissional 

 

G1_DE_1 e G1_DE_2 acreditam que há uma evolução no reconhecimento do RH por 

outras áreas da empresa, mas que ainda existem a visão do RH como operacional em 

empresas pequenas e médias. Nestas empresas não haveria o reconhecimento necessário 

mencionado por Stanton et al. (2010), McCracken e Heaton (2012), Heizmann e Fox (2017) e 

McCracken et. al. (2017). 

O desenvolvimento da certificação no país pode impactar positivamente na identidade 

profissional de RH já que para G1_DE_2, nos Estados Unidos este procedimento já tem um 

‘peso’ ainda não existente no Brasil. A certificação pode aumentar a credibilidade de um 

profissional, uma necessidade mencionada por McCracken e Heaton (2012). 

 

4.3.5 Síntese 

 

O Quadro 12 traz a síntese da análise do conteúdo das entrevistas com representantes 

de entidades de classe. 

 

Quadro 12 - Dirigentes de Entidade de Classe 

Processo de institucionalização Papel dos agentes Identidade profissional 
- Não há clareza sobre qual deve 
ser a formação acadêmica do 
profissional de RH. 
- A institucionalização depende as 
oportunidades de carreira 
- Várias competências 
comportamentais são 
consideradas essenciais. 
- O papel da área está passando 
por transformação e incorporando 
novas tecnologias 

- Não a ação integrada as entidades 
e instituições acadêmicas 
- Entidades de classe são agentes 
complementares na 
institucionalização do profissional 
de RH. 
- As entidades viabilizam o processo 
de certificação. 
- A certificação que ainda está em 
fase inicial e não é um agente de 
institucionalização importante. 

- O RH ainda têm baixo 
reconhecimento por outras áreas 
- A entidade profissional não traz 
forte contribuições para a 
construção da identidade do 
profissional. 
- A certificação pode crescer de 
importância e colaborar com a 
construção de identidade 
profissional do RH. 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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4.4 A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO SOBRE O PERFIL PROFISSIONAL 

 

No âmbito desta pesquisa consideram-se que headhunters envolvidos em recrutamento 

de profissionais para posições de RH e diretores de RH são bons expoentes das necessidades 

das organizações em relação ao perfil do profissional da área. 

Foram entrevistados dois headhunters com experiência em recrutamento de executivos 

de RH e três diretores de RH de empresas de diferentes perfis. 

 

4.4.1 A Visão Geral dos Representantes das Empresas Empregadoras 

 

O entrevistado G2_HH_1 atua como headhunter há sete anos e presta serviços de 

recrutamento de profissionais de diferentes para áreas para empresas de diferentes 

seguimentos. G2_HH_2 atua há 20 anos como headhunter depois de uma carreira corporativa. 

G2_DI_1 tem 47 anos e, há três anos, é diretor de RH em uma empresa do ramo de 

seguros. É graduado em administração, com MBA na área de negócios e mestrado em 

andamento na área de sustentabilidade. Ao longo da carreira trabalhou em diferentes áreas, em 

empresas de vários segmentos. Passou por diversos cargos na área de RH até assumir a 

posição de diretor. Ele passou a se reconhecer como profissional de RH aos 27 anos com a 

mudança para uma empresa específica e diz: “foi aí que eu reconheci que era isso que eu 

queria seguir como parte da minha carreira”. 

G2_DI_2 é diretora de RH há três anos em uma empresa de tecnologia da informação, 

depois de uma trajetória de 15 anos atuando em RH em uma grande consultoria, tem 40 anos 

é graduada em psicologia, fez pós-graduação em administração e MBA em gestão de pessoas. 

Ela atuou em diversas áreas dentro do RH como recrutamento e desenvolvimento em 

empresas de segmentos diversificados de diz que se reconheceu como profissional de RH 

“desde sempre” e que por isso, escolheu a graduação em psicologia. 

G2_DI_3 é diretor de RH de uma empresa de alimentação há quatro anos. É graduado 

em ciência da computação, tem mestrado na mesma área, doutorado em engenharia, além de 

cursos de MBA em diferentes áreas. Ele trabalhou em áreas de negócios em empresas de 

diversos segmentos e diz que não se reconhece como um profissional de RH e sim como um 

executivo capaz de atuar em qualquer área da organização.  Ele considera que sua habilidade 

em gestão e o fato de ter participado de um processo de profunda mudança cultural em uma 
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empresa foram decisivos para que se tornasse um diretor de RH 

 Para G2_HH_1 a formação acadêmica, através de cursos de graduação ou pós-

graduação, não garantem a aquisição das competências necessárias aos profissionais. Ele não 

considera a titulação um critério decisivo na escolha de um profissional da área, avaliando 

que, independentemente do candidato ser um tecnólogo, bacharel ou pós-graduado, o que o 

qualificará será a vivência profissional e a atualização em temas como novas tecnologias e 

entendimento da conjuntura. Esta atualização do profissional pode acontecer através de 

eventos e feiras organizados por entidades de classe ou por outras entidades.  

 Já G2_HH_2 considera importante a formação específica para que o executivo seja 

especialista em sua área e generalista nas demais. Diz: 

Eu teria uma formação específica como um MBA em capital humano ou em RH ou uma 
especialização em recursos humanos. Mas eu não deixaria de ter extensão em marketing, 
extensão em finanças. (G2_HH_2). 

  

 Na mesma G2_DI_1 ressalta a importância de o profissional ter visão de negócios e 

visão de pessoas simultaneamente: 

Ele tem que ter uma visão mais ampla de negócio, para não ficar departamental. Essa é um 
pedaço. A outra, ele tem que ter conhecimentos específicos. (...). Mas também não adianta ter a 
formação e não ter a capacidade de analisar, querer participar e querer influenciar o negócio 
(G2_DI_1) 

  

Para G2_DI_1 o tecnólogo em RH é “muito técnico” e “não tem essa visão mais 

ampla e sistêmica do papel de recursos humanos”. Considera que a entidade de classe no 

Brasil “contribui pouco”: “As associações de classe, elas não estão preocupadas com uma 

formação integral. Eles estão preocupados em oferecer alguns serviços, alguns processos” 

(G2_DI_1). 

G2_DI_2 considera a formação acadêmica um “paradigma que está sendo quebrado” e 

diz: “às vezes, um curso fica mais no papel do que, necessariamente, em valor agregado”.  

Não tem opinião formada sobre o curso tecnológico, mas não faz distinção entre esta 

formação e outra na escolha de um profissional. Sobre a entidade de classe, diz: “Promovem 

um network bem bacana, eu acho que promovem uma parceria entre profissionais de RH, que 

eu acho isso extremamente positivo” (G2_DI_1). 

G2_DI_3 diz que a escola não ensina as competências essenciais aos profissionais. 

Há consenso entre os entrevistados de que profissionais de RH deve ter conhecimentos 

específicos em RH e nas áreas de negócio. Além disto, os entrevistados mencionam diversas 

competências que consideram essenciais aos profissionais. Entre elas estão: inovador em 
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termos de tecnologia, saber lidar com as pessoas e com o contexto da companhia, ter 

habilidades pessoais e interpessoais, capacidade de colaboração, capacidade analítica, 

possibilidade de escuta, ter raciocínio lógico, ser analítico, versatilidade, resiliência, pensar 

“fora da caixa” e ter “presença executiva”. 

G2_HH_1 acredita que o simples uso da nomenclatura business partner não é 

suficiente para se entender o escopo de atuação deste profissional: “depende muito do 

tamanho da empresa e do formato do negócio, cada um vai ter um papel diferente”.  Para o 

headhunter, o termo foi adotado porque foi trazido por empresas mais maduras que foram 

seguidas por outras. Para o headhunter, apenas em grandes empresas com RH mais maduro 

reconhecem o papel estratégico do RH é reconhecido e, para a sociedade em geral: “é visto 

como um cara que tem vaga a todo momento e que deveria saber de questões básicas que, não 

necessariamente, é o papel dele”. 

G2_HH_2 o termo business partner pode ser entendido de forma micro como alguém 

da estrutura da área “cuidando de um determinado segmento da companhia”, enquanto a 

forma macro é a gestão do capital humano da empresa de forma estratégica. Ele não vê o 

termo incorporado às organizações. Na sua visão o papel do RH não é reconhecido pelas 

outras áreas da empresa e por isso há “a necessidade do profissional de RH saber se valorizar 

e saber se impor e saber atuar”. Da mesma forma, a sociedade não enxerga a importância 

deste profissional, considerando-o “o cara que vai cuidar da contratação”.   

Para G2_DI_1 o business partner é um consultor interno que dá suporte aos gestores 

nas tomadas de decisões. O diretor afirma que por ter vários papéis o RH é estratégico e 

operacional ao mesmo tempo. No entanto, no seu entender, ainda são poucas empresas que 

têm a visão do RH articulada com o negócio. Para G2_DI_1, a sociedade em geral vê o 

profissional de RH como alguém que cuida das pessoas dentro da organização e não como 

alguém que traz resultados. 

 Na mesma linha, G2_DI_2, diz que, no geral, o papel do RH está associado ao papel 

do business partner, que define como um profissional que tem o lado de gestão de pessoas, 

mas que conhece muito bem a organização e o negócio, estando próximo do time de 

executivos e os auxiliando. No entender de G2_DI_2, o reconhecimento do papel do RH 

como estratégico pelas demais áreas varia de acordo com a empresa, sendo que algumas ainda 

enxergam o RH de uma maneira muito operacional. Outro fator que impactaria neste 

reconhecimento seria a postura dos profissionais, que devem “se posicionar de uma maneira 

diferenciada. Sobre a visão que a sociedade em geral tem do profissional de RH, G2_DI_2 

menciona preconceito: “(...) aquela área que contrata, que paga, ou aquela área que só fala 
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não, ou aquela área que bota um monte de processo” (G2_DI_2). 

 G2_DI_3 não concorda com o uso do termo business partner, por que, segundo ele, 

colocaria o RH numa posição secundária, apenas como um parceiro e não como “player” do 

negócio. Para G2_DI_3 cabe ao executivo de RH ocupar um papel estratégico dentro das 

organizações: “não é responsabilidade da função, da disciplina”. Considera que, em geral, as 

organizações enxergam RH como um entrave burocrático ou como “o cara que abraça a 

árvore e gosta de gente”. G2_DI_3 diz que lê muitas críticas à área em redes sociais que 

associa à baixa autoestima de pessoas de colocam a infelicidade profissional “nas mãos do 

RH”, abrindo mão de protagonizar sua própria carreira.  

 

4.4.2 O Processo de Institucionalização 

 

O processo de institucionalização da profissão através da formação acadêmica é visto 

de maneiras diferentes pelos entrevistados deste grupo. G2_HH_2 e G2_DI_1 estão de acordo 

com Freidson (1996) e consideram a formação específica na área relevante. No entanto, 

ambos também acreditam que profissionais de RH devem também fazer cursos relacionados a 

área de negócios. Já G2_HH_1 e os demais diretores têm uma visão diferente da relatada na 

literatura pois, para eles, cursos de graduação ou pós-graduação, não garantem a aquisição das 

competências necessárias aos profissionais. Observa-se que os diretores entrevistados 

possuem formações bastante diversas em termos de graduação e pós-graduação sendo que 

apenas G2_DI_2 tem formação específica em RH.  

Os entrevistados relatam diversas competências que consideram essenciais aos 

profissionais que estão de acordo com Ulrich e Brockbank (2005) que defendem que o RH 

deve ser um parceiro estratégico que auxilie os demais gerentes em seus objetivos e um 

especialista funcional que crie e implante práticas que fortaleçam a organização. Isto é 

mencionado pelos entrevistados em termos como “experiência nos subsistemas de RH”, 

“conhecimentos sobre negócios”, “ter visão de negócios”, “lidar com as pessoas” e “lidar com 

o contexto da companhia”, “ser conselheiro das áreas de negócio”, “coaching da liderança”, 

“auxiliar a liderança com ferramentas, orientação, processos e políticas”. 

No entanto, outras competências citadas pelos entrevistados não são relatadas na 

literatura como “entender cenários”, “fazer diagnóstico”, “ter presença executiva”, 

“capacidade de colaboração”, “capacidade analítica”, raciocínio lógico, versatilidade, 

resiliência, inteligência emocional e “pensar fora da caixa” e “conhecer novas tecnologias”. O 

relato destas competências mostra limitações no modelo de Ulrich e Brockbank (2005), 
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também constatadas em estudos anteriores como os de Caldwell (2008) e Long et. al. (2013). 

 A visão dos diretores entrevistados sobre o RH como business partner é bastante 

diversa. G2_DI_3 não vê este termo incorporado às organizações e também discorda de sua 

utilização, uma vez a partner atribuiria ao profissional um papel secundário. Para G2_DI_1 e 

G2_DI_2, o business partner representa o real papel do RH sendo o profissional que tem 

conhecimentos específicos da área, ao mesmo tempo que conhece bem a organização e o 

negócio, mas não vê este papel incorporado a todas as organizações. 

Os entrevistados ressaltam, no entanto, que existem diferentes visões sobre o termo. A 

visão macro do business partner, segundo os entrevistados, é o próprio papel estratégico do 

RH nas organizações, enquanto na visão “micro”, o business partner pode ser um profissional 

de RH dedicado ao atendimento de uma área específica da empresa, mas pode também ter 

outras funções a depender do grau de maturidade da organização e de como esta utiliza a 

nomenclatura 

 Os diretores e headhunters estão de acordo com Marchington (2015) ao não verem a 

total incorporação da visão estratégica de RH às organizações. Os diretores e headunters 

entrevistados discordam de Wright (2008) e Keegana e Francis (2010) no que diz respeito à 

desprofissionalização ou perda da dualidade característica da área que seria consequência da 

adoção do business partner. G2_DI_1 e G2_DI_2, assim como McCracken e Heaton (2012) 

que constatou que as organizações podem adotar um modelo de business partner, ao mesmo 

tempo em que os profissionais da HR se mantêm como especialistas. 

 

4.4.3 O Papel dos Agentes  

 

Os headhunters entrevistados têm visões diferentes sobre o papel dos cursos de 

graduação e pós-graduação como agentes de institucionalização. Divergindo de Cohen 

(2005), G2_HH_1 considera a vivência acadêmica distante da vivência prática dentro de RH. 

Já G2_HH_2 acredita que uma formação específica é importante atribuindo, portanto, às 

instituições de ensino um papel relevante na institucionalização assim como Cohen (2005). 

Ao mencionar que os principais aspectos da formação profissional seriam “vivência 

profissional” e “atualização”, G2_HH_1 vê o tecnólogo com o mesmo espaço que 

profissionais de outras formações. 

Divergindo de Cohen (2005), os diretores de RH entrevistados dão pouca importância 

aos cursos de graduação e pós-graduação como agentes de institucionalização do profissional 

de RH como mostram alguns termos utilizados nas entrevistas como: “não adianta ter a 
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formação e não ter a capacidade de analisar” e “paradigma que está sendo quebrado”. Para 

G2_DI_1 e G2_DI_2 o curso tecnológico em RH é visto como é “muito técnico” e 

insuficiente para diferenciar o profissional num processo seletivo. Para G2_DI_3 as 

competências essenciais não são aprendidas através de cursos. 

A falta de consenso se repete em relação ao papel das entidades de classe considerado 

relevante por G2_HH_1 e G2_DI_2, a atuação é positiva através de discussões interessantes 

sobre a atualidade. Em contrário à Cohen (2005), G2_DI_1 a atuação delas não é tão relevante 

quanto poderia ser, ficando muito no “ferramental” e não foram mencionadas como relevantes 

por G2_HH_2 G2_DI_3 

Headhunters e diretores possuem bastante clareza do perfil profissional demandado 

pelas organizações e valorizam mais a experiência na atuação profissional do que a formação 

acadêmica como agentes formadores. 

 

4.4.4 Identidade Profissional 

 

Entre os diretores entrevistados, o auto reconhecimento como um profissional de RH 

tem aspectos bastante divergentes. G2_DI_1 atribui o seu auto reconhecimento na profissão a 

um momento específico da carreira e com a mudança para uma determinada empresa, assim 

como constatou Farndale (2005), ao associar a identidade profissional a atuação das empresas. 

G2_DI_3 não se identifica como um profissional de RH e sim como um gestor em amplo 

sentido, situação não mencionada na literatura pesquisada. G2_DI_2 também relata uma 

situação não presente na literatura ao dizer que se reconheceu como profissional de RH 

“desde sempre” e que procurou uma formação acadêmica que a proporcionasse a carreira na 

área. 

G2_DI_1 e G2_DI_2 identificam aspectos da trajetória de carreira dentro das 

empresas que foram decisivos para a construção da identidade, reforçando a ideia de Farndale 

(2005). Entre estes aspectos estão: ter atuado em áreas específicas do RH como recrutamento, 

remuneração, treinamento e desenvolvimento, e ter exercido a função de business partner. 

Mesmo não tendo construído uma identidade profissional de RH, G2_DI_3 diz que o 

fato de ter participado de um processo mudança cultural profunda em uma empresa foi 

decisivo para que se tornasse diretor de RH, também reforçando Farndale (2005). 

G2_HH_1 considera que a perspectiva de carreira de profissional de RH é melhor se 

este for reconhecido, dentro as empresas, como um profissional que conseguiria atuar também 

em outas áreas, portanto, em divergência com Pritchard (2010) que enxerga a existência de 
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tensões entre funções tradicionais do RH e outras consideradas estratégicas. 

Os headhunters e diretores entrevistados entendem o papel do RH como estratégico, 

mas não reconhecido pelos pares de outras áreas nas organizações. Novamente há associação 

do grau de reconhecimento à maturidade e porte da empresa como já constatado por outros 

entrevistados como G1_CG_1, G1_CG_3, G1_CP_1, G1_DE_1 e G1_DE_2. Os 

entrevistados utilizaram os termos “operacional” e “entrave burocrático” para descrever a 

forma como o RH é visto dentro da organização. Para G2_DI_1 a articulação da área com o 

negócio existe em poucas empresas e para G2_DI_2 este reconhecimento depende da 

característica da empresa. 

No entanto, a literatura da área aponta dificuldades para o reconhecimento do papel do 

RH como o estudo de Stanton et al. (2010) que constatou que o papel do CEO da organização 

é fundamental para legitimar o RH dentro da organização e os de McCracken e Heaton (2012) 

e McCracken et. al. (2017) que reforçam a importância desenvolvimento de relacionamentos e 

gerenciamento de conflitos e reconhecimento mútuo entre o RH e gerentes de linha como 

fatores de legitimação do RH. Heizmann e Fox (2017) observaram que a resistência dos 

gestores de linha dificulta esta legitimação. 

G2_DI_1 reforça o resultado de McCracken e Heaton (2012) ao afirmar que uma visão 

articulada pode fazer com que os demais gestores de uma organização reconheçam o papel do 

RH como estratégico. 

Os três diretores e G2_HH_2 estão de acordo com os entrevistados G1_CG_2 e 

G1_CP_2 que afirmam que cabe também ao próprio profissional posicionar-se, dentro da 

organização, de uma maneira que facilite o reconhecimento e, portanto, a legitimidade, assim 

como concluíram McCracken e Heaton (2012), Heizmann e Fox (2017) e McCracken et. al. 

(2017). 

O reconhecimento do profissional de RH pela sociedade, segundo o grupo, também é 

baixo e associado às funções tradicionais como contratação, pagamento, cuidar das pessoas, o 

que mostra que a identidade do profissional como parceiro de negócios não está consolidada.  

 

4.4.5 Síntese 

 

O Quadro 13 traz a síntese da análise do conteúdo das entrevistas com representantes 

das necessidades das organizações  
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Quadro 13 - Mercado De Trabalho – Headhunters E Diretores 
 

Processo de institucionalização Papel dos agentes de 
institucionalização 

Identidade profissional 

- A formação acadêmica não é 
decisiva na institucionalização do 
profissional. 
- Profissionais de RH precisam de 
conhecimentos específicos e visão 
de negócios. 
- Várias competências 
comportamentais são consideradas 
essenciais  
- O domínio de novas tecnologias 
surge como uma demanda para a 
área. 
- Existem significados diferentes 
para o termo business partner 
- O modelo de business partner não 
está incorporado às organizações. 

- Não há consenso sobre a 
importância dos cursos de 
graduação e pós-graduação. 
- Não há consenso sobre o papel das 
entidades de classe. 
- A certificação ainda é 
desconhecida. 

- A identidade profissional foi 
apoiadas em situações específicas 
dentro da carreira.  
- A carreira do profissional de RH 
está aberta a outras áreas. 
- O RH ainda têm baixo 
reconhecimento por outras áreas 
- O reconhecimento do RH 
depende do grau de maturidade da 
organização 
- O próprio profissional deve ter 
uma atitude positiva para 
conquistar reconhecimento 
- A sociedade reconhece o RH por 
suas funções tradicionais e 
operacionais 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

4.5 A VISÃO DO PROFISSIONAL SOBRE SEU PERFIL E SUA CARREIRA 

 

Neste estudo foram entrevistados três gerentes de RH, dois profissionais que exercem 

a função de business partner e três com cargo de analista.  

 

4.5.1 A Perspectiva Geral do Profissional de RH 

 

G3_GE_1 tem 49 anos e há três é gerente de RH em uma indústria. Trabalha há 19 

anos em RH, sempre na mesma empresa. É bacharel em direito, tem pós-graduação em direito 

do trabalho e cursa MBA em RH. Até 2015 manteve uma carreira paralela como advogado. 

Ele diz que trabalhar em RH “não foi uma escolha” e que após atuar em outras áreas como TI, 

as oportunidades em RH foram surgindo. Considera que a formação em direito contribuiu 

para a sua entrada na área por conta da “atividade legal na área trabalhista”. O gerente diz que 

passou a se reconhecer como profissional de RH há 8 anos, quando deixou de se sentir um 

profissional técnico voltado à parte jurídica passou a “compreender quais eram as variáveis 

que tinha em mãos e como poderia ser utilizado de uma maneira mais ampla”. Está cursando 

uma formação específica (MBA) que “consolida sua posição como homem de RH”. Em sua 

carreira, G3_GE_1 vê a possibilidade de assumir novas posições dentro da empresa, não 

necessariamente, na área de RH por considerar seus conhecimentos bastante úteis também 

para outros cargos. 

G3_GE_2 tem 42 anos e, há um ano e meio, é gerente de RH Brasil, em uma empresa 
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da área de tecnologia. É graduada em pedagogia e fez pós-graduação (especialização) na área 

de gestão do conhecimento e em gestão empresarial (MBA). Ela iniciou na área de RH como 

estagiária enquanto cursava a graduação. Inicialmente não tinha interesse pela área e queria 

atuar como pedagoga em escolas, mas acabou buscando o processo seletivo de uma grande 

empresa por pressão da família. Nesta primeira empresa, “apaixonou-se” por 

desenvolvimento humano, área na qual foi efetivada. Diz: 

Sou louca pelo desenvolvimento humano. Então, saber que a gente pode pensar em brincar de 
quebra cabeça com os potenciais da empresa. Puxa, eu aliar o que a estrutura da empresa 
precisa nos próximos anos e o que a pessoa quer nos próximos anos, e ligar uma coisa na outra 
e fazer ela se prepara para esse lugar, e eu fazer parte disso. Para mim é radiante, é muito legal. 
(G3_GE_2) 

 

Ao longo da carreira G3_GE_2 passou por diferentes empresas e diferentes subáreas 

do RH, como treinamento e desenvolvimento, gestão de carreira, comunicação e avaliação de 

desempenho. A primeira resposta que dá sobre sua profissão é “gerente de RH” depois corrige 

para “pedagoga”, mas considera-se uma profissional de RH, quando perguntada diretamente 

sobre isto. Como perspectiva de carreira futura, G3_GE_2 diz que trabalharia em áreas como 

comunicação, marketing ou produtos e acredita que ser de RH a auxilia e diz: “você acaba 

atuando muito profundamente com as pessoas e entende muito bem o que elas fazem”. 

G3_GE_3 tem 51 anos, é formada em psicologia e é gerente de RH em uma empresa 

prestadora de serviços na área. Ela não cursou pós-graduação e realizou formação para 

exercer a função de coach. Iniciou na área no último ano da faculdade em uma consultoria em 

RH especializada em testes psicológicos. Um dos fatores que a motivou foi não se identificar 

com a área clínica da psicologia. Ao longo da carreira atuou em diversas em empresas e 

setores da economia, sempre em RH e com foco maior em recrutamento e seleção. A gerente 

relata que sentiu um “movimento de mercado” que levou as empresas a “eliminarem” pessoas 

de RH. Diz: “as agências de emprego viraram moda”. Isto a teria levado a atuar em agências e 

consultorias até o presente momento. 

Ao ser perguntada sobre qual é sua profissão, G3_GE_3, sua primeira reação foi uma 

nova pergunta: “como assim?”. Com a pergunta mais específica sobre se considerar uma 

profissional de RH, dá a seguinte resposta: “Eu me considero uma profissional de RH em 

todos os sentidos. Eu sempre trabalhei com RH, com pessoas. Então, a única coisa que eu sei 

fazer bem é isso” (G3_GE_3). 

G3_GE_3 diz que passou a se reconhecer como profissional de RH dois anos após 

concluir a graduação em psicologia. Um dos fatores que a influenciou foi ter se identificado 

com o trabalho do seu gestor na época. Diz: 
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Eu lembro que quando eu era recém-formada, o meu gerente era uma pessoa fantástica (...) Ele 
tinha um estilo de trabalho muito formador. E aí eu fui pegando gosto. Isso foi em 1991 mais 
ou menos. Fui pegando gosto por isso, fui me identificando com o trabalho, essa coisa de 
fechar vaga, de atender as pessoas, o compromisso de cobrir uma demanda e as coisas foram 
acontecendo. (G3_GE_3) 

 

No seu próximo momento de carreira, G3_GE_3 planeja aposentar-se, afastar-se de 

funções fixas em empresas e atuar, de forma, independente como coach. 

G3_BP_1 tem 41 anos e está há menos de um mês na função de business partner em 

uma empresa de TI depois de trabalhar por 15 anos em uma grande empresa do mesmo setor 

e, anteriormente, uma curta experiência, também em RH, em uma empresa menor. Com a 

carreira praticamente desenvolvida em uma única empresa, passou por diferentes posições, 

incluindo a de business partner, mas também gerenciou áreas específicas como remuneração 

e gestão de talentos. Ela diz que não se identificou de início com RH pois na primeira 

empresa que trabalhou, uma empresa pequena, o trabalho “estava longe e ser RH”, “era 

departamento pessoal”. No entanto, usou esta experiência “como porta de entrada” na 

segunda empresa com a expectativa de que logo mudaria de área. Passou a se identificar como 

profissional de RH, dois anos após a efetivação e diz: “depois disso, nunca pensei em sair de 

RH. Quando perguntada sobre sua profissão, a resposta é “administradora”. Mas considera-se 

uma profissional de RH. G3_BP_1 relatou que teve oportunidades de carreira em área 

correlatas ao RH e que já viu colegas de área mudarem para áreas diferentes como finanças e 

vendas. Ele te oportunidades em áreas correlatas, mas que optou por continuar em RH. No 

futuro pensa em atuar em coach ou mentoria ou “ir para um campo totalmente diferente”. 

G3_BP_2 tem 37 anos e é formada em administração, mestre na área de gestão de 

pessoas e, há 9 meses, é business partner em uma empresa do ramo de educação. Ela trabalha 

em RH há 13 anos e já atuou em segmentos diferentes da área como desenvolvimento 

organizacional, engajamento, clima organizacional e gestão de talentos em empresas de 

diferentes segmentos. Já ocupou diversos cargos como coordenadora, gerente funcional e 

gerente da área. Ela estagiou e trabalhou em outras áreas com marketing, vendas e logística, 

mas diz que se reconheceu com profissional de RH logo no início da carreira, quando foi 

efetivada de um estágio e passou a trabalhar com desenvolvimento. Quando perguntada sobre 

sua profissão, a resposta é “administradora”. Mas também se considera uma profissional de 

RH. G3_BP_2 não mencionou suas perspectivas futuras em termos de carreira. 

G3_AN_1 tem 27 anos, é formada em psicologia e fez pós-graduação em RH. É 

analisa pleno da área desenvolvimento organizacional em uma empresa do ramo de seguros. 

Trabalha em RH há seis anos tendo iniciado como estagiária na área de saúde ocupacional, 
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que na empresa eram subordinados a RH, enquanto era estudante de graduação. Nesta 

primeira empresa atuou em treinamento e depois fora para empresa atual onde lida com outras 

áreas do RH como pesquisa de clima organizacional e sucessão. Quando perguntada sobre sua 

profissão responde: “psicóloga”. Mas considera-se uma profissional de RH e diz que se 

identificou da área desde o segundo estágio que foi na área de treinamento e desenvolvimento. 

Pretende seguir uma carreira de especialista na área, mas não deseja cargos de gestão. 

G3_AN_2 tem 28 anos, é formada em administração e não concluiu pós-graduação em 

RH. Ocupa o cargo de assistente de gestão de pessoas II que, na sua visão, equivale à função 

de analista. Ela diz que gostaria de estudar arquitetura, mas foi para administração por 

aconselhamento da família. Trabalha há 8 anos na área desde o primeiro estágio na área de 

treinamento. Este estágio e o relacionamento positivo com a líder da época, a estimulou a 

seguir em RH. Já trabalhou em diversas empresas, a maior parte do tempo com recrutamento 

e seleção, mas atualmente é responsável por outros subsistemas como admissão e avaliação de 

desempenho. G3_AN_2 diz que, por cansaço e para estar mais perto da família está “saindo 

do mundo corporativo”. Por isso, não pretende continuar atuando como RH e irá empreender. 

G3_AN_3 tem 39 anos, é tecnóloga em RH e fez pós na mesma área. Trabalha como 

analista administrativo, mas diz que 80% de suas atividades são voltadas para administração 

de pessoal, recrutamento e seleção. Está há nove anos na área tendo trabalhado em diversas 

empresas, a maior parte do tempo focada em departamento pessoal, mas tem experiências 

anteriores em recrutamento. Ela relata que gostaria de ter estudado psicologia, mas não teve 

condições, então começou a cursar a graduação em RH quando trabalhava na área de 

produção de uma empresa. Após o início do curso, recebeu um convite para ir para a área e 

aceitou. Relata que, neste momento, passou a se identificar como profissional de RH. Ela não 

tem um planejamento objetivo para futuro de sua carreira, mas diz: “eu gostaria de trabalhar 

um pouco mais essa parte estratégica”. 

Em sua carreira G3_GE_1, buscou formação profissional através de um curso de pós-

graduação (MBA) em RH. Ele explica que considera o curso um divisor de águas entre estar 

simplesmente atuando na área e pertencer ao nível estratégico da empresa: 

Na verdade, o MBA na forma que ele é estruturado, traz uma visão bastante ampla, uma série 
de informações que profissional de recursos humanos precisa ter para poder navegar neste 
ambiente. Eu diria que é um divisor de águas, porque a princípio quando você simplesmente 
trabalha na área de RH você ainda está muito dentro da estrutura administrativa da empresa, 
com a formação de MBA em RH você se sente um profissional diferenciado. Você começa a 
abrir as cortinas desta área de RH para conseguir enxergar esse universo com outra lente. 
(G3_GE_1) 
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Além de cursar MBA, G3_GE_1 frequenta grupos informais de troca de 

conhecimentos e já frequentou a entidade de classe. Já ouviu falar da certificação na área, mas 

ainda não teve interesse em se certificar. Ele relaciona as seguintes competências como sendo 

essenciais aos profissionais de RH: enxergar as pessoas, compreender perfis diferentes, 

administrar conflitos, compreender o ser humano como um todo. Diz: “o profissional que não 

possui esses traços, essas competências, ele não consegue avançar neste ambiente”. 

Sobre sua formação acadêmica diz que não vê “aprendizado acadêmico” trazido por 

sua graduação em pedagogia. Mas diz que, através do relacionamento com colegas e 

professores, aprendeu a lidar com pessoas. Diz: “eu aprendi, muito mais a parte 

comportamental. (...). Isso me fez, hoje, no mundo corporativo, saber lidar com pessoas em 

diferentes níveis”. 

A experiência foi semelhante na pós-graduação em gestão do conhecimento. Diz: “Eu 

não aprendi com teoria, eu aprendi com network. Eu acho que o programa de educação 

continuada, ele é muito mais rico pelo network do que pelo conteúdo em si” (G3_GE_2). 

Ela faz uma avaliação diferente do aprendizado que teve no curso MBA em gestão 

empresarial, onde teve contato com disciplinas relacionadas a marketing, finanças e produtos. 

Diz: 

Esse MBA, realmente me ajudou a entender que existe uma estratégia a ser perseguida. Porque 
tem um acionista por trás, porque tem alguém que precisa do resultado. Para que eu, através 
das pessoas, consiga ajudá-lo a chegar no resultado. Então, eu acho que esse curso do MBA 
valeu muito a pena nesse sentido. E isso vale para o meu dia a dia hoje. (G3_GE_2) 

 

G3_GE_2 também participou e foi uma das coordenadoras de um grupo de estudo 

ligado à entidade de classe, com cerca de 150 empresas, para a troca de boas práticas. O grupo 

deixou de existir após a saída de alguns integrantes. A gerente não conhece a certificação em 

RH, nem teve contato com pessoas certificadas. 

G3_GE_2 considera o relacionamento interpessoal e a gestão estratégica do negócio 

uma competência essencial a um profissional de RH. Diz: “eu acho que um profissional de 

RH saber crescer, ele precisa conhecer a estratégia, conhecer o negócio. Ele tem que ser 

orientado a resultado”. 

Para G3_GE_3, a formação acadêmica da graduação em psicologia “contribuiu muito 

pouco” para seu aprendizado na área de RH. No seu entender, o que forma o profissional é a 

“vivência”. Diz: 

Eu acho que o que forma profissional mesmo é experiência, é a vivência, principalmente do 
RH, vivência com vários tipos de pessoas, com vários tipos de profissionais, vários tipos de 
corporações. Eu acho que é isso que você carrega, que você aprende e vivencia. Porque é 
algumas teorias, que hoje, se você pegar num livro ou na internet você relembra. (G3_GE_3) 
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Já frequentou a entidade de classe e outras instituições em busca de cursos, palestras e 

outros conteúdos que contribuíssem com o aprendizado e acha que “vale a pena participar” e 

que isto traz contribuições. Nunca ouviu falar em certificação em RH. 

G3_GE_3 coloca o “discernimento” como a competência essencial para o profissional 

de RH, além da “visão da empresa” que define como saber “onde a empresa quer chegar ”. 

G3_BP_1 diz que sua graduação em administração ajudou a formar o seu modelo 

mental, entender as dinâmicas da organização e influenciou sua forma de ver o negócio, 

aspectos que considera que foram importantes para sua função de business partner. Na pós-

graduação ela considera que apenas “confirmou” os aprendizados que tinha tido na 

organização em que trabalhava e obteve uma “patente”, diz: “não acho que me agregou 

muito”.  

Ela faz parte de um grupo de líderes de RH na entidade e classe onde troca 

informações com outros profissionais e participa de eventos da área em diferentes entidades. 

Mas atribui à empresa a sua formação, diz: “a própria I. que me formou como profissional”. 

G3_BP_1 diz que conheceu um profissional certificado em RH e ficou curiosa em relação ao 

processo, mas no momento que conheceu “não estava podendo investir”. A certificação é um 

desejo dela. 

As competências essenciais para o profissional de RH, na visão de G3_BP_1 são 

“abertura para entender o negócio”, “negociação”, “comunicação” e “relacionamento”. 

Para G3_BP_2 a formação acadêmica em nível de graduação e pós-graduação são 

importantes para que o profissional tenha base conceitual em pessoas e em negócios. Ela 

também valoriza o aprendizado prático que acontece dentro das organizações e a leitura e 

consulta a outras fontes de informação. 

G3_BP_2 considera que profissionais de RH, independentemente da graduação que 

tenham realizado, devem olhar a perspectiva do indivíduo e suas motivações e interesses, 

tendo, simultaneamente um olhar de negócio que estabeleça conexão com a estratégia e com 

os processos da organização. Entre as competências gerais do profissional de RH, no seu 

entender, estariam: relacionamento, influência, liderança, mediação e pensamento sistêmico. 

As competências específicas do business partner seriam: comunicação, compreensão do 

negócio e capacidade de influência em nível mais profundo e capacidade analítica. 

 Sobre sua formação acadêmica G3_AN_1 considera que a graduação em psicologia a 

ajudou a compreender a subjetividade humana que, no seu entender, influenciam fortemente 

os processos de RH. Já a pós-graduação em RH, ela qualifica como “muito mais específica” e 

como” um ferramental de RH, do que é feito no mercado, do que é feito nas organizações”. 
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Ela diz que busca complementar sua formação com palestras, mas que não frequenta a 

entidade de classe formalmente. Para ela as competências essenciais do profissional de RH 

são mais comportamentais do que técnicas e cita: empatia, influenciar pessoas, liderança e 

gestão de conflitos. 

G3_AN_2 acha que a graduação em administração não contribuiu muito para seu 

aprendizado em RH porque o curso que fez tinha foco na área de exatas. Apesar de não ter 

concluído a pós em RH, considera que, no período que frequentou teve um aprendizado 

prático que a ajudaram em sua atuação. Ela não participa de associação de classe, mas 

pertence a um grupo informal de profissionais de RH em uma rede social que, além de troca 

de informações, também promove cursos e palestras na área que ela costuma frequentar. As 

competências essenciais aos profissionais da área são, segundo G3_AN_2: comunicação, 

organização e liderança. 

Já G3_AN_3 diz que o curso tecnológico contribuiu muito para o seu aprendizado e 

diz: “tudo que eu desenvolvo hoje, o que eu faço hoje, tem a base dessa formação”. Na pós-

graduação ela considera que aprendeu a gestão dos processos de RH. Sobre as competências 

que considera essenciais, lista: paciência, resiliência, empatia e conhecer os processos de RH. 

A empresa em que G3_GE_1 trabalha não tem o business partner em sua estrutura de 

cargos. Ele diz que tem um projeto de fazer algo neste sentido, mas que a empresa é 

resistente. Diz: “a estrutura atual que temos poderia ser mais bem dimensionada considerando 

um profissional dessa qualidade, com essas competências”. 

G3_GE_2 vê a incorporação do papel do RH como business partner “longe de 

acontecer” uma vez que a maioria das empresas olham o RH como uma função operacional. 

G3_GE_3 associa a função do business partner a “modismo” e o descreve como um 

analista de RH que foi colocado no departamento que irá atender. Diz: 

Simplesmente tiraram a pessoa de um departamento e distribuíram em outros departamentos. 
Lógico, que essas pessoas de RH trabalhando diretamente no departamento, ela tende a 
contribuir muito mais porque ela passa a conhecer a necessidade da área, a necessidade de 
perfil, ela passa a entender a estratégia da área e, com isso, ela consegue engajar as pessoas, e, 
na parte de recrutamento e seleção, trazer pessoas mais alinhadas com a área. Então, de um 
modismo, virou uma prática, que hoje acontece e faz sentido, faz todo sentido. (G3_GE_3) 

 

G3_BP_1 diz, especificamente sobre a função de business partner: “Ele tem que ter 

uma posição consultiva. Ele tem que ser considerado, pelo cliente, um parceiro de negócios 

que vai ajudá-lo a viabilizar o negócio do ponto de vista de RH” (G3_BP_1). 

Para G3_BP_1, como cada organização tem uma maturidade diferente, em cada uma 

delas o business partner pode ter uma função diferente e se relacionar com níveis diferentes 
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da hierarquia organizacional. 

G3_BP_2 observa que o termo business partner é usado de maneiras diversas a 

depender do desenho da organização de que, estes profissionais, podem ter atribuições 

completamente diferentes em cada uma destas situações. 

G3_AN_1 diz que na realidade onde atua, o business partner atua como um “tirador 

de pedido” e não, propriamente, como um parceiro estratégico.  

G3_AN_2 afirma nas organizações onde trabalhou o modelo de business partner não 

estava incorporado. Diz: “não tem um profissional que ligue todas as áreas”. G3_AN_3 não 

tem familiaridade com o termo business partner e não o vê presente nas empresas. 

Para G3_GE_1 o papel de RH dentro das organizações é estratégico porque “associa 

pessoas, processos e negócios, e exemplifica. O gerente não vê este papel estratégico ser 

reconhecido por seus pares de outras áreas da empresa. Afirma: 

As pessoas têm uma grande dificuldade para compreender a importância da área de recursos 
humanos de um modo geral, eu diria que até os níveis mais elevados da alta gestão tem essa 
dificuldade. Eles ainda entendem que a área de recursos humanos cumpre um papel 
burocrático. (G3_GE_1) 

 

G3_GE_1 também atribui esta falta de reconhecimento à dificuldade que o próprio 

profissional de RH tem em mostrar “o que não é tangível” e demonstrar a “função estratégica 

da área para a companhia. Mas considera que a sociedade em geral não enxerga a utilidade 

dos conhecimentos da área de RH. Diz: “Eles enxergam o RH como alguém que pode ajuda-

los em uma recolocação, alguma questão do tipo” (G3_GE_1). 

Para G3_GE_2, o papel do RH nas organizações é  “transitar entre as áreas” sabendo 

se comunicar e negociar. Considera este papel estratégico, mas não acredita que seus pares de 

outras áreas, também reconhecem este papel como estratégico. Atribui ao próprio profissional 

a responsabilidade por buscar espaço. Diz: 

A maior parte das empresas, inclusive a minha, olha o RH como alguém operacional, como 
alguém que vai fazer folha de pagamento e vai fazer cartinha. É o normal. É difícil você ter um 
RH atuante e estratégico, muito difícil. E cabe ao profissional de RH, cavar seu espaço. 
(G3_GE_2) 

 

G3_GE_2 recomenda a área de RH para profissionais mais jovens quando percebe que 

a pessoa vai “dar certo” na área. Mas não vê que o papel da área seja reconhecido pela 

sociedade em geral. Na visão dela, a sociedade vê o RH como “alguém operacional” e que 

“cuida do funcionário”. Diz: “não deveria ser assim, (...) tem que ser vista como qualquer 

outra área da empresa”. 

G3_GE_3 considera este papel extremamente estratégico pela dificuldade e 



111 

 

complexidade, e pela imprevisibilidade do comportamento humano. Mas não vê que o 

trabalho da área seja reconhecido pelos pares de outras áreas. Atribui a falta de 

reconhecimento à dificuldade em se mensurar os resultados das atividades de RH e também a 

crenças. Diz:  

As outras gerências não acreditam que um trabalho de motivação possa gerar produtividade. 
Acham que vai gastar dinheiro e que não vai gerar produtividade. E muitas vezes a gente 
percebe que o profissional motivado, engajado com o negócio da empresa, ele produz muito 
mais do que outro. (G3_GE_3) 

 

G3_GE_3 também associa a credibilidade (ou falta de credibilidade) do RH à postura 

da empresa e de seus principais líderes. Diz: 

Se eu tenho uma empresa que acredita que as ações de RH, que o tratamento com as pessoas é 
importante para o negócio, excelente. Mas quando você vai para a empresa que não tem essa 
visão, você não tem sucesso nenhum, você é apenas mais um lá. (G3_GE_3) 

 

G3_GE_3 recomenda que seus filhos e as pessoas mais jovens sempre procurem o RH 

de suas respectivas empresas para falarem sobre suas carreiras. No geral, acho que o 

profissional de RH é bem visto no mercado, exceto por “empresas que não acreditam”. Mas 

vê uma movimentação no sentido da valorização da área. 

Na visão de G3_BP_1 “ainda falta muito” para que todas as áreas dentro do RH sejam 

reconhecidas como estratégicas pelo demais gestores da organização. Ela estabelece uma 

hierarquia entre os setores do RH do maior para o menor reconhecimento. Diz: 

Se for colocar numa ordem, eu acho que primeiro os businesses partners, depois remuneração. 
Eu acho que recrutamento está começando, mas não é nem por recrutamento é por talent 
aquisition (...). A parte de operação, quem cuida do processo é mais difícil e precisa sair do 
processual e ir para o estratégico. (G3_BP_1) 

 

Ela recomenda a área de RH “com ressalvas” para familiares ou colegas mais jovens 

pois a área não remunera tão bem quanto outras como vendas e é adequada a pessoas que 

gostem de atuar “atrás das cortinas”, no backoffice. Outra dificuldade é encontrar o equilíbrio 

necessário e ter “coração peludo” para lidar com certos problemas e empatia para outras 

situações. G3_BP_1 considera que a sociedade, em geral, ainda vê o profissional de RH como 

recrutador e acha que as pessoas ainda não sabem o que é RH. 

Para G3_BP_2, a visão do RH em muitas organizações não é estratégica e corrobora 

com uma imagem negativa da área. Segundo a profissional o reconhecimento: “Eu acho que 

tem os dois movimentos. Organizações que reconhecem o RH como, de fato, estratégico, e 

você saber ocupar este espaço estratégico” (G3_BP_2). 

 G3_AN_1 diz que o no contexto em que atua o RH é reconhecido como estratégico 
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pelas outras áreas. Diz: “Mudar um pouco essa forma de pensar é o desafio hoje para a gente 

conseguir promover essa aproximação e de fato, atuar de forma estratégica” (G3_AN_1). 

Ela recomendaria a área para parente e amigos apensar de considerar que a área não é 

bem vista pela sociedade por diversos estigmas que criam uma barreira de aproximação com 

as pessoas de outras áreas. 

G3_AN_2 acredita que, dentro da empresa, o RH é reconhecido apenas como executor 

e não por seu papel estratégico e a visão que a sociedade tem do profissional de RH é “o mal-

humorado, que não dá o retorno, o que é indiferente perante aos problemas.” Ela recomenda a 

área de RH para amigos e parentes “se eles realmente souberem onde estão entrando”.   

G3_AN_3 também não vê o papel de RH ser reconhecido nas organizações e acredita 

que a sociedade enxerga o profissional da área apenas como o responsável pela folha de 

pagamento. Ela não recomenda a área para amigos e parentes apesar de considera-la 

promissora é também “muito sacrificante”.  

 

4.5.2 O Processo de Institucionalização 

 

Os gerentes, business partner e analistas entrevistados, assim como os diretores, 

possuem formações diversas nas áreas como direito, pedagogia, psicologia, administração e 

RH. A exceção de G3_GE_3, todos têm pós-graduação em alguma área de RH, sendo que 

dois destes profissionais têm pós-graduação em negócios. As visões dos entrevistados sobre 

as contribuições da formação acadêmica para os conhecimentos necessários são divergentes. 

Enquanto G3_BP_2 acredita que tanto a graduação, quanto a pós-graduação trazem uma 

“base conceitual” importante e G3_GE_1 considera a pós-graduação (MBA) um “divisor de 

águas” que o tornou um profissional diferenciado, G3_GE_3 não fez pós-graduação e diz que 

sua graduação em psicologia contribuiu “muito pouco” para sua formação. No meio termo 

estão G3_GE_2 e G3_BP_1 que relatam que, pelo menos, um curso específico, voltado para 

negócios, teve uma contribuição importante. Entre os analistas, há uma maior valorização da 

formação acadêmica como fonte de aprendizado. Desta forma não há consenso sobre o que 

diz Freidson (1996) que considera a formação acadêmica como um dos aspectos fundamentais 

à profissionalização. O fato de todos os membros, a exceção de G3_BP_2 terem mencionado 

a frequência em grupos de estudos ligados ou não à entidade e classe pode indicar que este 

agente é importante no processo de profissionalização e estaria trazendo reconhecimento dos 

profissionais por seus pares aspecto também levantado por Freidson (1996). 

Há consenso neste grupo de entrevistados de que o profissional de RH deve dominar 
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conteúdos específicos da área e, ao mesmo tempo, ter visão de negócio e exercer liderança e 

influência, competências relacionadas por Ulrich & Brockbank (2005). Outras competências 

essenciais relacionadas são: pensamento sistêmico, discernimento, administração de conflitos, 

relacionamento interpessoal, comunicação, compreensão do ser humano, empatia, resiliência 

e paciência. 

Neste grupo também há visões diversas sobre a incorporação do termo business 

partner às organizações. Enquanto G3_GE_2 diz que isto está “longe de acontecer”, 

G3_GE_3 associa o termo a modismo. A função deste profissional também não é clara no 

conteúda das entrevistas, sendo que a analista G3_AN_3 não tinha conhecimento sobre o 

termo. Enquanto G3_BP_1 diz que o business partner é uma posição consultiva que ajuda a 

viabilizar o negócio, G3_BP_2 vê o termo ser utilizado de maneiras muito diferentes de uma 

organização para outra. Assim como os diretores e headunters, este grupo de entrevistados 

discorda de Wright (2008) e Keegana & Francis (2010) no que diz respeito à 

desprofissionalização ou perda da dualidade característica da área que seria consequência da 

adoção do business partner. 

 

4.5.3 O Papel dos Agentes 

 

Os profissionais de RH têm posições divergentes sobre o papel dos cursos de 

graduação e pós-graduação enquanto como agentes de institucionalização, não havendo 

consenso sobre a posição de Cohen (2005). G3_GE_1 qualifica o curso de pós-graduação 

(MBA) em RH como capaz de trazer “uma série de informações que profissional de recursos 

humanos precisa ter” e G3_BP_2 acredita que a formação pode trazer a “base conceitual” 

necessária aos profissionais. Na mesma linha, as três analistas entrevistadas consideram ter 

tido grande aprendizado na pós-graduação, sendo que G3_AN_3 também valoriza os 

aprendizados da graduação tecnológica em RH. Os demais não mencionam os cursos ou os 

consideram importantes como oportunidade de network ou “patente”, mas não pelo conteúdo 

que oferecem.  

Já as entidades de classe e grupos de estudo são consideradas importantes para a troca 

de experiências práticas entre profissionais ou palestras e cursos mais rápidos, o que confirma 

Cohen (2005). Além das entidades de classe, os entrevistados mencionam grupos de estudos 

formais e informais como agentes formadores. 

A certificação não se mostra um agente de institucionalização relevante já que é 

desconhecida. Apenas uma das entrevistadas, G3_BP_1, conhece o processo e tem interesse 
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em certificar-se. 

 

4.5.4 Identidade Profissional 

 

Neste grupo, todos identificam-se como profissionais de RH e sabem reconhecer o 

momento da carreira em que esta identificação passou a acontecer em geral ligado alguma 

ação da empresa com elevação do nível de responsabilidade profissional, o que está de acordo 

com Farndale (2005). 

A área não reflete a preferência dos entrevistados no início da carreira, a não ser para 

G3_BP_2.  G3_GE_1 diz que trabalhar em RH “não foi uma escolha”, G3_GE_2 menciona 

pressão da família, G3_GE_3 relata falta de identificação com a psicologia clínica que a teria 

levado a buscar uma alternativa e G3_BP_1 acreditou no início da carreira que sua 

experiência em RH seria apenas uma porta de entrada em uma grande empresa. Mesmo entre 

as analistas, há a manifestação de preferência inicial por outra área. As oportunidades 

posteriores de carreira, no entanto, foram fundamentais na construção da identidade 

profissional deste grupo, novamente confirmando Farndale (2005). Entre os gerentes e 

business partners, apenas G3_GE_1 menciona o curso de pós-graduação na área como tendo 

sido relevante nesta construção, pensamento compartilhado pelas analistas. 

Sobre o futuro, os profissionais entrevistados acreditam que a área de RH cria 

oportunidades de carreira, inclusive em outros setores, por conta disso, podem, futuramente, 

tanto seguir na área, como ir para áreas correlatas ou até setores totalmente diferentes. Não há 

consenso sobre o futuro na carreira.  

Os profissionais também seguem a visão de entrevistados já citados e que a área de 

RH tem baixo reconhecimento dentro das organizações. Para G3_GE_2, e G3_BP_2, reforça 

o resultado de McCracken e Heaton (2012) e afirmam que o próprio profissional deve buscar 

este reconhecimento. Já G3_GE_3 menciona a dificuldade de mensuração de resultados em 

RH como um dos motivos para a falta de reconhecimento, aspecto não referenciado na 

literatura consultada. 

Da mesma forma que nas organizações, o RH não tem reconhecimento por seu papel 

estratégico na sociedade em geral que ainda o associa aos processos operacionais ou funções 

mais tradicionais como o de recrutamento. 

Cinco dos entrevistados do grupo, G3_GE_2, G3_GE_3, G3_BP_1, G3_AN_1 e 

G3_AN_2 dizem recomendar a área para amigos e parentes, mostrando, com isto, alto grau de 

identificação com a área. 
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4.5.5 Síntese 

 

O Quadro 14 traz a síntese da análise do conteúdo das entrevistas com profissionais de 

RH. 

Quadro 14 - Profissionais de RH 
 
Processo de institucionalização Papel dos agentes de 

institucionalização 
Identidade profissional 

- Nem sempre graduação ou pós-
graduação é considerada relevante 
na formação profissional. 
- Profissionais precisam de 
conhecimentos específicos e visão 
de negócios. 
- Várias competências 
comportamentais são consideradas 
essenciais  
- Existem significados diferentes 
para o termo business partner 
- O modelo de business partner não 
está incorporado às organizações. 

- Não há consenso sobre a 
importância dos cursos de graduação 
e pós-graduação. 
- Analistas valorizam mais os cursos 
acadêmicos do que profissionais mais 
avançados na carreira 
- Participam e valorizam entidades de 
classe 
- Participam de grupos de estudo 
formais e informais. 
 - A certificação ainda é 
desconhecida. 

- A identidade profissional foi 
apoiada em situações 
específicas dentro da carreira. 
- A carreira do profissional de 
RH está aberta a outras áreas. 
- O RH ainda tem baixo 
reconhecimento por outras áreas 
- O reconhecimento do RH 
depende do grau de maturidade 
da organização 
- O próprio profissional deve ter 
uma atitude positiva para 
conquistar reconhecimento 
- A sociedade reconhece o RH 
por suas funções tradicionais e 
operacionais 
- Profissionais de RH 
recomendam a área. 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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5 ANÁLISE DAS PROPOSIÇÕES DO ESTUDO  

 

A partir dos resultados analisados no Capítulo 4, pretende-se observar a confirmação 

ou não confirmação das proposições deste estudo. 

A primeira proposição foi elaborada a partir da abordagem estratégica do RH que 

entende que o profissional da área deve buscar, através das políticas e práticas, resultados 

organizacionais (DELERY; DOTY, 1996). Estudos posteriores feitos por Farndale et. al. 

(2009), Keegana e Francis (2010), Bondarouk e Ruël (2013) e Glaister (2014), sugerem que a 

função estaria passando por uma reorganização em direção a uma ação mais estratégica. A 

questão foi abordada por todos os agentes pesquisados, a saber, agentes de institucionalização, 

entidades de classe, representantes de organizações e profissionais de RH. 

Observa-se que há um consenso entre todas as partes de que a função do RH deve ser 

estratégica como definido por Delery e Doty (1996). Há, no entanto, um entendimento 

comum de que, na prática, ela varia de acordo com o perfil da organização, sendo que, nas 

organizações mais maduras já seria totalmente voltada para os resultados do negócio, mas, em 

organizações menores ou menos maduras, a função da área ainda é operacional e concentrada 

exclusivamente nas atividades tradicionais como recrutamento e seleção.  

Desta forma, pelos resultados da pesquisa pode-se entender que em parte das 

organizações, a função do RH como estratégico já estaria consolidada. No entanto, a forma 

como esta função é compreendida nos diferentes perfis de organização varia, o que confirma, 

parcialmente a primeira proposição deste estudo: 

Proposição 1: A função de RH dentro das organizações está se reestruturando em 

busca de maior colaboração com os resultados do negócio. 

Na mesma linha, a compreensão do RH como área estratégica influenciou na criação 

do termo business partner. O termo foi cunhado por Ulrich (1998), que definiu diferentes 

papéis para os profissionais de RH, o que viria a constituir o conceito de business partner, ou, 

parceiro de negócios. Estes papéis foram investigados em estudos posteriores, em sua maioria, 

concluíam que, embora bastante comum na linguagem profissional ele não havia sido adotado 

em sua totalidade pelas organizações (WRIGHT, 2008; CLELAND et al., 2011; MAMMAN; 

KULAIBY, 2014; GAO et al., 2016; MARCHINGTON, 2015; GALANG; OSMAN, 2016; 

HEIZMANN; FOX, 2017; MCCRACKEN et. al, 2017). Esta constatação foi também um dos 

temas pesquisados neste estudo. 

Observou-se, pelos dados desta pesquisa, que existem diferentes compreensões sobre o 

significado do termo business partner e, portanto, diferentes usos deste conceito no 
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quotidiano das organizações. 

Diretores de RH e headhunters, considerados, neste estudo, como representantes das 

empresas empregadores têm visões diversas sobre o termo. Enquanto dois dos diretores 

(G2_DI_1 e G2_DI_2) consideram business partner representa o papel real do RH nas 

organizações, outros dois entrevistados (G2_DI_3 e G2_HH_1) têm discordâncias em relação 

ao uso do termo. Há ainda a distinção entre sentido micro e macro do termo mencionada por 

G2_HH_2. A diversidade de visões sobre o business partner também acontece no grupo de 

profissionais entrevistados, incluindo os que exercem atualmente esta função (G3_BP_1 e 

G3_BP_2). 

Portanto, como a partir dos dados analisados, maior parte dos entrevistados da 

pesquisa não enxergam o termo business partner totalmente incorporado às organizações 

atuais, o que confirma a segunda proposição deste estudo que seria: 

Proposição 2: O papel do profissional de RH como parceiro de negócio (business 

partner) ainda não foi totalmente incorporado pelos profissionais. 

A adoção pelas organizações do papel do business partner poderia, segundo Wright 

(2008), impactar negativamente no processo de profissionalização daqueles que trabalham 

com RH. O profissional deixaria de ser especializado e não se diferenciaria dos demais 

executivos da empresa. Por este motivo seu papel se tornaria mais ambíguo e indefinido, 

acentuando assim as características contrárias à institucionalização que já eram mencionadas 

por Legge (2005). 

Os dados da pesquisa mostram, no entanto, que apesar do termo business partner, ser 

adotado com diferentes significados e não estar totalmente incorporado às organizações, seu 

uso não comprometeria a identidade do profissional de RH. Os entrevistados de todos os 

grupos mostram que a identidade profissional do RH, atualmente, é caracterizada pela 

orientação ao negócio e papel estratégico dentro das organizações.  

Entre os responsáveis por cursos acadêmicos, por exemplo G1_CP_1 e G1_CP_2 

colocam a visão integrada com o negócio como uma prioridade dos programas. Entre as 

dirigentes de entidade de classe, G1_DE_2, por exemplo, considera que o RH já deu “um 

passo além do estratégico”. Esta característica é valorizada também pelos representantes do 

mercado de trabalho e por profissionais de diferentes níveis hierárquicos entrevistados. 

Desta forma, a parceria com o negócio, estando ou não, associada especificamente ao 

termo business partner funciona como um reforço identitário para os profissionais. 

Portanto, pode-se dizer que o de modelo business partner confere identidade 

profissional ao RH, reforça sua característica específica, o que leva a negação da proposição 3 
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deste trabalho, que afirmava: 

Proposição 3: O modelo de businesd partner, ao orientar o profissional de RH para o 

negócio torna seu papel ambíguo dentro das organizações o afastando de uma identidade 

profissional específica. 

Diversos autores como Cleland et. al. (2011), Long e Ismail, (2011), Long et. al. 

(2013) e Lo et. al., (2015) investigaram o perfil de competências do profissional de RH. Os 

estudos constatam que o modelo genérico por Ulrich e Brockbank (2005) não é suficiente 

para as necessidades atuais da profissão. Esta pesquisa confirma resultados anteriores ao 

mostrar que, além das competências definidas pela literatura, uma série de outras são 

consideraras essenciais a esse grupo de profissionais. Desta forma, constata-se que a profissão 

RH não tem um perfil de competências específicas.  

Observou-se também pelos dados secundários que o profissional de RH que atua nas 

organizações é bastante escolarizado. Há também, conforme dados do MEC um aumento 

progressivo no número de egressos em cursos acadêmicos na área. Desta forma, se for 

seguida a posição de Freidson (1996), para quem escolas e universidades são uma classe 

fundamental para a caracterização de uma profissão, pode-se supor um aumento da 

profissionalização da área. No entanto, diversos entrevistados concordam com Cohen (2005) 

que afirma que a formação acadêmica não é suficiente para a profissionalização, havendo, 

inclusive, o posicionamento de que os cursos acadêmicos não seriam capazes de proporcionar 

aos profissionais as competências necessárias. Desta forma, uma vez que não foi constatado 

um perfil de competências específicos, não é possível atribuir a este fator o aumento da 

profissionalização na área, dando-se, portanto, a negação da proposição 4: 

Proposição 4: A proposição, pela teoria, de um perfil de competências específicas está 

aumentando o grau de profissionalização do RH. 

A revisão da literatura realizada neste estudo mostrou a definição de competências 

específicas para o profissional de RH (ULRICH, 1995; ULRICH; BROCKBANK, 2005; 

SHRM, 2018). Esta definição contribui para o processo de institucionalização do profissional, 

a partir das visões de Barber (1963) e Freidson (1996) para quem conhecimentos específicos 

transmitidos por instituições de ensino e o controle de classes exercido por entidades são 

atributos fundamentais de uma profissão. 

Os dados primários desta pesquisa, no entanto, apontam para situações diferentes. Os 

representantes de instituições acadêmicas ouvidos dizem que os cursos estão preocupados 

com as reais demandas sobre os profissionais de RH, como G1_CG_1 que destaca o aspecto 

prático das disciplinas no curso que coordena. No entanto, os representantes das organizações 
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como G2_HH_1 não consideram a formação acadêmica um “critério decisivo” na escolha de 

um profissional. Os próprios profissionais têm visões divergentes sendo que para G3_GE_1 o 

MBA a área foi um “divisor de águas” na carreira e para G3_GE_2 a pós-graduação na área 

serviu mais como oportunidade de relacionamento do que pelo conteúdo. Não havendo 

consenso entre os entrevistados, atribui-se às instituições acadêmicas um papel relativo 

enquanto agente de institucionalização. 

Situação semelhante acontece em relação às entidades de classe que se propõem, 

segundo G1_DE_2 a fazer a interface dos conhecimentos específicos com a realidade dos 

negócios, mas que, podem ser vistas como tendo uma atuação ferramental, como mencionado 

por G2_DI_1. Enquanto certificadoras, as entidades de classe não têm forte atuação de 

agentes de institucionalização como mostra o baixo nível de conhecimento sobre o assunto. 

Os resultados de diversas entrevistas com profissionais mostram desta pesquisa, pode-

se constatar que as próprias organizações atuam como definidoras e legitimadora das 

competências necessárias aos profissionais. Além dos grupos de estudos formais e informais, 

compostos por profissionais da área.  

Desta forma temos a confirmação parcial da proposição 5: 

Proposição 5: O perfil do profissional de RH é institucionalizado a partir de 

competências definidas pela teoria, legitimadas por instituições de ensino e entidades de 

classe. 

Ainda sobre o papel das organizações na institucionalização do profissional de RH, 

esta pesquisa abordou o seu reconhecimento do RH por pares de outras áreas e pela sociedade 

em geral.  De acordo com a revisão da literatura a legitimidade dentro das organizações está 

diretamente relacionada à identidade do profissional (MCCRACKEN; HEATON, 2012; 

BEECK et. al., 2016; HEIZMANN; FOX, 2017; MCCRACKEN et. al., 2017), sendo que, 

para Legge (2005) o profissional de RH tem baixo reconhecimento pelos outros gerentes. O 

resultado desta pesquisa confirma parcialmente Legge (2005), uma vez que, na visão dos 

entrevistados o RH não é visto como estratégico em boa parte das organizações no contexto 

brasileiro e é reconhecido pela sociedade apenas por suas funções tradicionais como folha de 

pagamento e contratação. 

A pesquisa também mostrou, no entanto, que, na visão de vários dos pesquisados, cabe 

ao próprio profissional de RH posicionar-se de forma estratégica e, com isto, conquistar o 

reconhecimento por parte dos colegas. Desta forma, está parcialmente confirmada a 

proposição 6. 

Proposição 6: A identidade do profissional de RH dentro das organizações depende do 

seu reconhecimento dentro das organizações e na sociedade. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a apresentação dos dados e discussão dos dados serão apresentadas as 

considerações finais deste estudo iniciando-se pelo cumprimento dos objetivos que será 

detalhado na seção 6.1. 

A justificativas para este estudo, já apresentadas no Capítulo 1, são as contribuições 

para diferentes esferas como profissionais, organizações e agentes de formação. Uma síntese 

destas contribuições será apresentada em 6.2 

Também serão trazidas as limitações do estudo e contribuições para estudos 

acadêmicos futuros nas seções 6.3 e 6.4, respectivamente. 

 

6.1 CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O primeiro objetivo específico estabelecido para este trabalho foi identificar, pela 

análise das competências reconhecidas como essenciais para os profissionais de RH, o papel 

hoje atribuído e desempenhado por eles nas organizações. 

Os dados primários desta pesquisa mostram que, para todos os grupos de 

entrevistados, é fundamental que os profissionais tenham, simultaneamente, conhecimentos 

específicos da área e visão de negócios, como já havia sido levantado por Ulrich (1998) e 

Ulrich e Brockbank (2005). Complementarmente, há também uma série de competências 

comportamentais citadas por entrevistados de diversos grupos. Uma delas, também 

mencionada no modelo de competências de Ulrich e Brockbank (2005) é a liderança 

mencionada por entrevistados de diferentes grupos, a saber: G1_DE_2, G3_BP_2 G3_AN_1 e 

G3_AN_2. Outras competências comportamentais mencionadas foram: proatividade, 

capacidade de análise, capacidade de leitura do contexto, flexibilidade, inteligência 

emocional, empatia, habilidades pessoais e interpessoais, versatilidade, resiliência, 

negociação, comunicação, organização e paciência. Algumas destas competências como a 

“empatia e comunicação” já haviam sido observadas o no estudo de Brochier e Borges (2014), 

outras ainda não estão presentes nos estudos anteriores consultados.  

Os dados secundários da pesquisa MEPT mostram que, os papéis exercidos pelos 

profissionais dentro das organizações estão relacionados subsistemas tradicionais da área 

como recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento, 

Pode-se concluir, portanto, que o papel atribuído ao RH por instituições formadoras, 

de classe, representantes do mercado de trabalho e pelos próprios profissionais é um papel 
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múltiplo, de uso dos conhecimentos em RH para fins do negócio, mas, destaca-se também 

que, em grande parte das organizações, o papel desempenhado é o tradicional. 

O segundo objetivo específico estabelecido foi identificar os agentes que promovem, 

hoje, o processo de institucionalização do papel destes profissionais, analisando sua atuação 

no contexto brasileiro. 

Os dados da pesquisa mostram que diversos agentes contribuem para o processo de 

institucionalização do papel profissional de RH como instituições de ensino, entidades de 

classe e as próprias organizações.  

Como já havia constatado Cohen (2015), a formação acadêmica em nível de 

graduação e pós-graduação são importantes agentes de institucionalização do profissional de 

RH, embora insuficientes. Os coordenadores de cursos acadêmicos dizem que se preocupam 

com a visão de negócios em conjunto com os conhecimentos específicos. A pesquisa mostra 

que, apesar dos cursos visarem as demandas do mercado para a profissão, esta visão não é 

compartilhada pelo mercado e pelos próprios profissionais, não havendo consenso sobre o 

papel dos cursos acadêmicos. Entre os profissionais pesquisados, há aqueles que consideram 

que a formação foi fundamental para seus conhecimentos e outros que discordam desta visão. 

Apesar da falta de consenso, há grande procura pela formação acadêmica específica em RH, 

como mostram os dados secundários do MEC. Os dados primários mostram também que entre 

os profissionais que estão em início de carreira, há maior valorização da formação acadêmica 

na área. 

A pesquisa MEPT e a própria formação dos entrevistados para esta tese também 

apontam para o papel de outras formações acadêmicas como psicologia e, sobretudo, 

administração, como relevantes para a área de RH. Sendo o conhecimento das áreas de 

negócios considerado fundamental para o profissional de RH, deve-se considerar, então, que 

os cursos de administração, tanto em nível de graduação, como de pós-graduação também são 

agentes de institucionalização do papel do RH. 

Dados da pesquisa MEPT também mostram a atuação dos profissionais de RH em 

diferentes cargos que formam uma trajetória de carreira. Isto aponta a própria empresa como 

agente de institucionalização.  

Também em acordo com Cohen (2015), a entidade de classe pode ser considerada um 

agente de institucionalização do papel do profissional de RH. Novamente, não foi encontrado, 

entre os pesquisados, um consenso sobre a importância da entidade, havendo, posições 

divergentes e até neutras em relação ao assunto. Observou-se também, no entanto, o 

desconhecimento da Certificação, o que mostra que ainda há uma distância entre o que se 
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pretende com este processo e o que foi já foi atingido, havendo espaço para aprofundamento 

dos estudos como sugerido por Lengnick-Hall e Anguinis (2012) e Paxton (2012). 

Os profissionais de todos os níveis relatam nesta pesquisa a frequência a grupos de 

estudos, tanto formais e ligados a entidades de classe, quanto informais, formados por 

conveniência. Esta participação é considerada importante para a construção de 

conhecimentos, o que pode levar à conclusão de que os profissionais de RH são legitimados 

pelos pares que frequentem os mesmos grupos de estudos, tema abordado na literatura por 

Dutra (1987), mas que não foi objeto de estudos recentes segundo a revisão sistemática de 

literatura realizada para esta pesquisa. 

Conclui-se que instituições de ensino e entidades de classe estão, hoje, entre os 

agentes que promovem o processo de institucionalização do papel do profissional de RH, cada 

uma com uma atuação específica e complementar. Os cursos acadêmicos de RH buscam 

fornecer conhecimentos específicos da área, enquanto os cursos de administração fornecem 

conhecimentos gerais da área de negócio e visão sistêmica das organizações. As entidades de 

classe buscam atrair os profissionais para debates considerados relevantes através de eventos 

e outras ações e também estimulam a formação de grupos de estudos. Além destas ações, a 

entidade pesquisada está realizando um esforço em torno do processo de certificação 

profissional ao trazer para o Brasil o modelo adotado pela principal entidade de RH dos 

Estados Unidos. A certificação ainda é desconhecida no mercado brasileiro, mas a entidade 

espera que ganhe relevância nos próximos anos e que isto contribua para o processo de 

institucionalização do profissional de RH no país. 

Os dados também apontam o próprio mercado de trabalho como um agente de 

institucionalização, uma vez que a atuação na área e as oportunidades de carreira foram 

mencionadas como fundamentais identificação do profissional com a área, mesmo quando 

manifestaram uma preferência anterior ou outra profissão o que confirma a posição de 

Farndale (2005) e também as conclusões de Ramos (2013). 

Como terceiro objetivo específico foi proposto identificar se os papéis hoje exercidos 

por esse profissional vêm acentuando ou enfraquecendo o seu processo de profissionalização. 

O papel de especialista tem grande importância segundo dados da pesquisa MEPT que mostra 

que a área de RH é principal responsável pelas decisões envolvendo as áreas tradicionais 

como recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. 

 Considerando que um dos atributos da profissionalização, segundo Freidson (1996), é 

justamente a exigências de conhecimentos específicos, pode-se dizer, a partir do resultado 

desta pesquisa que há crescimento da profissionalização do RH. Como já exposto, a partir dos 
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dados primários o papel do profissional de RH está associado também a conhecimentos da 

área negócios. O papel estratégico do RH, reconhecido em todos os grupos e entrevistados da 

pesquisa acentua a profissionalização da área. Este papel é associado à função de business 

partner, definida por Ulrich (1998) e que, apesar de não estar totalmente incorporada às 

organizações, pode contribuir para o aumento do reconhecimento da importância do RH por 

pares de outras áreas. Desta forma, a função do business partner também aumenta a 

profissionalização da área.  

O quarto objetivo específico definido foi o de analisar quanto o profissional de RH de 

empresas que atuam no Brasil são reconhecidos em sua identidade profissional. De a acordo 

com a pesquisa realizada, há consenso sobre o baixo reconhecimento do RH como estratégico 

dentro das organizações. Entrevistados de todos os grupos acreditam que em um grupo 

específico de organizações consideradas mais maduras a área e o profissional de RH são 

vistos como estratégicos. Mas não enxergam isto com uma visão comum, demonstrando 

acreditar que, em grande parte das organizações, a área é enxergada como operacional, 

“entrave burocrático” e responsável por processos formais com folha de pagamento. O 

reconhecimento social também associa o profissional de RH a apenas as suas funções 

tradicionais. Há, portanto, uma divergência em relação a como a área de RH se auto 

reconhece e como ela acredita ser vista pela organização e pela sociedade. Conclui-se, 

portanto, que há espaço para o ajuste entre as perspectivas, em acordo com Farndale (2005).  

O quinto objetivo específico seria analisar os fatores que conferem identidade 

profissional a um grupo de profissionais. Os dados primários pesquisa mostram que os 

profissionais se reconhecem como “profissionais de RH” e identificam o momento da carreira 

em que passaram a se reconhecer desta maneira. A identidade profissional é construída a 

partir da experiência na área em uma ou várias organizações, pelo domínio de conhecimentos 

específicos e do entendimento do papel como estratégico da área através da visão de negócios 

dos profissionais e confirmam parcialmente Farndale (2005). A atuação em RH é, portanto, 

um importante fator de conferência de identidade também evidenciado nos dados da pesquisa 

MEPT que apontam para um certo percurso de carreira na área existente nas organizações. 

 

6.2 CONCLUSÕES 

 

A partir do cumprimento dos objetivos específicos desta pesquisa pode-se dizer que o 

profissional de RH de empresas que atuam no Brasil é formado e institucionalizado pelas 

organizações onde atuam a partir das oportunidades de carreira. A escolha pela área, em geral, 
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não é a opção inicial deste profissional, mas sim, uma consequência de suas experiências 

profissionais.  

O profissional de RH tem alta escolaridade com formação variada concentrada, 

administração e psicologia, em nível de graduação, e administração e RH, em nível de pós-

graduação. Não há, no entanto, uma linha única de formação comum a um conjunto de 

profissionais, sendo as escolhas determinadas por diferentes fatores como afinidade, 

influência ou, como já mencionado, a carreira. As escolhas pelos cursos de graduação podem 

ser orientadas por preferências pessoais, sugestões de familiares ou pela dificuldade 

enxergada em outras áreas e não determinam a opção pela área de RH a não ser no caso da 

graduação tecnológica em RH. A pós-graduação pode tanto direcionar como ser direcionada 

pelo momento de carreira do profissional em uma determinada organização. Para graduação e 

pós-graduação, há profissionais que valorizam o aprendizado acadêmico de seus cursos e 

outros que os veem como oportunidade de relacionamentos ou apenas como confirmação da 

validade do aprendizado que têm nas empresas.  

A principal entidade de classe de RH no Brasil é bastante conhecida e frequentada 

pelos profissionais. É considerada uma fonte de aprendizado, relacionamento e, portanto, de 

institucionalização, embora alguns enxerguem sua atuação ainda distante das necessidades 

dos profissionais. Além de eventos pontuais, os profissionais encontram na entidade de classe 

a oportunidade de formarem grupos de estudo da área, que são bastante valorizados como 

fonte de aprendizado, assim como grupos informais criados fora da entidade. A entidade 

iniciou um processo institucionalização do profissional de RH através da certificação e 

enxerga potencial de crescimento da importância desta ação, ainda desconhecida no Brasil. 

Dentro das organizações, apesar de terem clareza sobre a importância estratégica de 

seu papel, os profissionais de RH ainda buscam reconhecimento gestores de outras áreas. 

Enxergam que há um percurso, especialmente em organizações menos maduras, para que a 

área deixe de ser reconhecida apenas como processual e responsável pelas funções específicas 

como folha de pagamento e recrutamento e passe a ser valorizada como parceira do negócio, 

tanto nas organizações quanto na sociedade em geral. A parceria com o negócio, já nomeada 

pela literatura, como a função de business partner não está totalmente incorporada às 

organizações. 

Tanto para exercerem seus papéis atuais como nos desafios futuros a área de RH traça 

para si um perfil de competências que inclui conhecimentos específicos e de negócios, 

capacidade de liderança e outras como empatia, boa comunicação e capacidade analítica, 

embora não haja um perfil único de competências definido para a área. 
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A área está, portanto, em um processo de profissionalização pois reconhece um corpo 

de conhecimentos específicos, possui entidades de classe e acadêmicas de controle, mas ainda 

não é totalmente reconhecida externamente, elemento que também marca o momento de 

construção de uma identidade profissional, ainda não totalmente estabelecida. 

 

6.3 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

Este estudo trouxe contribuições para os próprios profissionais de RH, organizações, 

agentes de formação profissional e entidades de classe. 

Os profissionais de RH, através desta tese, têm a oportunidade de conhecer de maneira 

mais profunda e detalhada o funcionamento do mercado de trabalho onde estão atuando. Os 

dados primários e secundários apresentados mostram um perfil do profissional e de sua 

atuação nas organizações. Além disso foram mostradas diferentes trajetórias de carreira, e o 

papel da formação acadêmica, entidades de classe, das próprias empresas e outros agentes 

nestas trajetórias, e também a visão dos profissionais sobre o papel da área, que em algumas 

situações, está em conflito com o reconhecimento que percebem dentro das organizações e 

também nos diferentes círculos sociais. O reconhecimento deste conflito pode, inclusive, 

auxiliar as organizações na sua gestão, facilitando a aproximação e colaboração entre e entre 

as áreas em prol dos objetivos em comum. 

Instituições de ensino e entidades de classe também estão conhecendo melhor as 

necessidades das organizações e dos profissionais em relação às competências profissionais 

de RH o que gera uma possibilidade de aprimoramento em suas atuações. 

Na esfera acadêmica, este estudo trouxe uma contribuição teórica tanto através de seus 

resultados como através de sugestões de estudos futuros que serão apresentadas a seguir. 

 

6.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Deve-se observar as limitações deste estudo baseadas nas escolhas metodológicas 

realizadas. O estudo teve uma etapa quantitativa baseada em dados secundários. Foram 

analisados dados da pesquisa MEPT que, por suas características explicitadas no Capítulo 3, 

tem uma amostra por conveniência. Não se pretende, portanto, que as conclusões sejam 

generalizadas para todas as empresas. 

Da mesma forma, a segunda etapa da pesquisa, baseada em métodos qualitativos traz 

dados em profundidade, mas sem a pretensão de serem representativos do universo dos 



127 

 

grupos de entrevistados. 

 

6.5 SUGESTÕES PARA PESQUISA FUTURA 

 

A partir dos resultados deste estudo, pode-se sugerir alguns estudos futuros: 

 Ampliar o levantamento, incluindo profissionais de outras áreas para que se 

discuta o papel do RH sob diferentes perspectivas. 

 Realizar um levantamento semelhante com uma amostra estatística de 

profissionais de RH atuantes em organizações, egressos de cursos acadêmicos ou filiados a 

entidades de classe. 

 Realizar um levantamento semelhante com uma amostra de profissionais oriundos 

de cursos tecnológicos para se desenvolver um conhecimento mais profundo sobre este grupo 

específico. 

 Estudar os profissionais certificados com o objetivo de investigar o valor 

agregado e oportunidades de carreia. 

 Aprofundar os estudos sobre grupos informais de profissionais de RH. 
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