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COMO É QUE SE TRANSFORMA  
UM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
E SE PASSA DE UMA GESTÃO ADMINISTRATIVA 
PARA UMA GESTÃO POR OBJETIVOS COM 
ORIENTAÇÃO PARA O NEGÓCIO?

Os departamentos de Recursos Hu-

manos estão a ganhar cada vez 

mais preponderância na gestão das 

organizações. Os novos paradigmas que 

colocam o foco no talento, na sua retenção, 

e a crescente importância das políticas in-

ternas de compensações e benefícios, está 

a tornar a gestão dos recursos humanos 

cada vez mais exigente relativamente a es-

forços operacionais e administrativos.

De acordo com o que temos observado 

ultimamente no mercado, as direções de 

recursos humanos têm volumes de traba-

lho muito elevados, no que se refere a ta-

refas administrativas e outras, que exigem 

um esforço operacional contínuo e que 

impede uma maior concentração destes 

profissionais em outras tarefas igualmente 

essenciais na sua área profissional. Verifica-

-se que, este foco na gestão administrativa 

subaproveita muito do potencial de vários 

recursos qualificados, havendo uma neces-

sidade das organizações se virarem para 

uma gestão que vá ao encontro de objeti-

vos concretos, em detrimento de uma ges-

tão mais administrativa. Para o sucesso de 

um departamento de recursos humanos, é 

essencial promover um alinhamento opera-

cional com a estratégia corporativa e asse-

gurar que a gestão destes recursos estão 

orientadas para o negócio e a acrescentar 

o máximo valor à organização. 

Ou seja, para se transformar um depar-

tamento de recursos humanos com uma 

gestão administrativa, em um guiado para 

uma gestão por objetivos que vão mais 

ao encontro da orientação e estratégia do 

próprio negócio, é essencial que o departa-

mento tenha um foco especial na estraté-

gia corporativa, trabalhando o alinhamento 

do capital humano do departamento para 

acrescentar o máximo valor à organização. 

Para que um departamento de recursos hu-

manos passe de uma gestão mais adminis-

trativa para uma outra mais orientada por 

objetivos, são necessários passos como por 

exemplo, em primeiro lugar, medir e acom-

panhar a eficácia, tanto administrativa, tan-

to do próprio capital humano. Uma maior 

eficácia administrativa passa por uma auto-

mação dos processos que tenham uma car-

ga elevada, apostando em soluções digitais 

que facilitem a gestão, como são o caso 

das soluções cloud da Meta4, que permi-

tem à empresa criar o seu próprio modelo 

organizativo. 

Externalizar processos administrativos que 

libertem capital humano é outro passo que 

podemos dar, ganhando tempo para que 

os colaboradores se concentrarem em ou-

tros tarefas e acrescentarem mais valor ao 

negócio, através de medidas que retirem 

o foco administrativo ao departamento de 

recursos humanos. A avaliação do capital 

humano da organização e o seu impacto 

nos indicadores de negócio é também uma 

abordagem essencial para assegurar uma 

mudança positiva, mudança essa que deve 

ser gerida de perto, para garantir que todos 

estão dentro do processo e que são reco-

nhecidas as mais-valias dessa mudança. 

Assim, para transformar um departamento 

de recursos humanos e se passar de uma 

gestão administrativa para uma mais orien-

tada para objetivos, é crucial que a missão 

e visão sejam extremamente claras para o 

departamento e para a organização como 

um todo, sob risco de, as pessoas que têm 

de levar a cabo a mudança, não estarem su-

ficientemente a par para levá-la no sentido 

pretendido. 

Com uma gestão mais focada nos objetivos 

e menos administrativa, um departamento 

de recursos humanos tem capacidade para 

um maior foco nas necessidades de negó-

cio e não tanto em processos e mecanis-

mos. As soluções digitais e cloud que de-

terminadas ferramentas oferecem podem 

ajudar em muito a organização de tarefas 

e objetivos dos departamentos de recursos 

humanos, facilitando o seu dia-a-dia e ali-

nhando e sua atuação com a da organiza-

ção como um todo.

O capital humano do departamento pode 

acrescentar mais valor através de um maior 

foco em atividades que realmente giram 

em torno das pessoas e não tanto no ramo 

de gestão e administração que, apesar de 

associados a estes departamentos, não são 

a sua atividade principal.
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 Só existe uma pessoa que pode conhecer 
todos os profissionais da empresa.

 E podes ser tu.
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