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RH e Liderança uma Parceria Vital para a Gestão do Capital Humano! 

 

Entender e saber distinguir, ou até mesmo definir o papel do RH e da Liderança dentro 

da Corporação ainda é uma tarefa complexa. Muitas empresas ainda não sabem definir 

precisamente qual a responsabilidade de cada seguimento na orientação, condução e tutela 

do seu capital humano. 

O Gestor de RH deve além de suprir a necessidade da organização por líderes 

preparados para superar crises, destacar a empresa diante da forte concorrência, saber tomar 

decisões rápidas e corretamente, ser hábil na gestão de conflitos e desenvolver pessoas entre 

tantas outras habilidades e competências. 

O Líder deve além de tudo ter visão global para entender o negócio estrategicamente, 

ser alegre em bem humorado, instigar os colaboradores, ser habilidoso para estimular a 

motivação,  delegar, incentivar a cooperação entre os colaboradores, ter foco nos resultados, 

fazer mais com menos (ser produtivo), atuar com integridade e ética, gerir desacordos e 

hostilidades, administrar pessoas difíceis, capacidade de integrar, agir com sinergia e saber 

lidar com resistência, fazer a gestão do tempo e principalmente ser resiliente. 

Na verdade, tanto o RH como o Líder devem partilhar e percorrer juntos esta trilha. O 

RH precisa perceber os desafios da liderança, conhecer as equipes, suas rotinas e atividades, 

compromissos e propósitos, projetos de curto e longo prazo. E os líderes capacitados para a 

Gestão de Talentos, encontrando outras maneiras de contribuir na gestão de equipes. 

O grande desafio e o princípio do problema, está na formação dessas lideranças, pois a 

maioria das empresas não possui uma estrutura de desenvolvimento de líderes. As poucas 

empresas que possuem, não são assessoradas pelo Gestor de Recursos Humanos. 

É vital transformar a relação entre RH e liderança, pois é essencial que essa 

comunicação aconteça e seja direta, fértil e produtiva, e que cada um saiba a sua função e seja 

capaz de trabalhar em equipe e para a equipe, pois este é o futuro da gestão conjunta entre 

RH e Liderança. 

A união da técnica e quem a aplica será o grande patrimônio que a empresa terá a seu 

dispor, e que fará notável diferença para uma gestão que influenciará diretamente no 

desempenho de seus colaboradores e toda corporação.     
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