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  ARTIGOS 
BUSINESS PARTNER DE RH: CATALIZADOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E 

ORGANIZACIONAL DAS ÁREAS CLIENTES 
 

Como se sabe, as ORGANIZAÇÕES são construídas por pessoas e, tal qual SERES HUMANOS, elas 

também são QUADRIMEMBRADAS. Portanto, o grau ALINHAMENTO da equipe com a MISSÃO, VALORES 

e a CULTURA da EMPRESA é função da qualidade dos vínculos entre ela e os integrantes da 

equipe. A imagem a seguir reflete esta visão: 

 

Portanto, preparar a EMPRESA para sobreviver e crescer em um ambiente mutante requer, 

forçosamente, um redesenho da MODELAGEM ORGANIZACIONAL e dos PAPÉIS PROFISSIONAIS da ÁREA 

DE RECURSOS HUMANOS, a qual, a partir daí, deverá estar, continuamente, focada em apoiar seus 

CLIENTES INTERNOS no atingimento dos objetivos estratégicos da Organização. 

Para isso, torna-se vital que os BUSINESS PARTNERS DE RH desenvolvam e mantenham relações de 

parceria com os CLIENTES pelos quais respondem, o que implicará rever seu papel profissional 

para que atue de forma mais estratégica e proativa, a fim de apoiá-los na identificação tanto 

de suas necessidades em DHO quanto de soluções focadas nos OBJETIVOS DO NEGÓCIO. 

Desenvolver BUSINESS PARTNERS DE RH é sempre um PROCESSO complexo e delicado, em qualquer 

Organização. Sua eficácia é consequência da percepção de que esses agregam valor para a 

EMPRESA e para os profissionais envolvidos e que aprimorá-los, será um DIFERENCIAL COMPETITIVO. 

Na sua essência, essa capacitação deve focar os CONHECIMENTOS, HABILIDADES e COMPORTAMENTOS 
requeridos para construir DIAGNÓSTICOS, ferramenta básica dos BUSINESS PARTNERS DE RH. A 
agilidade e assertividade em DIAGNOSTICAR as demandas dos clientes internos, representam, 
com certeza, fatores críticos de sucesso ao se pensar em melhorar o MODELO DE GESTÃO para 
garantir uma abordagem integrada e multidisciplinar de RH.  
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Uma LIDERANÇA bem-sucedida é aquela que, além de trazer resultados positivos para a EMPRESA, 

consegue fortalecer as bases para a construção de relações confiáveis e duradouras tanto com 

os profissionais da equipe quanto com seus clientes internos e externos. 

Assumir a validade destas premissas, nos leva a reconhecer o papel dos BUSINESS PARTNERS DE 

RH, bem como das LIDERANÇAS por eles apoiadas, na construção desta PERCEPÇÃO DE VALOR. Seus 

COMPORTAMENTOS, no dia a dia, devem ser exemplos de que a transparência e a qualidade das 

relações, entre superiores, pares e subordinados, são condições básicas para a excelência do 

ambiente de trabalho, a potencialização dos esforços e a maximização dos resultados. 

A seguir apresentamos a nossa visão dos temas que, com maior ou menor frequência, são 

parte da agenda cotidiana dos BUSINESS PARTNERS DE RH nas relações com seus CLIENTES INTERNOS: 

 

Em assim sendo, entendemos que um PROCESSO DE CAPACITAÇÃO dos BUSINESS PARTNERS DE RH deva 
estar focado em prepará-los para: 

 Tomar Consciência: Obterem visão clara dos CONHECIMENTOS, HABILIDADES e COMPORTAMENTOS 
requeridos para construir DIAGNÓSTICOS, ferramenta básica para que possam atuar com 
agilidade e assertividade no dia-a-dia junto a seus CLIENTES INTERNOS. 

 Aprimorar Processo de Gestão de RH: Internalizar CONCEITOS, VALORES, COMPORTAMENTOS e 
PRÁTICAS eficazes de GESTÃO ORGANIZACIONAL E DE PESSOAS, que os capacitem para atuar como 
AGENTES DE MUDANÇA no fortalecimento da CULTURA, na solução de CONFLITOS e na busca de 
RESULTADOS relevantes para a EMPRESA e para a sua equipe de profissionais. 

 Melhorar Efetividade da Interação: Ampliar suas HABILIDADES para interagir nos vários 
níveis da EMPRESA, encantando o CLIENTE INTERNO ao apoiá-lo na construção de relações 
confiáveis e duradouras tanto entre os profissionais da equipe quanto deles com aqueles 
das demais áreas da Organização. 

 Ampliar as Habilidades de Negociação: Contribuir para a melhoria dos resultados da 
EMPRESA, através de uma capacitação mais robusta das LIDERANÇAS no que tange às suas 
habilidades de comunicação e negociação tanto com suas equipes quanto com seus 
clientes internos e externos.  
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 Estimular Empoderamento: Conscientizar e incentivar as LIDERANÇAS das ÁREAS CLIENTES, a 
assumirem, de fato, seu papel de principais responsáveis pela gestão de suas equipes. 

 Mobilizar Ações: Ao tomarem consciência de suas próprias necessidades de auto 

desenvolvimento para a prática da VISÃO SISTÊMICA, mobilizar as LIDERANÇAS para assumirem 

e implementarem seus compromissos individuais de aperfeiçoamento. 

Portanto, INVESTIR na capacitação dos BUSINESS PARTNERS DE RH visando prepará-los para 

conscientizar as LIDERANÇAS no que tange ao seu papel de FACILITADORES e DESENVOLVEDORES de 

pessoas, bem como de responsáveis diretos pela criação de ambientes favoráveis à integração 

de esforços e ao engajamento da equipe com as ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS, com certeza, irá 

gerar resultados tangíveis e sustentáveis no médio e longo prazo. 

Finalmente, entendemos que o PERFIL PROFISSIONAL de um BUSINESS PARTNER DE RH deva 
contemplar as seguintes características: 

 Habilidades e comportamentos que criem condições, encorajem e inspirem as pessoas 
para que, individualmente ou em grupo, possam atingir seus objetivos de forma criativa e 
compartilhada. 

 Sensibilidade para as necessidades das pessoas e capacitação para ajudá-las a se 
envolverem em processos grupais, que as levem a resolver questões concretas. 

 Habilidade para “ler” situações psicossociais, sintetizar os fenômenos e delinear, com o 
grupo, os possíveis caminhos e soluções para superar os desafios. 

 Em síntese, em sendo um CONSULTOR EM PROCESSOS de DESENVOLVIMENTO HUMANO E 

ORGANIZACIONAL, deve ser alguém suficientemente hábil para conduzir pessoas e grupos 

pelo “caminho da descoberta” ou “caminho andragógico”. 

 

 

 

Luiz Carlos Bueno - DIRETOR GERAL da , Bacharel em Marketing (ESPM), Pós-graduado 

em Marketing e Finanças (FGV). Certificação como Consultor e Líder Facilitador (Adigo), em 

Coaching Executivo (EcoSocial), em Mediação de Conflitos Organizacionais (Trigon - Alemanha) 

e Membro Fundador da Associação ComViver - São Paulo - SP. 

Leila Tammela -  Practice Leader em Desenvolvimento de Pessoas e Diretora da Unidade RJ da 

. Engenheira de Produção - UFRJ e Mestra em Administração - PUC, foi executiva em 

organizações de TI e de engenharia consultiva. Além de Biographical Counseller, atua como 

Consultora em processos de educação e Coach Executiva em empresas de energia, mineração, 

ensino e de serviços nas áreas editorial, financeira, engenharia e de saúde, há mais de 20 anos. 

 

PALAVRAS CHAVE: agente de mudança, business partner, cliente interno, consultor interno, 

cultura, diagnóstico, diferencial competitivo, engajamento, estratégia, líder, liderança, missão, 

modelagem organizacional, modelo de gestão, mudança, negociação, propósito, valores, 

recursos humanos, talentos humanos. 


