
Gestão de Capital Humano enfrenta novos desafios  
  
Com a intensa competição na arena corporativa global, torna-se cada vez mais importante que 
o RH esteja munido de artifícios eficientes para otimizar os resultados, reduzir custos, e ao 
mesmo tempo que atrair bons profissionais, deve retê-los na empresa, que com o passar dos 
dias torna-se mais multicultural e tem seu staff composto por diversas nacionalidades. David 
Berry e Margot Thom, sócios de Capital Humano da Deloitte na Inglaterra e no Canadá, 
respectivamente, estiveram no Brasil e concederam uma entrevista à Gestao&RH sobre os 
rumos da gestão de RH no mercado globalizado, tanto em mercados maduros, como Europa e 
Canadá, quanto em mercados como o Brasil, onde grande parte desses desafios são ainda 
recentes.  
 
A Deloitte é uma das maiores empresas do mundo na prestação de serviços profissionais de 
auditoria, consultoria tributária, consultoria em gestão de riscos empresariais, corporate 
finance, consultoria empresarial, outsourcing, consultoria em capital humano e consultoria 
atuarial. Fundada em 1845, possui mais de 700 escritórios em 150 países. No Brasil, está 
presente desde 1911 e tem escritórios em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, 
Curitiba, Fortaleza, Joinville, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife e Salvador, atuando com 
liderança de pensamento para ajudar os clientes a chegarem antes ao futuro. 
 
David Berry, psicólogo, tem mais de 20 anos de experiência em consultoria corporativa nas 
áreas de RH de tecnologia, telecomunicação e setores de serviços, em que atuou no 
direcionamento estratégico e apoio operacional de gestão em RH. Atualmente, é sócio de 
Capital Humano da Deloitte em Londres e lidera as transformações que as práticas no setor de 
RH sofrem na Europa.  
 
Margot Thom, psicóloga, é sócia de Capital Humano da Deloitte em Toronto e tem 20 anos de 
experiência na área. Atuou como líder de estratégia, design e implementação de várias 
iniciativas de transformação em RH em empresas do setor financeiro, ciências, consumo, 
tecnologia, manufatura e saúde.  
 
Entrevista  
 
Num cenário empresarial globalizado e em constantes mudanças, como deve atuar o RH para 
implementar os objetivos estratégicos da empresa e ao mesmo tempo manter um clima 
saudável na organização?  
 
Margot Thom – O objetivo primordial é manter o RH e a empresa alinhados nos objetivos mais 
importantes para a organização. Atualmente, é muito importante manter um clima saudável na 
empresa, pois as pessoas são a nova fonte de vantagens, de avanço e de diferenciação. O RH 
precisa ser um time de excelência, com múltiplos papéis, com um setor de administração 
encarregado das atividades rotineiras básicas da empresa, especializado em processos, para 
fazer análise de empenho, remuneração, recrutamento e seleção de pessoal e outro parceiro 
do negócio, capaz de entender as prioridades da organização para transformá-las em soluções, 
em serviço.  
 
David Berry – Isso quer dizer que o RH precisa ser um centro de excelência, voltado para a 
educação, recrutamento e liderança. Muitas empresas ainda não entenderam que esses três 
pilares são importantes, e a cada dia aumenta a necessidade de o RH ser capaz de discutir 
planejamento estratégico com os diretores da empresa. 
 
Como imaginam que será um novo modelo de organização e de gestão de pessoas nos 
próximos dez anos?  
 
Margot – Uma das tendências principais é a globalização do RH para atender a “empresas 
globais” ou em fase de internacionalização. O RH deve estar alinhado à realidade das 
empresas e apto a resolver questões como: Em que países do mundo devo buscar talentos? 
Quais tecnologias devo adotar? Qual o melhor sistema de remuneração? Como resolver as 
questões trabalhistas? Que cultura adotar para a empresa?  



Que modelo de liderança devemos privilegiar? Isso é complexo, pois todos esses componentes 
também precisam ser globalizados. 
 
David – No futuro, o RH vai ser uma alavanca muito importante para o sucesso da 
organização, ajudando a resolver as questões acima e a detectar não só os melhores 
mercados, mas também onde estão os talentos necessários para o sucesso do negócio.  
 
Qual é o papel da liderança e do gestor de RH na disseminação do conhecimento 
organizacional? 
 
David – O papel do líder é equilibrar na programação do RH dois fatores importantíssimos: 
talento e liderança. É saber como lidar com a tensão existente entre profissionais que dão 
resultado e geram lucro e os talentos que precisam ser desenvolvidos, colocando-os nos locais 
adequados. 
 
Margot – Sem dúvida, ter um líder visionário e um RH forte faz toda a diferença. No Canadá, o 
RH luta para conquistar um espaço merecido, ajudando a definir o curso da empresa. 
 
Estamos caminhando para uma gestão mais socialmente responsável por parte das 
organizações. Qual tem sido a contribuição do RH para a atuação socialmente responsável da 
empresa?  
 
Margot – Eu não vejo o RH liderando ações de Responsabilidade Social. Na prática, quem 
patrocina essas atividades são os COs da empresa, líderes que têm paixão por atividades 
filantrópicas. O RH pode ser um animador, oferecendo aos executivos idéias.  
 
David – Vemos que os movimentos mais legítimos são os liderados pelos executivos das 
organizações. 
 
Quais medidas podem ser adotadas para a recuperação da auto-estima das pessoas e do clima 
organizacional nos momentos de mudanças?  
 
David – As mudanças na organização podem ser encaradas como crise ou oportunidade. O RH 
deve explicar com clareza os motivos da transformação, qual a nova realidade que será criada 
e quais os benefícios que as mudanças trarão para os colaboradores. A liderança deve apontar 
o Norte. Se isso não for feito com eficiência, pode-se criar o caos.  
 
Margot – Também é muito importante que os líderes locais se expressem com clareza, 
mostrando um alinhamento do discurso, para gerar segurança. 
 
Quais seriam as principais competências a serem desenvolvidas para que os profissionais da 
área de RH se mantenham atualizados e preparados para os novos desafios?  
 
Margot – Há uma competição acirrada entre a razão e o coração. Os COs esperam do RH ações 
efetivas para manter um clima organizacional saudável, mas também medidas para 
desenvolver novos talentos e o pensamento estratégico, ou seja, falar a língua do negócio.  
 
David – O desafio atual é saber de onde virão os líderes de RH. Colaboradores do operacional 
podem ter habilidade para exercer atividades em outras áreas e também no RH, e isso levaria 
novas contribuições para o negócio.  
 
Na sua opinião, qual a visão que as demais áreas da organização têm sobre a área de RH?  
 
Margot – A liderança não vê no RH capacidade para entender os desafios da empresa, por isso 
é imprescindível termos mais conteúdo de bussness. O ambiente está exigindo que o RH saia 
de seu casulo. O RH está se tornando cada vez mais estratégico, porque o mercado está 
exigindo.  



David – A globalização impõe maior complexidade na relação com os colaboradores da 
organização, novas implicações trabalhistas, e tudo isso é um aspecto motivador. Daí a 
necessidade do modelo de RH Múltiplo, que estamos propondo.  
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