
De que cor é o mundo em que as empresas vivem? 
 
"O futuro é espaço,/espaço cor de terra,/cor de nuvem,/cor de água, de ar,/espaço negro para 
muitos sonhos,/espaço branco para toda a neve,/para toda a música." Pablo Neruda intuía 
assim o futuro, branco ou negro, mas o que o poeta chileno não imaginou foi que pudesse ser 
azul, laranja ou verde, como atualmente a PricewaterhouseCoopers descreve o futuro da 
gestão de pessoas.  
 
De que cor será o mundo dos Recursos Humanos em 2020? Se for verde, "a responsabilidade 
social dominará a agenda corporativa; questões como as mudanças demográficas, o clima e a 
sustentabilidade irão se converter em peças-chave dos negócios". Se for azul, "reinará o 
capitalismo das grandes companhias, porque as empresa serão cada vez maiores, e as 
preferências individuais irão dominar as idéias relacionadas à responsabilidade social 
corporativa". E se for laranja, "as empresas começarão a se dividir e a trabalhar como redes 
de colaboração com entidades menores onde predominará a especialização na economia 
mundial."  
 
Segundo o estudo da PwC sobre as características da gestão de pessoas em 2020, os três 
modelos descritos no informe existirão no futuro, mas parece que algumas multinacionais já 
estão se dirigindo para o mundo azul, como confirmam algumas das empresas do Ibex35 
consultadas pelo Expansión. No caso da Indra, Gas Natural, Acciona,Repsol YPF, Bankiter e 
Red Eléctrica Española, seu mundo, além de azul, compartilha alguns atributos do verde. 
"Principalmente no que diz respeito à importância do talento e das concorrências, assim como 
o compromisso com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal", diz Sonia Colino, diretora da 
área de gestão de conhecimento do Bankinter.  
 
Indra e Red Eléctrica Española também compartilham essa postura. E é precisamente o setor 
energético o que mais se aproxima do mundo verde em diferentes aspectos. Assim, a Gas 
Natural, como a Indra, aposta na ampla definição de talento e finca o pé nas concorrências; a 
Acciona se reflete no enfoque holístico - global - da companhia para a planificação dos recursos 
humanos. Seu diretor geral de RH e organização, Rafael Montes, explica esse posicionamento 
por meio de alguns de seus desafios estratégicos: "a consolidação como referencial 
empresarial no desenvolvimento sustentável, crescimento de nossa rentabilidade, impulso de 
nosso processo de globalização, e a aposta clara no investimento em relação à inovação".  
 
O estudo da PwC prognostica que, na medida em que a responsabilidade social corporativa e a 
sustentabilidade comecem a ganhar importância, outros setores adotarão as características 
verdes como, por exemplo, de manufatura e de varejo. Por outro lado, quando se trata de 
gerir as pessoas, os diretores de RH afirmam que o que não pode ser medido não existe.  
 
Medir a influência de cada profissional no negócio é uma das características que definem as 
empresas que vivem no mundo azul. Como se mede essa influência nos resultados? Unión 
Fenosa e Gas Natural mantêm um processo Balanced Scorecard, em inglês, que é um método 
para medir as atividades de uma empresa em termos de sua visão e estratégia - que engloba 
os principais indicadores da gestão de pessoas.  
 
Arantxa Balsón, diretora de desenvolvimento e inovação de RH na Endesa, aponta que os 
objetivos estratégicos de negócio são elaborados com a aplicação dessa metodologia.  
 
Com a finalidade de alinhar a gestão de capital humano com os objetivos de negócio, a Enagás 
baseia seu modelo em três pilares, segundo assinala Erundino Neira, diretor de RH e membro 
do conselho diretor da empresa. "Vencimentos variáveis em função dos objetivos; vencimentos 
fixos, onde tem um peso importante a avaliação do desempenho que se pode utilizar para o 
desenvolvimento de carreira e a revisão salarial, e, por último, a elaboração de modelos 
organizacionais em todas áreas de negócio  
 
Quanto ao futuro da função de RH, o estudo da PwC estabelece três cenários possíveis: que se 
converta no centro da organização, que passe a ser o motor da agenda de responsabilidade 
social corporativa, ou que se transforme em um gestor quase totalmente externo. O que 



parece certo é que muitas pessoas encarregadas das funções de RH nas empresas consultadas 
foram promovidas, e em quase todas ocupam um lugar no conselho diretor, reportando-se ao 
diretor geral, principal executivo ou presidente da companhia.  
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