
Gestão de pessoas deverá ser focada em três estratégias empresariais em 2020  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Olga Colpo,sócia da PricewaterhouseCoopers 

Estudo da PricewaterhouseCoopers mostra que em 2020 haverá três formas diferenciadas de 
conduzir a gestão de pessoas nas companhias: a das gigantes e globais (mundo azul), a das 
grandes preocupadas com questões ambientais (verde) e a das pequenas que atuam em 
nichos (laranja). A maior dificuldade estará em conseguir profissionais aptos a cada uma das 
estratégias, analisa Olga Colpo, sócia da consultoria. 

“Cada mundo corresponde à espinha dorsal, à estratégia predominante de cada empresa, 
embora possam existir outros ingredientes mesclados. O grande desafio é que o modelo de 
gestão de pessoas consiga ter aderência a cada uma das três dinâmicas que se desenham para 
o futuro”, disse Olga, que participou do comitê de Gestão de Pessoas da Amcham-Sâo Paulo 
nesta sexta-feira (09/05).  

O levantamento da Price Managing Tomorrow's People: The Future of Work to 2020, (Gerindo 
as Pessoas do Amanhã: O Futuro do Trabalho em 2020) é resultado de uma pesquisa com três 
mil jovens que entraram no mercado de trabalho a partir de 2000 na China, nos Estados 
Unidos e no Reino Unido. Os questionários foram aplicados ao longo de 2007 e os resultados, 
divulgados em abril último. 

Três mundos 

Olga Colpo detalhou as características da gestão de pessoas em cada um dos mundos: 

Azul:- Empresas que possuem PIBs (Produtos Internos Brutos) elevados, maiores do que de 
estados e países, que começam a assumir o papel do Estado. Neste caso, o objetivo é 
encontrar profissionais cada vez mais qualificados nas suas áreas de atuação e geri-los com 
base no resultado e na produtividade. A aposta é em carreiras longas e no desafio como chave 
para promover o engajamento dos profissionais. 

Verde:A responsabilidade socioambiental domina a pauta corporativa. As companhias, além de 
buscarem qualificação profissional, adotam uma abordagem holística, atenta a valores éticos e 
à qualidade de vida dos colaboradores. O foco da gestão de talentos está nas competências e o 
engajamento dos profissionais se dá pelo equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. 

Laranja:Trata-se de pequenos negócios extremamente especializados. A gestão é voltada a 
carreiras de curto prazo e à terceirização e o engajamento dos profissionais se dá por projetos 
contratados.  

 



Exemplos 

O diretor de Recursos Humanos da IBM, Alessandro Bonorino, que também participou do 
comitê da Amcham, destacou que sua empresa está predominantemente no mundo Azul, com 
um PIB maior do que o de países como Israel, Paraguai e Bolívia. No Brasil, são 13 mil 
funcionários, quadro que cresce a uma média de 2000 vagas por ano. “Estamos substituindo o 
Estado na formação de pessoas”, comentou. Nesse sentido, por exemplo, a empresa contrata 
e capacita técnicos formados pelo Centro Paula Souza, mantido pelo governo do Estado de São 
Paulo. 

Já a diretora executiva de Desenvolvimento de Pessoas do ABN-AMRO, Mônica Cardoso, 
enquadrou o banco no mundo Verde. A instituição financeira é a terceira maior em ativos do 
País, conta com 333 mil colaboradores e adota uma visão de mudo sustentável, que atrela o 
sucesso nos negócios à preocupação com os stakeholders (diretoria, conselho, acionistas, 
clientes e funcionários). De acordo com ela, o banco só realiza empréstimos para empresas 
éticas e preocupa-se em disseminar informações sobre crédito responsável.  

O exemplo do mundo Laranja, o dos pequenos negócios, apresentado na reunião foi o da 
empresa de serviços de motofrete Help Express, fornecedora do ABN. Ela aumentou seu 
faturamento em 45% desde 2003, atingindo o valor de R$ 12 milhões em 2007. São 1.100 
motoqueiros para atender 300 clientes. Um dos fatores de sucesso foi a adoção de um código 
de ética para derrubar o rótulo de que os motoqueiros representam perigo no trânsito. 
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