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Apenas 14% dos gestores consideram a força de trabalho de suas empresas muito preparada 
para enfrentar as inevitáveis - e cada vez mais rápidas - mudanças do mercado. Ou seja, 
somente pouco mais de um sexto das companhias consideram-se aptas a enfrentarem uma 
situação que já se tornou uma constante do mundo corporativo: a necessidade de inovar 
diante de uma adversidade. Esta é a principal constatação do estudo global de CEOs da IBM, 
intitulado "A empresa do futuro - Implicações na força de trabalho". A pesquisa foi feita 
presencialmente com 1,13 mil executivos, em 40 países.  
 
Conforme o levantamento, são cinco os temas que mais interessam aos principais executivos 
das empresas. Cada assunto relaciona-se à maneira como os gestores vêem "as empresas do 
futuro".  
 
O primeiro item desse mapa indica que as companhias precisarão ser ávidas por mudanças, 
percebendo a transformação de modo positivo. O segundo elemento é a necessidade que as 
empresas terão de serem, por natureza, disruptivas, ou seja, terem em seu DNA o anseio de 
romper com modelos preestabelecidos. Para o diretor de consultoria da IBM, Ricardo Gomez, 
deve-se ter em mente que a inovação não pode mais acontecer apenas nos produtos e 
serviços: ela precisa envolver o próprio modelo de negócio. "A forma como as companhias são 
organizadas impactará o sucesso delas", observa.  
 
A terceira característica que os CEOs atribuem à empresa do futuro é uma capacidade de 
inovar que supere a imaginação do consumidor. Para Gomez, isso é necessário devido às 
mudanças significativas que estão ocorrendo no perfil dos consumidores, que crescem em 
número nos países emergentes, enquanto se tornam mais sofisticados nos países 
desenvolvidos.  
 
Outro item que compõe o perfil dessas companhias é a capacidade de serem globalmente 
organizadas, o que não significa ser uma multinacional tradicional. "Não se trata de ser igual 
em todo o lugar, mas de obter o que há de melhor em cada uma das regiões em que atua", 
esclarece.  
 
A caracterização da empresa do futuro se completa quando a sua atuação é genuína, não 
apenas generosa, no que tange ao tema sustentabilidade. Ou seja, não basta simplesmente 
haver esforços em direção à responsabilidade social corporativa. É preciso ir além. "A empresa 
deve enxergar o seu papel na sociedade em todos os sentidos, do pagamento de impostos à 
preservação do meio ambiente", acrescenta Gomez.  
 
Segundo ele, o estudo revelou que não há hierarquia entre estes cinco itens. Todos têm 
importância fundamental para o futuro das companhias. Além disso, cada uma dessas 
dimensões tem claras implicações sobre a força de trabalho. Isso quer dizer que, sem 
engajamento dos empregados nos processo de mudança, elementos como inovação, 
organização global e responsabilidade social têm poucas chances de se concretizarem. Para 
Gomez, todos elementos que compõem a empresa do futuro estão diretamente ligados aos 
recursos humanos. "A inovação não ocorrem sem engajamento do RH. Afinal, são as pessoas 
que a geram."  
 
Por isso, entre as principais prioridades das organizações deve estar a preocupação de 
desenvolver uma força de trabalho capaz de se adaptar às mudanças, sejam elas oriundas das 
pressões de mercado, ou provenientes das próprias necessidades internas das companhias. 
"As empresas deveriam reter e contratar pessoas mais preparadas para a mudança", reforça 
Gomez.  
 
Mas como realizar isso? Segundo ele, o primeiro passo é compreender - em profundidade - a 
própria estratégia , o que permite descobrir quais habilidades serão fundamentais para a 
empresa no futuro.  
 



A partir disso, é preciso desenvolver capacidade de identificar e alocar profissionais relevantes 
em qualquer um dos níveis de atuação da companhia. "As grandes empresas, às vezes, têm 
posições em aberto e não conseguem preenchê-las. É necessário ter condição de localizar o 
profissional desejado em qualquer local do globo", avisa. "A pessoa com a competência 
desejada pode não estar em determinada área, mas em outra."  
 
Por fim, é necessário fomentar um ambiente no qual a colaboração e a troca de conhecimento 
seja reconhecida e valorizada. "Posso ter profissionais com as competências desejadas, mas 
não ter o ambiente de colaboração adequado", conjetura. "E, para desenvolver um processo de 
inovação, às vezes, é preciso que todas as áreas da companhia se engajem, do RH ao 
departamento financeiro".  
 
Ou seja, organizações inovadoras são aquelas capazes de promover a visibilidade das idéias 
dos empregados e, ao mesmo tempo, premiar quem assume riscos e inova de modo 
inteligente.  
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