
virada de uma nova década sempre nos inspira a refletir sobre o futuro. 
Como será a estrutura organizacional que vai prevalecer nos anos 20 e 
qual será o papel do RH em tempos vindouros? Este tema representa, 

para mim, uma preocupação como educadora e, sobre ele tenho também uma 
curiosidade pessoal. Concordo com Toffler quando ele afirma que a mudança 
ocorre em ondas, e vejo hoje presente espuma de diversas ondas. 

Temos organizações piramidais, com controle fortemente centralizado e um 
RH que atende aos processos empresariais decididos por outras pessoas, con
tratando, contabilizando horas trabalhadas, definindo procedimentos de acordo 
com a lei, processando a folha, recolhendo, guardando e distribuindo documen
tos. Talvez gerenciando benefícios sugeridos e decididos por outros. Alguns 
hábeis em negociar com empregados e sindicatos. Tomando emprestado o con
ceito de Toffler, um RH da primeira onda. 

Mas vejo também as estruturas matriciais. Em que a gestão do processo substi
tui o controle. Em que áreas de apoio logístico ou estratégico suportam as ope
rações. Um duplo comando aos profissionais que respondem para a diretoria de 
RH seguindo uma estratégia de pessoas, de cuja definição participaram, e atuam 
como consultores da linha. Uma atuação que tem espaço para técnicos de alto 
nível como gerenciadores de atividades que permeiam todos os processos 
empresariais: recrutamento para todos, seleção para todos, treinamento e desen
volvimento para todos. Pessoas que garantem a reserva de talentos, a renovação, 
o equilíbrio dos custos. 

Vimos, ainda, a espuma de um RH que trabalha apenas na orientação 
estratégica com a terceirização das atividades rotineiras e mesmo de algumas bas
tante estratégicas. Que entende as necessidades da organização, gerenciando um 
leque de fornecedores externos e prestando consultoria interna na relação dos 
gestores com os funcionários e com esses terceiros. 

E descobrimos o RH que sugere a modernização da estrutura organizacional, 
promove a mudança forçando a revisão dos processos de trabalho, a renovação e 
a retenção dos talentos. O RH que apoia a prática dos valores e alimenta a cul
tura, tem consciência do porquê a empresa deve ser um ótimo lugar para se tra
balhar e não desconhece sua contribuição para os resultados. Tem seu desem
penho guiado por uma estratégia cuja implementação é medida pelo BSC 
(Balanced Scorecard). As ditas funções do RH são executadas, mas não é nesse 
terreno que se concentra a sua energia. Um RH que se envolve nas questões da 
comunidade e ajuda a empresa a ser cidadã. Um RH que nem mesmo tem esse 
nome. 

E no futuro? O que permanece, e o que deixa de existir? Como será a nova 
onda? Como serão as novas estruturas e qual será o nosso papel? A minha 
reflexão está começando. Convido você a compartilhar comigo as suas. 
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