
Ligar pessoas e números
Para quem trabalha na área de RH, o maior
desafio da gestão de pessoas nos próximos
cinco anos será alinhar as pessoas, seus

respectivos desempenhos e suas competências com as
estratégias de negócios. O segundo maior desafio será
capacitar os gestores a estimular esse processo. É o que
mostra a segunda edição da pesquisa Delphi - RH 2010,
coordenada pelos professores André Luiz Fischer e
Lindolfo Galvão de Albuquerque, no Programa de
Gestão de Pessoas (Progep) da Fundação Instituto de
Administração (FIA-USP).

Realizada em junho de 2003, a pesquisa teve
como objetivo identificar as principais tendências em
gestão de RH (veja o quadro O Caminho das Pedras).

Perguntados sobre os três maiores desafios das
empresas para os próximos cinco anos, 57% dos



profissionais apontaram para ampliação de mercados,
cerca de 40% terão de reduzir custos e
aproximadamente 30% terão de lidar com
reestruturações internas.

Para cumprir esse objetivo, os respondentes
tiveram de escolher apenas uma alternativa proposta e

a "excelência operacional" apareceu como estratégia
crítica para 37,6% deles. Em seguida, constam
"orientação para serviços" (22,6%), "busca de
intimidade com o cliente" (18,8%) e "inovação em
produtos" (16,7%). A maioria (88,17%) acredita que
acontecerão mudanças significativas em gestão de



pessoas no Brasil nos próximos cinco anos. Para

9,14%, as mudanças serão radicais e para

2,69%, pouco significativas.

Em relação à natureza das mudanças, serão

principalmente notadas em "princípios, filosofias e

estratégias de gestão", de acordo com 47,85% dos

entrevistados. (Observe o gráfico Incidência das
Mudanças na Gestão de Pessoas.)

Novamente, os profissionais foram instados

a escolher três desafios considerados mais

relevantes, dessa vez da gestão de pessoas. Com

82,3%, aparece "alinhar as pessoas, seus

respectivos desempenhos e competências às
estratégias do negócio". Em segundo,

"desenvolver e capacitar os gestores", com 69,4%.

Para atingir esse objetivo, os entrevistados

apontaram prioritariamente três estratégias: investir

mais na capacitação e no desenvolvimento dos

gestores e das lideranças (26,9%), reestruturar as

políticas de gestão de pessoas (25,8%) e investir

mais em educação e T&D (25,3%). E como

princípios orientadores da gestão de pessoas

capaz de alcançar esse objetivo foi apontada uma

gestão de RH alinhada cora o negócio (62.4%) e

orientada por competências (55,4%).

O estudo destaca 13 tendências

prioritárias no que se refere à gestão estratégica
de RH, em que sobressai a necessidade da área

de criar condições favoráveis para que gerentes

e os próprios gestores de recursos humanos

tenham participação ativa na formulação e

implantação da estratégia da empresa. (Observe
o quadro Relevância, Incorporação e Grau de

Dificuldade da Política de Gestão.)

No âmbito individual, o perfil do

profissional de RH de sucesso no futuro deverá ter

necessariamente "conhecimento de gestão de

negócios especializado em estratégia". Essa

competência foi apontada por 80,1% dos

pesquisados. Também são qualificações

importantes a "experiência multifuncional e
generalista" (69,4%), "domínio de outros idiomas"

(61,3%), "experiência em áreas de negócio"

(56,6%) e "experiência em RH" (52,2%).


