
Estudo mostra tendências para o RH  
 
Gestão de pessoas como questionamento global, uso da tecnologia revolucionando estratégias de 
Recursos Humanos e grandes mudanças no campo da filosofia empresarial e forma de gerir as 
companhias foram algumas das tendências para a área de RH debatidas no Global Human Capital 
Benchmarking - Estudo de Melhores Práticas e Estratégias de Gestão de Pessoas 2003. O 
seminário, promovido ontem pela PricewaterhouseCoopers, apresentou e discutiu assuntos como 
terceirização e a relação entre capital humano e resultado econômico-financeiro.  
 
O seminário foi baseado em pesquisa realizada pela consultoria entre o segundo semestre de 
2002 e primeiro trimestre deste ano. Participaram do estudo 1.055 empresas de 47 países, sendo 
70 delas brasileiras. "Além dos aspectos quantitativos, a pesquisa também abordou a parte 
qualitativa, que abrange políticas e práticas de RH", explicou João Lins, diretor da Price e um dos 
coordenadores do estudo.  
 
Entre as tendências observadas na pesquisa estão o aumento da importância da gestão de capital 
humano, que continuará sendo vital para as empresas; a preponderância das influências globais 
sobre as locais na área de estratégias de RH; aspectos relacionados à sustentabilidade do 
negócio; ética; desenvolvimento de liderança; e proteção do capital intelectual. "O trabalho em 
ambiente de alta tecnologia e o uso intensivo de conhecimento devem impulsionar essas 
mudanças", disse Lins.  
 
Estratégia  
 
O estudo mostra que os resultados da gestão de capital humano são melhores quando a 
estratégia de RH está alinhada à de negócios. Outra conclusão é que a produtividade da área de 
RH está aumentando e é cada vez maior o tempo que esse departamento se dedica a questões 
estratégicas em detrimento das operacionais. "O que viabiliza essas mudanças são fatores como a 
terceirização, melhorias nos processos de trabalho e aplicação de tecnologias, associando 
sistemas integrados com Internet", enumerou.  
 
As competências consideradas fundamentais para os profissionais de RH, de acordo com o estudo, 
são conhecimento de diversas áreas de negócios, como finanças, marketing e estratégia. 
Atualização com o que há de novo na área, aptidão para gerenciar mudanças e cultura e 
credibilidade pessoal também foram itens mencionados. "Capacidade de gerenciar as operações 
do dia-a-dia também aumenta a disposição dos gestores em consultar os profissionais de RH", 
disse.  
 
Interação  
 
- Compreender questões de negócios, ter foco nas mesmas metas dos gestores, eliminar 
atividades que não agregam valor à empresa e usar a Tecnologia da Informação para automatizar 
transações diárias e para abrir novos canais de interação com e entre os funcionários também são 
outros procedimentos para aumentar a produtividade do RH - observou Lins.  
 
Segundo o diretor da Price, existem mais similaridades que diferenças na gestão de RH na 
empresas líderes ao redor do mundo. Foi detectada, ainda, uma certa preferência por práticas 
convencionais, que já são familiares e foram bem testadas. Contudo, foram observadas iniciativas 
inovadoras, principalmente nas áreas de remuneração, gestão do desempenho e treinamento e 
desenvolvimento. (Thiene Barreto)  
 
 
 
 
 



Resultados da pesquisa  
 
PRIORIDADES DAS EMPRESAS BRASILEIRAS  
 
>> Redução de custos - 74%  
 
>> Satisfação do cliente - 58%  
 
>> Aumento de receita - 55%  
 
>> Melhoria da qualidade - 46%  
 
>> Desenvolvimento da liderança - 36%  
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