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Inserida no cenário da gestão da contrapartida, em que o cargo pertence ao consumidor final e 
não a empresa, a área de Recursos Humanos (RH) assume um papel diferente de alguns anos 
atrás. Com as mudanças do mundo moderno, as organizações e os profissionais tiveram que 
adaptar seus respectivos perfis e passar a gerir e administrar carreiras de modo mais 
estratégico. Neste sentido, a função do RH é decodificar a relação entre indivíduos e 
companhias. Preocupados com um ambiente complexo, muitas vezes imprevisível e 
constantemente desafiador, em que não há respostas prontas e imediatas, as soluções 
possíveis adotadas pelo RH para se adaptar ao contexto atual passam não somente pela 
redução da burocracia, mas também pelo objetivo de gerenciar negócios e liderar pessoas. 
Este foi o tema da 10ª edição do Congresso Nacional de Remuneração (Conarem), que 
começou ontem e termina hoje no Rio Othon Palace, no Rio de Janeiro. 
 
Para compreender a gestão da contrapartida, tendências e soluções apresentadas pelas 
equipes de RH nas organizações, parte-se da premissa que houve a transição do emprego, das 
pessoas, dos vínculos e da gestão. Na avaliação de Vicky Bloch, presidente da DBM do Brasil, 
no início do século passado, o emprego era da empresa, ou seja, poderia ser considerado uma 
concessão dada ao trabalhador. Na metade do século, passou a ser regulamentado pelos 
sindicatos e, atualmente, com a competição global, o emprego passou a ser do cliente da 
empresa, ou seja, de quem consome os produtos ou desfruta os serviços da companhia. Dessa 
forma, afirma Vicky, o que profissional tem é a empregabilidade, que é a capacidade do 
indivíduo desenvolver, acumular e manter atualizadas a rede de relacionamentos e o 
conhecimento de modo que tenha as rédeas de sua carreira em suas mãos. 
 
Os profissionais passaram a querer ter prazer no que fazem, alcançar maior equilíbrio entre 
trabalho e vida pessoal e passaram a ter orgulho de sua liderança e de seu empregador. 
Assim, avalia Vicky, as pessoas estão aprendendo a depender delas mesmas uma vez que no 
passado, dependiam das organizações. "As novas relações de trabalho caracterizam-se pelo 
trabalho terceirizado, temporário e os feito em casa. 
 
 
vínculo é representado por transparência e feedback  
O vínculo moderno é representado pela transparência, feedback constante, condições para o 
gerenciamento da carreira, integridade e justiça na operacionalização dos valores, coerência e 
consistência na busca de alta performance", analisa. Para a diretora, o conceito moderno de 
"fazer carreira" não é mais tão somente crescer hierarquicamente, mas acumular 
competências perceptíveis, que gerem reconhecimento na companhia, e capturar a atenção da 
organização. "Os desafios do contexto atual serão saber lidar com a aceleração da mudança, 
usar bem a moderna conectividade na comunicação, identificar e adquirir o conhecimento para 
lidar com as complexidades das tarefas e redução de custos. Brevemente, o crescimento 
sustentado, por meio de alianças, parcerias, fusões e aquisições, será realidade. Assim como 
nova modelagem na governança das empresas.  
 
Também teremos que saber lidar coma simultaneidade de estilos de gestão, colaboradores 
com diferentes características e gerações múltiplas de clientes. Entender e aprender o que é 
urgência competitiva é parte deste desafio", informa ela. Para Vicky, o futuro da gestão 
estratégica de RH será aumentar a competitividade do negócio, ajudar a antecipar, prover e 
cuidar das necessidades dos clientes internos e desenvolver capacitação organizacional. Um 
dos grandes desafios da gestão de RH moderno será atrair e manter os talentos de forma a 
usar a sua força como fator de competitividade. Para mantê-lo, avalia Vicky, deve-se criar o 
chamado vínculo moderno, ter efetivo processo de avaliação de desempenho e 
desenvolvimento e oferecer um agressivo e justo sistema de remuneração. Essa, deve ter uma 
diferenciação sem culpa, salário, bônus por performance, prêmio de longo prazo e benefícios. 
Quanto à avaliação de desempenho, diz ela, deve ser focada em pontos fortes, permanente e 
não temporária e uma relação adulta, amiga e séria. 
 
 



Profissionais competitivos causam impacto  
Na avaliação de João Lins, sócio-diretor da Price Waterhouse Cooper, a realidade de expansão 
e crescimento de negócios no mundo tornaram os profissionais mais competitivos e isso 
causou um impacto na gestão de pessoas e na remuneração. Segundo Lins, houve expectativa 
dos Conselhos de Administração, acionistas e empresas.  
 
Ele informa que a melhoria de performance não é representada somente nos números e 
valores, mas se a conduta da gestão gera a sustentabilidade do negócio, perenidade e 
desempenhos crescentes. Dessa forma, as soluções generalizantes e padronizantes adotadas 
há alguns anos, não são suficientes porque houve a mudança na cultura de negócios. Para 
Lins, existem três tipos de desafios para o RH: a gestão de pessoas, que é o comprometimento 
pessoal e a garantia de um perfil adequado para as vagas; as políticas e processos da área de 
Recursos Humanos; e a administração da área.  
 
"Podemos definir as dimensões dos riscos de RH no contexto atual a partir das lacunas nas 
competências necessárias, que são a velocidade das empresas em enfrentar obstáculos e a 
falta de líderes, tanto em quantidade quanto em qualidade. A gestão de talentos, as atividades 
fraudulentas, cujas empresas devem ter mecanismos para proteger seus interesses de maus 
gestores, falta de comprometimento, cultura organizacional mal alinhada e problemas de 
conformidade legal por ação do empregado também caracterizam este processo de desafios na 
gestão de pessoas", diz ele.  
 
As principais tendências globais são, segundo Lins, o desenvolvimento de lideranças, gestão de 
talentos, planejamento e gestão estratégicos focados na força de trabalho. Para formar uma 
nova geração de líderes, a Price Waterhouse Cooper, desde 2001, oferece um programa para 
gerentes e consultores da empresa com imersão total de cinco meses de desenvolvimento em 
algum país estrangeiro para gerar novos produtos. Lins afirma que os resultados são 
fantásticos e o impacto do projeto na companhia é positivo. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 20 abr. 2006, Gerencia, p. B-11 
 


