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O futuro dos departamentos de recursos humanos (RH) será focar sua atuação em educação e 
desenvolvimento de talentos. O desafio será escolher os melhores talentos e trabalhar a educação 
continuada para retê-los na empresa. As afirmações são do editor da Gestão & RH, Alexandre 
Garrett, responsável pela realização de uma pesquisa que revelou os 50 profissionais de RH mais 
admirados no Brasil. As tendências e novas visões do segmento serão apresentadas durante o 
Fórum Líder RH 2006, em São Paulo, a partir do próximo domingo.  
 
Uma das profissionais apontadas na pesquisa é Sara Behmer, vice-presidente de RH da Avon, que 
considera a área vital para toda e qualquer organização, pois é quem traz as técnicas e 
conhecimentos que ajudam na felicidade das pessoas dentro da empresa. "O setor de RH pode 
trabalhar para disseminar a felicidade. Quando são felizes, os funcionários produzem mais. Vejo o 
RH cada vez mais atuante, fazendo com que as pessoas participem mais no trabalho", ressalta 
Sara.  
 
Sobre as mudanças do setor, Sara afirma que o papel do RH do futuro é ser um parceiro 
estratégico no negócio. Ela diz que, atualmente, o Brasil possui recursos prontos no mercado, os 
quais podem ser aplicados na empresa e que o segredo está em fazer o diagnóstico adequado, 
verificando as verdadeiras necessidades da organização. "É um desafio, mas dá para fazer. Hoje 
temos muitas ferramentas e mais possibilidades de desenvolver as pessoas", afirma ela. 
 
Trabalho deve ser alinhado à estratégia da empresa  
Na visão de Paulo Ricardo Smidt, diretor de RH da Marcopolo, fabricante de carrocerias de ônibus, 
o futuro da área depende basicamente da sua forma de atuação em cada empresa. Também 
integrante da relação de profissionais mais admirados, ele diz que o fundamental é que o RH 
trabalhe alinhado com os objetivos da empresa e que empresas menores têm necessidades 
diferentes de grandes companhias.  
 
"O profissional de RH precisa estar em constante aprendizado, atualizado com as melhores 
práticas de gestão utilizadas no País e no seu ramo de atividade. Também precisa conhecer bem 
os negócios de sua empresa, para que possa ser valorizado e reconhecido por ter ações que 
realmente contribuem de forma efetiva para a realização dos objetivos organizacionais", afirma. 
 
Para ele, o papel do RH deverá ser ampliado nos próximos anos. "Uma das principais atribuições 
do RH é a de preparar e disponibilizar pessoas com as habilidades necessárias para atender as 
demandas de negócios da empresa. Assim, na medida em que a empresa cresce, acessa novos 
mercados, desenvolve novos produtos ou tecnologias, o RH precisa estar atento ao impacto que 
isto causará na estrutura organizacional e nas habilidades requeridas de sua equipe de 
profissionais. Se o RH não estiver em sintonia com a realidade dos negócios da empresa, suas 
ações serão vistas apenas como formalidade, sem contribuir efetivamente para os resultados da 
organização", destaca Smidt.  
 
Outra conseqüência desse crescimento das empresas é a inclusão do RH no "balanced score card", 
sistema de gestão com metas específicas relacionadas com a consecução das estratégias da 
companhia, segundo afirma o diretor de RH da Marcopolo. "No caso da empresa onde trabalho, 
também é assim. O RH tem metas compartilhadas com as demais áreas da empresa, relacionadas 
com desempenho financeiro e crescimento dos negócios. Por outro lado, as demais áreas 
compartilham metas de gestão de clima e de aprendizagem, habitualmente responsabilidade única 
de RH", explica.  
 
 
 



Encontro deve reunir 1,2 mil profissionais 
 
Com a proposta de discutir as tendências e as melhores práticas de RH, aproveitando as 
experiências dos mais importantes líderes empresariais e ainda promover a interação dos 
profissionais, São Paulo sediará, de 4 a 6 de junho, o Fórum Líder RH, que, em sua quinta edição, 
traz o tema "O Líder Criativo e Visionário". Profissionais do setor vão se revezar em palestras e 
debates, nos três dias de evento. Além disso, será apresentada a pesquisa que revelou os 
profissionais de RH mais admirados do Brasil, realizada pela Gestão & RH Online.  
 
Ao todo serão oito painéis e palestras, com destaque para o Painel dos Líderes que vai reunir 
Geraldo Barbosa, presidente da Becton Dickinson, Marcelo Llévenes, presidente da Ampla, e César 
Augusto, presidente da Admix, entre outros executivos, que vão mostrar seus pontos de vista 
para o tema: do líder criativo e servidor ao líder realizador. Também garantiram presença no 
fórum, como facilitadores nas diversas palestras, o diretor de RH da Dow Química, Vicente 
Teixeira, a vice-presidente de RH da Avon, Sara Behmer, o diretor de RH da EDS, Marcos 
Nascimento, e Celso Marques de Oliveira, diretor de RH do Banco Votorantim.  
 
Segundo Alexandre Garrett, editor da Gestão & RH e organizador do evento, a expectativa é 
reunir 1,2 mil profissionais das maiores empresas em operação no Brasil. Durante o evento, será 
anunciado o prêmio "Os RHs Mais Admirados do Brasil", que vai identificar os 10 profissionais 
mais reconhecidos do mercado e destacar um vencedor entre eles. 
 
Serviço  
Fórum Líder RH 2006 
Data: entre os dias 4 e 6 
Local: Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo 
Horário: das 9h às 18h 
Investimento: R$ 1,2 mil 
Mais informações e inscrições: www.agilitymarketing.com.br ou 0xx-11-6221.8406. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 jun. 2006, Gerência, p. B-9. 


