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 ARTIGO DA SEMANA 
Gestores de RH: A Principal Preocupação a Partir de 2022 

 

 

As EMPRESAS já entenderam que a valorização dos talentos e de seus demais profissionais e 

parceiros é o caminho para aumentar a sua produtividade, reduzir o turnover e promover o 

crescimento de seus negócios. 

A área de GESTÃO DE PESSOAS passa por mudanças na sua estrutura, visando, ao gerar 

informações essenciais para a tomada de decisões, assumir um papel mais relevante na 

ESTRATÉGIA da EMPRESA. Estruturar MODELOS ORGANIZACIONAIS que respondam, com rapidez, aos 

desafios e transformações que estamos vivenciando é um processo fundamental e irreversível. 

A implantação de novas e responsivas ESTRUTURAS para promover e sustentar uma CULTURA 

ORGANIZACIONAL que facilite a busca de um desempenho diferenciado das EQUIPES e da EMPRESA 

serão os direcionadores das ações dos GESTORES DE PESSOAS frente a este novo mercado. 

 

O Gestor de RH Visto Como “Responsável Pela Folha” Está em Extinção 

Como esses GESTORES deverão se preparar para um futuro próximo, em que as tecnologias, 

cada vez mais presentes, irão demandar atuação focada na implementação do planejamento 

estratégico? Oferecemos abaixo algumas reflexões: 

 

Ambiente de Confiança Com “Feedbacks” em Tempo Real: 

Temos ouvido muito sobre a necessidade de feedbacks mais frequentes. Com a rapidez das 

informações e as constantes MUDANÇAS, a tendência é que estes sejam demandados em tempo 

real, com registros precisos sobre os PROCESSOS e ações atuais da EMPRESA. 

Essa demanda permitirá que as TRANSFORMAÇÕES requeridas sejam efetivadas de maneira 

pontual. Isso reduzirá o intervalo entre a apuração dos RESULTADOS e o feedback, favorecendo 

uma gestão mais ágil do CAPITAL HUMANO. 

 

Construção da Cultura Organizacional “Desejada”: 

A reputação da EMPRESA como empregadora será cada vez mais importante para atrair 

TALENTOS e abrir uma boa vantagem em relação à CONCORRÊNCIA. A busca por empregos 

depende, cada vez mais, das redes sociais e sites de recrutamento. Os candidatos acessam as 

informações da Organização com facilidade e assumem papel mais ativo do que aquele das 

gerações anteriores. 
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A reputação da Organização é cada vez mais importante e construir esta PERCEPÇÃO POSITIVA, 

começa pelos processos seletivos, ou seja, pela análise sistemática das OPINIÕES tanto de seus 

profissionais quanto dos candidatos, sobre como eles a veem. É também relevante “vender 

essa imagem” fora da EMPRESA, a fim de impactar e facilitar a busca de TALENTOS. 

 

Evidence Based: 

Utilizar o People Analytics poderá representar uma competência diferenciadora das EMPRESAS, 

pois permitirá construir uma sólida base de dados para agilizar a definição das estratégias e 

decisões na gestão do CAPITAL HUMANO, envolvendo desde a identificação de desempenhos 

diferenciados e a estruturação dos planos de capacitação, educação e mobilização, até a 

concepção de um plano de sucessão. Estas informações irão suportar todo planejamento da 

EMPRESA, propiciando uma visão clara da situação atual e viabilizando projeções futuras. 

 

Equilíbrio Entre Vida e Trabalho: 

As pessoas, ao buscarem ser felizes, realizar seu propósito e ter uma vida mais saudável, 

tendem a valorizar as organizações que olhem estes aspectos ao gerir seu CAPITAL HUMANO. As 

EMPRESAS que querem melhorar as relações com e entre seus profissionais, reduzir turnover e 

garantir maior PRODUTIVIDADE, devem, desde já, instituir programas focados em melhorar o 

bem estar e o ENGAJAMENTO organizacional e, se possível, flexibilizar a jornada de trabalho. 

 

Cargos de Gestão Começam a Ser Ocupados Por Millennials: 

Os profissionais da geração millennial estão começando a ascender aos cargos de LIDERANÇA e 

carregam consigo a sua própria abordagem e visão do ambiente profissional. O fato de 

passarem a dividir espaço com outras gerações poderá gerar dificuldades na qualidade da 

interação, pressões e diferenças de ritmo nos fluxos dos PROCESSOS DE TRABALHO. 

Outra tendência é que profissionais com maior senioridade e perfil mais conservador passem a 

assumir papéis de mentoria dos jovens executivos e, assim, começaremos a viver um ambiente 

mais diverso até em termos etários. 

 

Quebra das Fronteiras Geográficas: 

A internet diminuiu as distâncias e a gestão de talentos ganhou conotações nacionais e/ou 

globais. A EMPRESA correrá o risco de perder seus melhores talentos para uma organização em 

outro estado ou país, seja em virtude de um pacote de remuneração mais atraente, seja por 

que esta oferece condições mais interessantes de crescimento profissional e pessoal. 

Assim sendo, para preservarem seus talentos mais relevantes, elas deverão se preparar para 

enfrentar essas tendências e se manterem competitivas. 
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Crescimento da Importância da Transparência na Comunicação: 

Atitudes de abertura, proximidade e transparência na comunicação, por parte das lideranças, 

serão, cada vez mais, mandatórias na gestão do CAPITAL HUMANO. Esta consciência tem levado 

as EMPRESAS a trabalhar, progressivamente, a QUALIDADE DAS RELAÇÕES entre os diversos níveis e 

áreas da organização, pois esta nova realidade, combinada com a rapidez na troca de 

informações, poderá fortalecer a sua imagem junto ao mercado. 

Além disso, os impactos deste cenário sobre a CULTURA ORGANIZACIONAL exigirão, dos GESTORES DE 

PESSOAS, atuação mais firme e colaborativa junto a seus CEOs, visando estimular as LIDERANÇAS 

no sentido de uma postura que promova o ENGAJAMENTO e a criatividade das EQUIPES. 

 

Compliance: 

A criação destas áreas em muitas EMPRESAS abre espaço para melhorar a gestão organizacional. 

Oportunidades para inovar e/ou melhorar processos, produtos e serviços, muitas vezes estão 

“escondidas” em registros de atendimento a clientes, propostas não aprovadas e/ou 

avaliações críticas de práticas. Estas oportunidades poderão “aparecer” em encontros de 

alinhamento com fornecedores, visitas a clientes, conversas com as equipes ou, ainda, um 

“olhar atento” para as novas tecnologias que surgem a todo o momento. 

Nós da , desde 1994, atuamos como PARCEIROS ESTRATÉGICOS na gestão do CAPITAL 

HUMANO e sempre reiteramos a importância de conscientizar a ALTA DIREÇÃO para a urgência de 

se enfrentar questões que, se não endereçadas, dissipam recursos e energia das EMPRESAS. 

O importante é preservar na agenda, pessoal e da organização, um espaço para, além das 

questões do dia a dia, cuidar da respiração para que o “novo” possa surgir e ser reconhecido. 

Conceber e sustentar uma agenda positiva, focada no propósito e na visão da EMPRESA, poderá 

ser um forte aliado neste cenário turbulento. Este será um dos principais desafios dos GESTORES 

de DHO. A seguir, algumas das reflexões que orientam nossas ações junto a clientes: 

 FORTALECER A QUALIDADE DAS RELAÇÕES: Uma das premissas para o ALINHAMENTO DAS PESSOAS 

em relação à IDENTIDADE ORGANIZACIONAL é a qualidade das relações. Sem ela, muitos 

recursos e energia são dissipados. Reconstruí-la implica rever regras de convivência. 

 CONSTRUIR IDENTIDADE FORTE E COMPARTILHADA: Pelas mesmas razões, é importante assegurar 

o ALINHAMENTO DAS PESSOAS com a MISSÃO, CULTURA, VISÃO DE FUTURO e ESTRATÉGIAS DE NEGÓCIO 

da EMPRESA, para garantir ENGAJAMENTO na execução dos planos de ação e de contingência. 

 IMPLEMENTAR MUDANÇAS COM SABEDORIA E AGILIDADE: As lideranças precisam saber como 

conduzir suas equipes ao longo do período de TRANSFORMAÇÃO da EMPRESA, seja ela função 

de MUDANÇAS tecnológicas, de processos ou na sua estrutura. Portanto, é fundamental 

ENGAJÁ-LAS, de forma TRANSPARENTE, para realizar uma cuidadosa INTERVENÇÃO na DIMENSÃO 

HUMANA e CULTURAL da organização para mitigar riscos e antecipar / superar as dificuldades. 

 COACHING EXECUTIVO, DE EQUIPES OU DE GRUPOS: Dada a sua efetividade enquanto instrumento 

de apoio à gestão de mudanças e/ou ao desenvolvimento e empoderamento das 

LIDERANÇAS, estes processos deverão continuar na agenda dos GESTORES DE PESSOAS. 
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 RECONHECER DESEMPENHOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS DIFERENCIADOS: Neste momento turbulento, 

é forçoso reconhecer a urgência de se consolidar na EMPRESA uma CULTURA PARTICIPATIVA que 

privilegie a integração de esforços e a corresponsabilidade por resultados coletivos, bem 

como reconheça e premie, de forma justa, aqueles que se diferenciam, a fim de 

incrementar a performance individual e da equipe no sentido da excelência. 

 EQUACIONAR CONFLITOS INTERNOS: Conflitos podem ser OPORTUNIDADES de melhoria, desde que 

sua ampliação não supere certo nível de gravidade. A partir daí, eles afetam 

destrutivamente a QUALIDADE DAS RELAÇÕES entre as pessoas e/ou grupos, comprometem o 

ALINHAMENTO DA EQUIPE com a IDENTIDADE ORGANIZACIONAL e dissipam muita energia. No atual 

contexto, não é possível colocá-los “debaixo do tapete”. É preciso MEDIÁ-LOS de forma a 

REFAZER A PONTE de relacionamento entre os envolvidos. 

 PREVENIR A EVASÃO DE CONHECIMENTOS TÁCITOS: Estes são os conhecimentos dominados por 

uma ou poucas pessoas na EMPRESA e, com frequência, são CRÍTICOS para seu CRESCIMENTO e 

SUSTENTABILIDADE. Para não perdê-los, é preciso definir e implantar PROCESSO que, mediante 

significativa MUDANÇA CULTURAL das LIDERANÇAS nos diversos níveis, permita preservar os 

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS em curto, médio e longo prazo. 

Entendemos que estas questões ocuparão um espaço importante no “radar” dos GESTORES DE 

PESSOAS e só poderão ser equacionadas, de fato, se enfrentadas em conjunto com as LIDERANÇAS 

da EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leila Tammela -  Practice Leader em Desenvolvimento de Pessoas e Diretora da Unidade RJ da 

. Engenheira de Produção - UFRJ e Mestra em Administração - PUC, foi executiva em 

organizações de TI e de engenharia consultiva. Além de Biographical Counseller, atua como 

Consultora em processos de educação e Coach Executiva em EMPRESAS de energia, mineração, 

ensino e de serviços nas áreas editorial, financeira, engenharia e de saúde, há mais de 20 anos. 

 

PALAVRAS CHAVE: missão, visão, cultura, estratégia, propósito, capital humano, estrutura, 

liderança, alinhamento, conhecimento, engajamento, identidade organizacional, gestão da 

mudança, desempenho, planejamento estratégico, produtividade, people analytics, plano de 

sucessão, coaching, conflito, mediação, tecnologia, turnover, qualidade das relações, 

millennials, mudança cultural. 


