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Muito se fala tanto sobre o cenário de transformações e disruptura por que passam as 

empresas quanto sobre as novas tecnologias digitais que revolucionam o jeito de fazer 

negócios e cuja aplicação exerce enorme impacto nas pessoas e na cultura das organizações. 

Em consequência de várias experiências inovadoras e dos produtos que delas surgem, 

mercados inteiros são criados, bem como novas formas de compartilhar conhecimento, liderar 

e integrar pessoas e de interagir com os diversos públicos. 

People Analytics, Employe Branding, Transformação Digital e outras estão na ordem do dia das 

preocupações e atenções dos principais executivos das empresas, inclusive o de Gestão de 

Pessoas (tomara!). Com certeza absoluta, a atenção a essas tecnologias são mais do que 

justificáveis, pois seu uso adequado mostra potencial para alavancar os resultados das 

organizações. Não se pode, por outro lado, esquecer as questões estratégicas que precisão 

estar bem “resolvidas”, para que se crie ambiente favorável ao exercício da gestão em tempos 

de transformação permanente. 

Assim sendo, o foco deste artigo será propor uma reflexão sobre quais serão as questões, na 

gestão do Capital Humano, que precisarão ser revisitadas para garantir o apoio de todos nos 

processos de mudança que se seguirão, com toda a certeza. 

O atual ambiente de negócios é de incertezas e desafios. Considerando as preocupações de 

curto prazo, 2019 apresenta um conjunto de constatações que impactarão sobremaneira a 

geração de resultados: 

 A evidência de um lento processo de recuperação econômica; 

 A geração de margens operacionais cada vez mais apertadas; 

 A necessidade de maiores investimentos em tecnologia; 

 A maior e mais exigente vigilância da sociedade no que tange à postura das empresas em 

relação às suas responsabilidades com as pessoas, o meio ambiente e o futuro do planeta; 

 A chegada a posições de liderança de uma nova geração de profissionais, mais afeta a 

experimentação e muito mais aberta para aprender com o insucesso; 

 A evolução tecnológica disponibilizando instrumentos de gestão que aceleram e 

requalificam o desempenho das empresas. 

Diante desse cenário, fazer melhor o que já fazemos parece absolutamente insuficiente para 

enfrentarmos os desafios propostos pelas mudanças já em curso. Fazer melhor o que já 

fazemos é, sem duvida, extremamente relevante e necessário, mas claramente insuficiente. É 

preciso entender as novas demandas, internas e externas, que afetam as organizações e delas 

exigem um comportamento ético e inclusivo, transparência nas transações, crescimento 

exponencial, responsabilidade social legítima, satisfação dos stakeholders, etc... 
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Estas novas preocupações das organizações frente a um mundo bem mais competitivo e 

exigente, instigam as lideranças a buscar soluções inovadoras e que assegurem a performance 

empresarial agora e no futuro. O momento é para enfrentar enormes desafios sem “perder o 

norte”, preservando o DNA das empresas, suportando as lideranças em geral e às de RH em 

particular, na busca permanente de uma rápida adequação a cada novo ciclo de mudanças, os 

quais são cada vez mais curtos. 

Neste contexto cabe a reflexão: Como nós, profissionais envolvidos com as questões do Capital 

Humano, iremos atuar para contribuir efetivamente para o sucesso imediato e ainda focar na 

perpetuação das nossas organizações? 

Acreditamos que cabe ao RH o papel de protagonista na gestão das transformações e na 

preparação da organização para dar respostas adequadas a cada momento. Este papel pode e 

deve ser assumido pelo profissional de Capital Humano e, para desempenhá-lo será 

necessário: 

 Reconhecer as novas demandas como uma excelente oportunidade para inserir as pessoas 

no contexto das mudanças, criar condições favoráveis para o engajamento delas com as 

organizações e, ainda, apoiar permanentemente as empresas na busca de soluções num 

mundo em transformação permanente; 

 Estar verdadeiramente preparado para apoiar a organização; e 

 Se posicionar como condutor do processo. 

Quem - de fato - tangibiliza as transformações são as pessoas, mas para isso elas precisam: 

 Estar bem informadas; 

 Serem ativas participantes do processo; 

 Influenciar os rumos da mudança; e 

 Beneficiar-se dos resultados esperados. 

Em seu papel de protagonista, cabe à Gestão de DHO reunir o capital intelectual disponível na 

empresa e desenvolver, ou adequar, em curto prazo, cinco pilares que, se ajustados à essência 

de cada organização, fornecerão uma base robusta para a sua sustentação frente às demandas 

no curto prazo, bem como servirão de alavancas poderosas na preparação do seu futuro. 

O desenvolvimento ou repaginação dos 5 pilares deverá ser um exercício coletivo, que abra 

espaço ao debate amplo e à busca de soluções que propiciem à empresa, condições de 

responder adequadamente aos desafios do momento. Os pilares são: 

 Identidade Organizacional e Propósito; 

 Desenvolvimento de um novo papel para as Lideranças; 

 Cultura; 

 Engajamento; e 

 Comunicação 
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Cada pilar deverá ser desenvolvido como forma de preparar e dar suporte as pessoas, além de 

estabelecer um ambiente favorável que permita enfrentar as novas demandas, com 

pragmatismo, sabedoria, muito compartilhamento e visão de futuro. 

 PILAR I: Construir um PROPÓSITO e uma IDENTIDADE ORGANIZACIONAL forte e compartilhada, que 

inspire e oriente as atitudes dos profissionais, que defina o norte da organização, gere 

foco, alinhamento e facilite o engajamento, que conduza a empresa a cumprir, com 

excelência, a sua função social, maximizando assim, a obtenção de resultados sustentáveis 

e equilibrados para todos os stakeholders. 

 PILAR II: Desenvolver LIDERANÇAS para atuarem com eficácia em ambientes desafiadores, 

sem hierarquia formal, com trabalho em rede, pouca estruturação, em um movimento de 

mudanças constantes e ainda com muita experimentação. 

As LIDERANÇAS precisam definir o caminho a seguir e garantir que as decisões dos gestores 

estejam alinhadas com a IDENTIDADE ORGANIZACIONAL. 

 PILAR III: Trabalhar a CULTURA ORGANIZACIONAL, formada pela prática dos valores no dia-a-dia 

da organização, de forma a, respeitando seu DNA, introduzir novos valores a serem 

praticados de forma a posicionar a empresa em sintonia com as novas exigências de seus 

stakeholders e da sociedade como um todo. 

 PILAR IV: Criar condições favoráveis ao ENGAJAMENTO das pessoas mesmo em um momento 

em que essas se mostram mais críticas e mais impacientes na busca por resultados rápidos. 

É preciso fazer a diferença através da motivação, desempenho e retenção das pessoas. 

Precisamos buscar o comprometimento emocional delas com os objetivos organizacionais. 

Ter pessoas engajadas é fundamental para a sustentabilidade dos resultados da empresa. 

 PILAR V: Garantir um modelo de COMUNICAÇÃO de alta qualidade que aproxime os públicos 

da organização (internos e externos) e permita criar relações de CONFIANÇA que sustentem 

os posicionamentos da empresa frente a seus diversos públicos. 

A CONFIANÇA é a base de toda relação duradoura que não se sustente na força. “CULTURAS 

empresariais que criam ambientes de alta confiança entre a organização e sua equipe, que 

têm sentido de propósito e engajem seus profissionais são associadas com maior 

lucratividade, melhores índices de satisfação dos clientes e melhor desempenho no 

mercado de ações. (Revista Fortune, março/2018)”. 

Seguir esse caminho, sem duvida trabalhoso e cheio de desafios, não vai garantir, por si só, 

sucesso e perenidade, mas certamente, não enfrentar estas situações com determinação, vai 

dificultar o caminho de adaptação das empresas aos novos tempos impostos pelo mercado. 
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