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PANORAMA  
 Explosão de informações e pouco conhecimento agregado; 

 Necessária quebra de paradigmas e revisão de valores- ainda muito no 

discurso; 

Primazia da conduta ética e posturas maduras; 

Crescente demanda por atuações e entregas diferenciadas;  

Empresas exigentes X profissionais com altas expectativas (dissonância);  

Menos especialidade e tecnicismo: era da polivalência e empreendedorismo; 

Profissionais donos de suas carreiras- responsabilidade pela sua imagem;  
Sai o “vestir a camisa” e entra o engajamento;  

 Colaboradores-empresários: abraçar sua posição e demonstrar postura de 
dono da empresa;  

Falta de capacitação e profissionais com Inteligência Emocional. 
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O MERCADO 
DE TRABALHO 
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O MERCADO DE TRABALHO 
 

Está carente de pessoas/profissionais com postura que 
faça a diferença; 
 
Tem bastante espaço e para todos que fazem um bom 
trabalho e deixam marcas; 
 
Está ampliado e hoje o mundo é o limite!; 
 
Está sempre aberto para pessoas que têm um 
alinhamento com que as empresas precisarão no futuro; 
 
É seu! 
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O QUE TEMOS OUVIDO AO REDOR DE UM MUNDO EM 
BUSCA DE EVOLUÇÃO? 

Mudança de visão e comportamentos; 

 Transformação e consolidação de valores; 

 Competência ao invés da eficiência e dedicação; 

 Diversidade; 

 Longevidade do ser humano e da população ativa; 

 Valorização da maturidade profissional; 

 Convivência construtiva das gerações nas organizações; 

 Força das parcerias/redes; 

 Pessoas mudando rumos do negócio; 

 Mudança nos vários papéis organizacionais e da sociedade; 

 Relações e ações calcadas na ética; 

 Áreas de RH finalmente mais valorizadas. 
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 E DAS EMPRESAS? 

 Sabemos que as pessoas são nosso maior patrimônio, mas não 
sabemos como comprovar isto em termos de resultados; 
 
 Precisamos de profissionais de RH que conduzam as mudanças e 
evolução da cultura, das lideranças, das pessoas e das relações de 
trabalho;  

 
Não sabemos fazer RH e nem encomendar o que precisamos: vocês 
desta área que têm que nos apresentar as soluções, mas algo 
diferente!; 
 
 Temos dificuldade de encontrar profissional de RH que tenha 
habilidade/proficiência técnica + visão estratégica.  
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EMPREGABILIDADE 

  Conjunto de conhecimentos, vivências, 
resultados apresentados, habilidades, 
comportamentos e base de relações que 
tornam o profissional necessário e 
altamente qualificado e procurado pelas 
empresas; 
 
Capacidade do indivíduo garantir sua 
inserção no mercado de trabalho a longo 
prazo;  
 
É estar e permanecer atrativo para o 
mercado. 
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O QUE FARÁ A DIFERENÇA?  

  Disponibilidade e mobilidade; 
Postura e atitudes profissionais; 
Equilíbrio pessoal e inteligência emocional; 
Sonhos e ambições equilibradas; 
Boa formação escolar e de vida; 
Educação de “berço”; 
Boa capacidade de comunicação verbal e 
escrita (fundamental!); 
Interesse e curiosidade; 
Engajamento; 
Resiliência; 
Boas relações profissionais; 
Deixar boa marca por onde passar - imagem. 
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“Tudo que tem realmente algum valor nas 
nossas vidas geralmente requer esforços 

disciplinados durante um certo período de 
tempo. Não existem atalhos ou passagens 

secretas para o sucesso duradouro” 
                                   (Jefrey Keller) 

 

Reflexão 
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Recriar-se a cada instante, colocando excelência 
em tudo o que realiza. A pessoa deve esculpir-

se para ser (um produto de qualidade), ter 
(habilidades e conhecimentos,...), para depois 

mostrar-se, vender-se. 

Marketing Pessoal 
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A imagem, aliada à competência  
e conduta ética, são o alicerce  
para construção de carreira sólida  
e manutenção de oportunidades  
contínuas de crescimento e  
reconhecimento profissional.  
 

NOSSA IMAGEM É NOSSO “OUTDOOR” 
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   Falta de postura adequada para ambientes organizacionais; 
 Falta de bons exemplos de casa- imaturidade estendida; 
 Excesso de informação e tecnologia: isto não é conhecimento; 
 Falta de posicionamento e de assumir responsabilidades para si; 
 Confusão entre querer e poder; 
 Falta de empenho e engajamento em algo maior; 
 Acomodação e falta de perspectivas; 
 Falta de iniciativa para olhar além do horizonte conhecido; 
 Falta de autoconhecimento; 
 Valores equivocados; 
 Base de formação acadêmica ruim e pouca dedicação como autodidatas; 
 Pouca capacidade de comunicação fala e escrita; 
• Pouca responsabilidade pelo seu crescimento; 
Falta de disponibilidade e mobilidade; 
Poucos sacrifício: a maioria acha que trabalhar já é o sacrifício! 

 

ONDE AS PESSOAS/JOVENS TÊM ERRADO 
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Evolução Papel da área de RH 

Papel I:    Área-Mãe 
 
Cuidar do bem-estar e tranqüilidade dos 

funcionários – “dar colo”, prestar 
apoio e assistência. 

  
Perfil: responsabilidade, honestidade, 

receptividade, simpatia, paciência, 
solidariedade; sentido de atenção e 
acolhimento. 

 
Foco: atendimento das necessidades 

básicas dos funcionários. 

Papel II:    Área Técnica 
 
Força nos processos, mais do que nas 

pessoas, em prol da máxima 
eficiência.  

 
Perfil: ênfase no perfil tecnicista, 

responsabilidade, seriedade, 
discrição, concentração, 
capacidade analítica, 
racionalidade, previsibilidade e 
muita habilidade numérica. 

 
Foco: valorização do posto de trabalho 

e medições de eficiência em geral. 



Papel III:  Área Facilitadora 
 
Na era da qualidade total, nosso papel 

foi confundido (ou abafado) com o 
do Facilitador de GQT ou TQC. 

 
Perfil: visão da operação e funções, 

dinamismo, comunicação, 
integração, mediação, 
administração de conflitos, espírito 
desbravador. 

 
Foco: qualidade do processo e produto 

através das pessoas. 
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Evolução Papel da área de RH 

Papel IV: Área de Consultoria Interna 
 
Visão e atuação generalistas. RH no 

papel de consultor e gestores  
com a responsabilidade da gestão 
de pessoas. 

 
Perfil: visão do todo, auto-suficiência, 

independência, autonomia,  
relacionamento e comunicação, 
capacidade de mediação e 
administração conflitos. 

 
Foco: parcerias de trabalho.   



Integrando Gestão de Pessoas  

à Gestão de Negócios 

 

  

 
 

  

Evolução Papel da área de RH 
Papel V:  Área Prestadora/ 

Entregadora de Serviços 
 
Entregadores de serviços e produtos. 

Na onda da “serviliência”, 
passamos a prover os gestores de 
políticas, ferramentas e 
instrumentos de gestão de 
pessoas. 

  
Perfil: objetividade, praticidade, 

agilidade, prontidão, resolução de 
problemas, proatividade, o próprio 
espírito “servidor” e empatia.  

 
Foco: cliente interno. 

Papel VI: Área de Inteligência/ 
Estratégica 

 
Atuar lado a lado com a dimensão 

estratégica da empresa, 
contribuindo para alavancagem do 
negócio.  

 
Perfil: deter uma expertise, ter visão 

do todo, arrojo, empreendimento, 
perspicácia, negociação, 
influência, inovação e criatividade, 
diplomacia e resiliência. 

 
Foco: transformação cultural e 

negócio. 
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Tomar o espaço que ninguém nos ofereceu;  
Na mesa que o RH sentar ele tem que ser a pessoa que mais entende de RH;  
Parar  de operacionalizar e passar a pensar, a assessorar, a aconselhar, a 
contribuir;  
Atuar no processo de facilitação;  
Envolver-se no negócio sem perder sua essência;  
Parar de dizer não e sentar juntos para construir a solução;   
Entender  que seus principais são, nesta ordem:  acionistas, diretores, 
gerentes/lideranças e empregados.  
 

 

O RH ESTRATÉGICO 
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O PERFIL (BÁSICO)REQUERIDO  
PARA OS PROFISSIONAIS DE RH 

Habilidade de 
relacionamento 
interpessoal e “bom 
trânsito” em todos os 
níveis. 

Demonstrar maturidade 
profissional e pessoal.   

Demonstrar segurança, 
autoconfiança e 
autocontrole. 

Demonstrar capacidade de 
adaptação a diferentes 
ambientes e situações. 

Saber administrar aspectos 
relacionados a frustrações 
e desencantos. Ser 
resiliente e ter muito bom 
humor! 

Ter muita capacidade de 
comunicação em todos os 
seus formatos. 
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O PERFIL (BÁSICO)REQUERIDO  
PARA OS PROFISSIONAIS DE RH 

Ter visão do todo; ser 
criativo e inovador. 

 
 

Ter perfil e espírito para 
educar e conscientizar. 

Saber lidar com mudanças 
e se adaptar rapidamente a 
elas. 

Ser disponível, colaborador, 
comprometido, 
entusiasmado e ter 
prontidão para atender e 
servir o cliente interno. 

Saber atuar como 
facilitador, multiplicador, 
mediador e administrador 
de conflitos. 

Ser empático e saber usar a 
inteligência espiritual 
(intuição/iluminação). 
 

Saber estabelecer e manter 
parcerias saudáveis de 
trabalho. 
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O PERFIL APERFEIÇOADO REQUERIDO  
PARA OS PROFISSIONAIS DE RH 

 
 

Ser exemplo e 
modelo- não se 
pode pregar o 
que não se faz 

Ser idealista e 
sonhador, mas 
com o “pé no 

chão” 

Buscar a 
racionalidade 

que a empresa 
precisa sem 

perder o foco do 
humano 

Saber abrir 
caminhos e 

espaços pela 
competência, 

credibilidade e 
postura 

Ter empatia 
verdadeira para 
saber o que a 

empresa e 
gestores precisam 

e não o que 
achamos bom ou 

bonito 

Ser imparcial, 
justo, honesto, 
transparente. 

Somos os únicos 
que não podem 
mentir ou omitir 
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O PERFIL APERFEIÇOADO REQUERIDO  
PARA OS PROFISSIONAIS DE RH 

 
 

Trazer o sentido 
da empresa e da 

relação de 
trabalho como a 

de um 
“santuário” 

Liderança com o 
“pensar”de 

engajamento 

Ter e viver o 
sentido do 

certo, do ético, 
do coletivo 24 

horas 

Energia e 
disponibilidade 

para estar à 
frente- vestir o 

papel de agente 
de mudanças 

Ousadia; 
acreditar 

sempre que 
pode-se fazer a 

diferença 

Não perder o 
entusiasmo e 

ser quem traz e 
mantém o brilho 

e a chama da 
motivação  

......... 
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• RH é a melhor “Praça de Negócios “dentro de uma empresa;  
 
• O grande papel de agente de mudança nas empresas é nosso: portanto 
seremos muito necessários; 
 
• RH nos próximos anos terá o papel de decidir junto com a empresa em quem 
investir;  
 
• RH vai ensinar a empresa o que  fazer para acompanhar as mudanças;  
 
• A área de RH  será a responsável pela formação das lideranças para um futuro 
complexo e exigente;  
 
• Os executivos de RH serão os C-Level’s do futuro; 
 
• São desafios e perspectivas suficientemente  atrativas?  Estamos 
prontos para isto?  
 

Perspectivas para área e profissionais de RH 
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MENSAGEM FINAL 

“Seja você mesmo, mas nunca o 
mesmo”. 

 
Gabriel o Pensador 
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O FUTURO  
PERTENCE A VOCÊ! 

FAÇA SEMPRE O SEU MELHOR: BUSQUE SUA MARCA E 
SUA FORÇA. 
 
QUANDO VOCÊ ACHAR ESTE PONTO, AÍ ESTÁ A SUA 
MATURIDADE.  

 
DESEJO UMA LINDA CARREIRA, SUCESSO E 

REALIZAÇÃO A TODOS!   
  

OBRIGADA!                                          
Beatriz Resende 

Maio 2012 

 


