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PARCERIA

RH tem que acordar para o seu poder de influência e papel efetivo 

quando se fala de sustentabilidade nas empresas. Essa afirmativa 

vem da consultora Andrea Huggard-Caine, integrante do comitê 

de criação do CONARH ABRH 2012, congresso de gestão de 

pessoas que a ABRH-Nacional e a ABRH-SP vão realizar de 13 a 

16 de agosto, no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP). 

Na entrevista a seguir, Andrea faz 

algumas provocações acerca do 

assunto, que está entre os grandes 

temas do congresso deste ano.

PESSOAS DE VALORH – Por que 

sustentabilidade é tema para RH?

ANDREA HUGGARD-CAINE – A 

responsabilidade pelo futuro deve 

estar incorporada às decisões e ações 

em todos os níveis da organização. Isso 

vai muito além de acreditar em causas 

socioambientais; começa na prática 

ética e na procura contínua de soluções para gerar uma riqueza 

sustentável. Sustentabilidade não é um programa nem é marke-

ting, é valor. E estudos da ONU mostram que a área mais 

capacitada para implementar os desafios de sustentabilidade nas 

empresas é RH.

PV – E quais são esses desafios?

AHC – São advindos da escassez global de recursos e das 

recentes crises financeiras, que requerem uma efetiva mudança 

na atitude das pessoas e, principalmente, nas relações das 

empresas com a sociedade.

Além dos resultados econômicos, as organizações e seus líderes 

são julgados pela ética, pelo caráter social e político e pela 

capacidade de criar estratégias que perpetuem a sobrevivência de 

todos. A sociedade também passa a exigir que a empresa conside-

re o seu impacto no mundo como um todo. O futuro se cria hoje. 

Órgãos como a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que 

regula empresas abertas, já pensam em incluir novas exigências 

sobre padrões e programas de sustentabilidade nas empresas. O 

ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) da CVM, apesar de 

polêmico, mostra uma visão do que deve ser o futuro. E várias 

ações de RH fazem parte do ISE.

PV– Que temas da sustentabilidade são mais pertinentes a RH?

AHC – Transparência e inovação. A sociedade, hoje conectada e 

interdependente, exige transparência. A internet e o crescente uso 

das redes sociais trouxeram desafios que requerem RH no 

comando. É preciso alinhar todos os stakeholders na organização 

e os padrões de ética devem ser constantemente reforçados e 

monitorados. Além disso, as ideias, os processos e as formas de 

trabalho que nos trouxeram até aqui não são aqueles que vão criar 

nosso futuro. São necessárias uma nova forma de agir, novas 

tecnologias e novas ideias para atender 

às novas macrotendências e à velocida-

de das mudanças. É através da inovação 

que criaremos novas oportunidades.

PV – Qual é o papel prático de RH?

AHC – O primeiro, entender e divulgar 

os conceitos para a empresa a partir da 

liderança; em seguida, garantir que 

seus programas e processos estejam 

alinhados com esses conceitos e criar 

as condições para o futuro.

PV – Como RH inclui a sustentabilidade em seus programas?

AHC – Todos os programas de RH devem reforçar as competên-

cias que vão garantir a sustentabilidade na empresa: como 

tratamos transparência versus confidencialidade? Nossos 

programas de recompensas premiam apenas ações de curto 

prazo? Fazemos a nossa parte na gestão de benefícios, particular-

mente nos programas de saúde, administrando seus custos e 

incentivando a prevenção? Estamos atentos às novas tendências 

em gestão da saúde mental? Os programas de desenvolvimento 

de lideranças incluem a importância da visão de futuro? Que 

parcerias fazemos com a sociedade para garantir a melhora da 

educação em geral? Quais programas garantem que os funcioná-

rios seguem os padrões éticos estabelecidos? Reforçamos a 

diversidade no recrutamento para trazer inovação? Estamos 

comunicando como isso deve ser feito?

PV – Que reflexões o CONARH pretende provocar?

AHC – Garantir hoje que o futuro continue a existir é uma 

responsabilidade de todos e parte do que os stakeholders exigem 

como valor da empresa. É vital que RH entenda a importância 

disso e o seu papel crucial na gestão dos novos desafios, até por 

ser a área mais preparada em termos de competências para gerar 

mudança de atitude. Mas, antes disso, RH precisa acordar para o 

mundo, desenvolvendo um olhar externo que hoje raramente 

exibe; despertar para o poder de influência que tem em mãos; e 

ter a coragem de assumi-lo e de se expor.
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MELHOR

RH na nova era

Nas instituições públicas, o papel da gestão de pessoas deve ser 

o de facilitar o desenvolvimento das competências individuais, 

objetivando o atingimento das metas estabelecidas, sempre de 

acordo com o interesse público. Entretanto, entre outras 

variáveis, a mudança frequente das lideranças pode afetar 

consideravelmente o desempenho dos servidores. Partindo do 

princípio de que qualquer processo de transformação 

Há pouco mais de 20 anos, seria um devaneio imaginar que 

estaríamos conectados por meio de uma plataforma virtual, que 

poderíamos nos guiar nas cidades graças a um pequeno aparelho 

conectado a um satélite ou que veríamos uma invasão de carros 

asiáticos em nossas avenidas. Muita coisa mudou nessas duas 

décadas e, também, muitas foram as surpresas. Quem pensaria, 

por exemplo, que a gigante das fotos, a Kodak, cairia por terra ou 

que veríamos a inversão de papéis entre países credores e 

devedores? 

No mês em que Melhor – Gestão de Pessoas, revista oficial da 

ABRH-Nacional, comemora 20 anos, a edição antecipa para o 

leitor algumas das tendências que terão forte impacto na gestão 

de pessoas e o que a área de RH vai encontrar no futuro. Nessa 

nova era, segundo especialistas e executivos ouvidos, terão mais 

destaque temas ligados à liderança, diversidade, hierarquia e 

alinhamento entre vida pessoal e profissional. E não apenas isso: 

RH terá de lidar com dois chefes ou, quem sabe, será o fornece-

dor de muitos presidentes para as empresas.

A revista traz, ainda, um caderno especial sobre as mulheres. 

Qual é a contribuição delas para o ambiente de trabalho? Muita, 

por sinal. Também vale conferir os impactos, na saúde delas, 

dessa jornada corporativa e, para finalizar, um artigo sobre a 

necessidade de pedir a ajuda do universo feminino no dia a dia 

das organizações.

Assinatura:

Tel. (11) 3039-5666

assinatura@editorasegmento.com.br

www.revistamelhor.com.br

Andrea: transparência e inovação

institucional depende, fundamentalmente, da estratégia de 

mobilização das pessoas e do investimento no capital humano, a 

ABRH-PE vai realizar o 7º Fórum de Gestão de Pessoas no 

Setor Público.

O evento será realizado no dia 12 de abril, no Hotel Manibu, no 

Recife, sob o tema central Gestão e resultados através das 

pessoas, com a participação de Jefferson Leonardo, especialista 

em mudança, motivação, criatividade e encantamento do 

cliente.

Informações e inscrições:

abrhpe@abrhpe.com.br

Tel. (81) 3221-8814

SECCIONAIS EM AÇÃO

As pessoas no setor público de Pernambuco
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