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Por uma parceria de resultados

Até o dia 31 de agosto, a ABRH-
RJ está com as inscrições abertas 
para empresas instaladas no 
estado do Rio de Janeiro partici-
parem da versão local do Prêmio 
Ser Humano. Na 32ª edição, a 
premiação fluminense avalia 
práticas de sucesso que tenham 
ocorrido em processos de gestão 
de pessoas e concluídas de forma 
satisfatória tanto em resultados 
quantitativos como qualitativos.

Em 2012, a novidade é a amplia-
ção do número de finalistas que 
passa de três para cinco em cada 

Prêmio Ser Humano está com 
inscrições abertas no Rio

SECCIONAIS EM AÇÃO

PESQUISA

O Estudo Global sobre Força de 
Trabalho – Global Workforce 
Study (GWS), realizado pela 
consultoria Towers Watson entre 
fevereiro e março, com 32 mil 
profissionais de 28 países, 
revela: apenas 28% dos profissi-
onais brasileiros estão altamente 
engajados no trabalho. Entre os 
demais, 30% estão desengaja-
dos, 26% se sentem sem suporte 
por parte das empresas e 16% 
estão desvinculados de suas 
companhias.

“Se considerarmos que as 
empresas hoje buscam um 
engajamento sustentável, isto é, 
que assegure uma alta perfor-
mance e um comprometimento 
de longo prazo, os números 
mostram que estão bastante 

vulneráveis”, avalia Carlos 
Ortega, consultor sênior da área 
de Pesquisas com Empregados 
da Towers Watson no Brasil.

O estudo também mostra que 
remuneração e benefícios não 
são os principais direcionadores 
de alto engajamento. Os três 
principais motivos que levam os 
brasileiros a criarem laços com a 
organização são: desenvolvimen-
to de carreira, imagem da em-
presa e metas e objetivos claros.

Falta engajamento

diversas etapas do processo.

Já o sócio-diretor da Manstrategy 
Consulting, Marcos Nascimento, 
que foi executivo de RH de 
grandes empresas, como EDS, 
Data Systems, Accenture e 
Laboratórios Aché, participa para 
comentar sua migração para a área 
de consultoria.

“Nossa maior expectativa é de que 
esse fórum seja verdadeiramente 
interativo, para que as pessoas 
possam discutir a respeito de suas 
preocupações e dúvidas sobre 
consultoria”, conta Rosa.

categoria.

Com inscrições gratuitas, o 
prêmio abrange as categorias 
Média ou Grande Empresa, 
Micro ou Pequena Empresa, 
Organização do Setor Público e 
Trabalho Acadêmico. A  premia-
ção também engloba a categoria 
Melhor Profissional, cujo pre-
miado é tradicionalmente indi-
cado pela diretoria da entidade.

Regulamento e informações:
www.abrhrj.org.br 

vento sopra a favor das 
consultorias empresa-
riais. O IBCO (Instituto 
Brasileiro de Consul-

tores de Organização) estima que, 
hoje, essa indústria movimenta 
cerca de R$ 15 bilhões ao ano. Um 
cenário considerado bastante 
favorável e que tende a crescer 
ainda mais, principalmente para 
quem optou por atuar na área de RH 
e gestão de pessoas.

“A figura do capital humano é cada 
vez mais entendida como estratégi-
ca para os negócios. Nesse momen-
to, existe uma demanda por 
acelerar as capacidades e compe-
tências dos indivíduos nas organi-
zações e de olhar para o desenvol-
vimento do ser humano de uma 
forma mais ampla, integral e 
humanística”, justifica Rosa Alba 
Bernhoeft, consultora de RH.

Ela garante que não se trata de 
modismo, mas, sim, de uma 
necessidade real das empresas 
decorrente das mudanças rápidas no 
modelo funcional dos trabalhado-
res, que hoje s mais exigidos na 
velocidade, na entrega e no com-
promisso com o resultado.

Em meio a essa movimentação, não 
é raro encontrar profissionais que, 
depois de trilharem uma carreira 
executiva, optam por atuar como 
consultores acreditando que a sua 
experiência profissional os creden-
ciará para tanto. “Além da experiên-
cia, o consultor deve levar em conta 
outros fatores, como o seu nome, os 
cases de sucesso que traz no seu 
background e o domínio de meto-
dologias para implementar e 
efetivar soluções”, assinala Rosa.

Por outro lado, também não é difícil 
achar empresas que, perante a 
grande oferta de consultores hoje no 
mercado, utilizam apenas o parâme-
tro financeiro como critério de 
escolha. “Há casos em que são 
feitos ‘leilões’ ou, simplesmente, 
contrata-se o preço mais baixo, sem 
que seja feita uma avaliação da 
relação contribuição x resultado”, 
diz Rosa que, no próximo mês, 
coordenará o 1º Fórum de 
Consultores, parte integrante do 38º 
CONARH ABRH, promovido pela 

ão 

ABRH-Nacional.

“Nosso objetivo é levantar questões 
que vão otimizar a relação entre as 
empresas e as consultorias, facili-
tando a escolha do fornecedor, a 
contratação do serviço e a imple-
mentação das soluções e a medição 
dos resultados. Servirá para a área 
de RH rever seus critérios de 
contratação e, ao mesmo tempo, 
abordará as capacitações e compe-
tências a serem desenvolvidas por 
quem pretende desempenhar o 
papel de consultor no futuro”, 
antecipa.

O encontro vai abordar três 
aspectos estratégicos da consulto-
ria. Um deles é o atual panorama 
desse segmento no Brasil e no 
mundo. Cristian Welsh Miguens, 
presidente do IBCO, vai apresentar 
os resultados de uma pesquisa 
sobre honorários e tendências e 
comparar a realidade brasileira 
com a europeia, que já desfruta 
uma normatização de práticas e 
definições sobre a ética e compe-
tências dos consultores.

Outra participante é Leni Hidalgo 
Nunes, gerente geral de Desen-
volvimento Corporativo da Voto-
rantim Industrial, responsável pelos 
programas estratégicos de desen-
volvimento de líderes do grupo e 
mais que habituada a se relacionar 
com diferentes consultorias nas 

Fotos: Divulgação

Mais informações: 
www.conarh.com.br

Rosa: em busca de relações 
otimizadas

Nascimento: de executivo a 
consultor

O Fórum de Consultoria 
acontece no próximo dia 16, 
a partir das 8 horas, no 
Transamerica Expo Center, 
em São Paulo (SP). A 
atividade é restrita aos 
congressistas inscritos no 
CONARH ABRH 2012, 
maior evento de gestão de 
pessoas da América Latina, 
que a ABRH-Nacional 
realiza, de 13 a 16 de agosto, 
sob o tema central Acelerar 
para Competitividade: O 
desafio humano.
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