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Sobre o Guia
Planejar o futuro faz parte da gestão de toda empresa. Porém nada fez com que o
“amanhã” chegasse mais rápido do que a declaração da Organização Mundial da
Saúde – OMS em março de 2020, categorizando o coronavírus como pandemia.
Desde então, a Omint tem se dedicado a produzir materiais informativos sobre
o assunto e como ele pode afetar a sua empresa.
Apesar de a pandemia ainda impactar nossas relações comerciais, gostaríamos
de convidar vocês, nossos associados ou não, a fazer um exercício sobre o
que o futuro do trabalho nos reserva, começando pelo lugar mais sensível: o
departamento de Recursos Humanos.
Departamentos de Recursos Humanos do mundo todo, com diferentes escalas de
operações, tiveram de rever suas políticas de trabalho da noite para o dia. Mesmo
após a flexibilização das regras locais para a retomada do trabalho em espaço
físico, seguem enfrentando o desafio diário de garantir que seus colaboradores
atuem em condições adequadas.
O objetivo deste guia é fazer com que você, gestor de Recursos Humanos,
reflita sobre a organização de seu departamento nos próximos anos, quais
conhecimentos devem ser adquiridos e como o seu time pode ajudar a manter o
sucesso do negócio.
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O RH do Passado
São nossos colaboradores que agregam valor às empresas, e ninguém está mais
apto a coordenar esse processo do que os gestores de Recursos Humanos.
É possível que você esteja se sentindo sobrecarregado com as funções
administrativas cotidianas e, muitas vezes, se perguntou em que momento será
capaz de realmente agregar valor ao negócio da sua empresa. A resposta é
simples: esse é o RH do Passado.
É de extrema importância que gestores passem a enxergar o departamento
de Recursos Humanos como aliado poderoso na hora de criar uma cultura
corporativa que extraia o melhor de cada colaborador e, por consequência,
promova o desempenho do negócio.
O RH do Passado ainda tem uma função extremamente importante: a de gerir
benefícios e monitorar a satisfação dos colaboradores. Porém, é possível que
dentro de suas funções sejam adicionadas a capacidade de diagnosticar
problemas internos e a de se antecipar em relação aos resultados de
movimentações de talentos e recursos dentro da empresa.
Exemplo? Imagine o seguinte cenário: o dono da empresa se reúne com os gestores
responsáveis pelas Finanças e Vendas. Eles apresentam um plano ambicioso,
que, caso seja bem-sucedido, trará um resultado extremamente positivo até o
próximo ano fiscal.
O papel do gestor de RH, nessa situação, é apontar as possíveis falhas entre a
entrega dos colaboradores e as expectativas de seus gestores, além de fazer
propostas para que o plano seja executado com excelência.
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O RH do Presente
Se sua empresa tem mais de 10 anos de mercado, é possível que você tenha
acompanhado as dificuldades econômicas e mudanças estruturais, porém
nenhum desses momentos pode ser comparado com o que a pandemia causou
no mundo corporativo.
De uma hora para outra, foram necessárias modificações em toda a cadeia de
produção e, muitas vezes, os gestores de Recursos Humanos estiveram à frente
desse processo. Em muitos casos, desenvolveram soluções para garantir que
todos os colaboradores tivessem condições de trabalhar de maneira segura em
suas residências ou numa cadeia de produção com regras de higienização ainda
mais rigorosas. Também tiveram de tomar decisões difíceis relacionadas a cortes.
A Omint elaborou um guia inteiro – com atualização contínua – para você saber
como manter os colaboradores seguros diante do retorno ao local de trabalho.
Caso muitos deles ainda estejam trabalhando em casa, faça a si mesmo as seguintes
perguntas:
• seus colaboradores possuem espaço separado para o trabalho em sua
residência?
• as demandas diárias de seus colaboradores estão alinhadas com as dos
gestores?
• os horários de início e encerramento do dia estão bem delimitados?
• seus colaboradores fazem pequenas pausas ao longo do dia para garantir
melhor produtividade?
• seus colaboradores têm acesso aos equipamentos necessários para executar
seu trabalho?
• você está se comunicando de maneira clara com seus colaboradores sobre as
ações que a sua empresa está adotando durante a pandemia?
• você está tomando as providências necessárias para ajudar seus colaboradores
a diminuírem o estresse e ansiedade durante a pandemia?
Como não está claro em que momento poderemos voltar com segurança para
nossas rotinas pré-pandemia, é importante manter essas perguntas próximas da
sua gestão de pessoas, para garantir que seu time tenha todo o apoio possível
para executar suas funções de maneira eficiente.
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O RH do Futuro
Acreditamos que 2020 foi um ano crucial para a reestruturação do departamento
de Recursos Humanos, principalmente em empresas que estão olhando adiante.
Já é possível ver o futuro se aproximando quando empresas adotam tecnologias
que utilizam sistemas de inteligência artificial para processar currículos de
possíveis candidatos e chatbots para executar a triagem inicial durante a fase de
contratação.
Porém, a Omint acredita que o RH do Futuro ainda vai olhar com atenção para
os colaboradores e aproveitar o tempo ganho por meio de automações para
desenvolver um ambiente de trabalho realmente inspirador.
Para que você e sua empresa estejam preparados para o amanhã, seguem as 5
áreas e as perguntas que devem ser feitas para garantir que a empresa esteja
trilhando um caminho sólido.

SOBRE O BEM-ESTAR DOS COLABORADORES
Será preciso observar com atenção, principalmente em um ambiente totalmente
digitalizado de trabalho, para garantir que a saúde emocional e física dos
colaboradores esteja em ordem.
• Estou tomando iniciativas para que os colaboradores entendam a importância
da saúde mental, além da saúde física?
• Estou criando serviços e práticas para garantir que a saúde mental e física dos
colaboradores seja aprimorada?
• A empresa tem estrutura para ajudar os colaboradores cuja saúde mental
ou física esteja sendo prejudicada pelo ambiente de trabalho?
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SOBRE O TRABALHO REMOTO
Garantir que o ambiente de trabalho remoto seja uma experiência saudável para
os colaboradores é se certificar de que não ocorram quedas de produtividade e
rentabilidade em sua empresa.
• As políticas, as tecnologias e os processos adotados na empresa estão otimizados
para trabalho remoto?
• Estou fornecendo ferramentas para que os colaboradores possam se comunicar
de maneira formal e informal entre eles?
• Estou construindo iniciativas para assegurar que os colaboradores ainda se
sintam inseridos dentro da cultura da empresa mesmo trabalhando remotamente?

SOBRE CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO
Os líderes de uma empresa são habilitados a ditar os rumos que o negócio deve
tomar. Aliados ao departamento de Recursos Humanos, eles serão capazes
de repensar a maneira como os colaboradores devem evoluir para atingir os
resultados almejados.
• Com o meu nível de conhecimento atual, eu seria capaz de detectar mudanças no
meu segmento de atuação e criar funções para abranger essas áreas de atuação?
• Com meu nível de conhecimento atual, eu seria capaz de apontar os colaboradores
que seriam mais indicados para um processo de aprimoramento profissional?
• Com o meu nível de conhecimento atual, estou ciente de quais tecnologias
seriam mais benéficas para o treinamento e aprimoramento dos colaboradores?

SOBRE INTELIGÊNCIA DE DADOS
Sistemas totalmente automatizados voltados para gestão de benefícios e
compensações ainda não se tornaram comuns em todas as empresas. Porém,
nunca é cedo demais você extrair o melhor delas.
• Estou tomando as medidas necessárias para captar dados sobre performance
dos colaboradores e aprender mais sobre eles?
• Estou capacitando a minha equipe do departamento de Recursos Humanos a
olhar para certas informações – como a utilização de benefícios e pesquisas de
satisfação interna – com o objetivo de compreender dados importantes sobre
nossos colaboradores?
• Estou implementando sistemas capazes de automatizar algumas funções dentro
do departamento de Recursos Humanos que ajudem a compreender essas
informações de maneira mais rápida?
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ConclusÃO
O futuro dos gestores de Recursos Humanos nunca pareceu tão promissor. Ocupar
um lugar mais central na cadeia de decisões de uma empresa deveria ser natural
para aqueles que são capazes de tirar o melhor de todos os colaboradores de
uma empresa.
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