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A ABRH-Brasil, atualmente presidida por Paulo
Sardinha, foi fundada em 1965, e está presente em
22 unidades, em 21 estados e Distrito Federal. São
mais de 1.000 voluntários, e 10 mil associados por
todo o país.
Tem a missão de promover o desenvolvimento
dos profissionais de RH e gestores de pessoas de
forma inovadora e colaborativa, por meio de
eventos, pesquisas e troca de experiências, além
de colaborar com os poderes públicos e demais
entidades nos assuntos referentes à sua área de
atuação.

Filiada à WFPMA (World Federation of People
Management Associations) e à FIDAGH
(Federación Interamericana de Asociaciones de
Gestión Humana), a ABRH-Brasil é cofundadora e
integra a CRHLP (Confederação dos Profissionais
de Recursos Humanos dos Países de Língua
Portuguesa), fundada em 2010.

A Umanni é uma HR Tech que produz
softwares flexíveis para a avaliação de
desempenho. Suas soluções tecnológicas
possibilitam gestão de negócios mais
estratégica e objetiva, ajudando os
departamentos de Recursos Humanos a
otimizar a organização da informação.

As ferramentas da Umanni possibilitam ao
cliente reunir em um único lugar os dados
necessários para a tomada de decisão
relativa ao capital humano. De forma simples
e acessível, o gestor tem acesso ao
conteúdo organizado, permitindo melhor
gestão de competências, metas, avaliações,
matriz de talentos, planos de
desenvolvimento, pesquisas, sucessão e
muito mais.



A ABRH-Brasil, em parceria com a Ummani, apresenta a primeira edição da pesquisa
O Cenário do RH no Brasil, garantindo ao profissional de Recursos Humanos uma
visão macro de como o setor esteve posicionado no mercado em 2018.

Para o desenvolvimento do estudo, a Associação entrevistou 1.528 pessoas e
considerou a ausência de informações estruturadas sobre o tema, iniciando a análise
do momento que o RH vive. A radiografia reuniu pontos como quem é o RH, como
está organizado, sua importância dentro da empresa, quais são os principais
movimentos com relação à tecnologia e automação, entre outros.

A pesquisa une a expertise da ABRH-Brasil, que é quem se comunica com o público
do setor, com a da Umanni, que possui tecnologia e inteligência para mapear o RH
no País. Esta avaliação é um subsídio para a área defender o movimento das
empresas em determinadas direções, negociar budget e, também para criar um
planejamento pensando em desafios.



Os respondentes do questionário estão
concentrados nos estados de São Paulo (35%),
Santa Catarina (12%), Rio Grande do Sul (9%),
Minas Gerais (9%) e Rio de Janeiro (9%).

26% estão em posições
gerenciais, e 22% ocupam
cargos de liderança como

supervisor, diretor e presidente.

Os 8% que não são exclusivamente de RH, são
profissionais que também acumulam outras
funções em empresas menores, comoMarketing,
Administrativo e Financeiro, por exemplo.

Dos 1.528 entrevistados,91% compõem a
área de RH de suas organizações. Dentre
os participantes,41% integram a equipe
de Desenvolvimento Humano
Organizacional.36% são generalistas, o
que demonstra quadros enxutos,
principalmente em pequenas e médias
empresas, e atesta a tendência do
profissional multitarefa.28% atuam com
Recrutamento & Seleção.

40% dos entrevistados estão na faixa
entre 30 e 40 anos; 25%,
entre 40 e 50; e 16% têm mais de 50.
O resultado mostra que o RH das
empresas conta com profissionais que
acumulam anos de experiência, e
perfil mais conservador.



PERFIL
DAS
EMPRESAS

Das companhias pesquisadas, 40% possuem entre 101 e 1.000 funcionários, e 30%,
empregam mais de 1.001.

O segmento predominante é o de Serviços (18%), seguido por Varejo (11%),
Manufatura (10%) e Educação (10%). Empresas de Tecnologia e Telecomunicações
também se destacam, com 9% dos entrevistados.

As corporações seguem com equipes enxutas de RH. Em 67% a área conta com, no
máximo, 10 funcionários. Times maiores de RH, acima de 200 profissionais, estão
presentes em apenas 3% das empresas pesquisadas que possuem mais de 50 mil
funcionários.



Em 2018, 41% das empresas avaliadas aumentaram o quadro de colaboradores

motivadas pela retomada da economia em alguns segmentos; 30% mantiveram as

posições e 27% reduziram os postos de trabalho.

Com relação ao RH, o resultado aponta uma estabilidade na área. 55% das

organizações mantiveram o número de profissionais na equipe, e 25% ampliaram o

time.



Em geral, o turnover foi muito baixo em 2018: entre 0% e 5%, em empresas até
5 mil funcionários.

O índice é reflexo da economia estagnada nos últimos anos, fazendo com que os
profissionais busquem estabilidade e se arrisquem menos em novas
oportunidades. Este cenário tende a mudar, se houver melhora da expectativa de
crescimento econômico.

A taxa de turnover difere em empresas de maior porte, com mais de 5 mil
funcionários,

alcançando entre 5% e 10%.



O número de funcionários na equipe de RH varia
conforme o porte da organização, com a seguinte
tendência:
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Em 65% das empresas pesquisadas, o RH
reporta diretamente à Presidência, seguido
pela área Financeira em 15,7%.

O RH
REPORTA PARA



"O número mostra um RH cada vez mais
estratégico, e no centro dos negócios. É o
conector entre a alta liderança e os demais
funcionários, garantindo com que todos
fiquem na mesma página e compreendam
onde a empresa quer chegar."



As subespecialidades mais desenvolvidas
pelo RH continuam sob responsabilidade da
área, como R&S (88%), T&D (85%), Cargos e
Salários (81%) e Benefícios (78%).

É possível perceber a chegada de novas
atribuições ao RH, como Gestão de Metas
(35%), normalmente ligada à equipe de
Finanças, e Responsabilidade Social (39%).

ENTRE AS ATIVIDADES, QUAIS SÃO DE
RESPONSABILIDADE DO RH?



"Por outro lado, o RH vem perdendo
espaço em atividades estratégicas, como
Comunicação Interna e
Endomarketing. A pesquisa revelou que
em apenas 58% das empresas estas
atividades estão sob responsabilidade da
área."



Mesmo com a retomadada economia
em determinados segmentos, o
orçamento anual do RH na maioria das
companhias
avaliadas (39%) se manteve em 2018.
Em 28% foi reduzido.

O ORÇAMENTO DA ÁREA DE RH EM 2018:



"O resultado mostra que as equipes têm
que ser mais criativas e focar na
produtividade, fazendo mais com
menos, devido ao orçamento enxuto."



O RH DA SUA EMPRESA UTILIZA
AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE?

A avaliação de performance dos
funcionários está presente em 52% das
empresas pesquisadas.

Entretanto, um número considerável
(32%) nunca utilizou, e 16% não
aplicam a avaliação no momento.



Entre os respondentes que utilizam a avaliação de
performance, 56% avaliam anualmente. E, dentre as
ferramentas empregadas, destacam-se avaliação de
Competências (52%), Pesquisas de Clima (41%) e
Metas (38%).

QUAIS AS FERRAMENTAS UTILIZADAS
PARA A AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE?



QUAIS OS BENEFÍCIOS
OFERECIDOS EM SUA EMPRESA?

Benefícios previstos pela legislação e em acordos sindicais ainda
predominam em praticamente todas as corporações
entrevistadas. Dentre eles, alimentação (78%), plano de saúde
(69%), refeição (64%) e seguro de vida (62%).

Entretanto, é notável um movimento
direcionado à capacitação (inglês – 16%) e
qualidade de vida dos colaboradores
(ginástica – 17%).



Com relação à automação da área,
as subáreas onde os sistemas
prevalecem são Folha de
Pagamento (76%), R&S (44%) e
Benefícios (42%).

A falta de automação pode elevar os custos
da área e diminuir a produtividade, pois
atividades que poderiam ser realizadas por
um sistema consumam o tempo dos
colaboradores.

A ÁREA DE RH POSSUI AUTOMAÇÃO
PARA



"Com a tendência de equipes menores e
budget enxuto, obter ganho em
produtividade com a automação é
importante para alavancar a entrega do
RH."



Automação de Processos (41%) e
Cultura Organizacional (39%)
também são direcionamentos
importantes ao longo do ano.

QUAIS SÃO SUAS PRIORIDADES
PARA 2019?



"Um ponto de alerta é o fato de a
digitalização do negócio ser prioridade para
apenas 7% das corporações mesmo em um
mundo cada vez mais conectado e
integrado."



Destas, são destaques iniciativas como
igualdade de salário (46%), diversidade em
cargos de gestão (40%) e equilíbrio do número
de funcionários por gênero (35%).

Dentre as organizações
pesquisadas, 42% promovem
ações voltadas à diversidade.

AÇÕES DE
DIVERSIDADE



"O resultado mostra que as ações
praticadas deveriam estar consolidadas
há anos, e revela que o RH tem o
grande desafio de incorporar, de fato, a
diversidade no dia a dia das
companhias."



A CLT segue como o regime predominante de
contratação do quadro de funcionários, utilizado por
92% dos respondentes. O desenvolvimento e a inserção
de jovens no mercado de trabalho é um dos focos das
companhias, com estagiários (64%) e jovens aprendizes
(58%).

QUAIS MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO
SUA EMPRESA UTILIZA?

Home office (9%) e trabalho intermitente (4%) são
modelos que começam a apresentar crescimento e
se mostram tendências com a nova legislação. Por
isso, é fundamental que as empresas comecem a
olhar para essas modalidades, e prover mais suporte
aos funcionários.



VOCÊ ACREDITA QUE O RH DA SUA EMPRESA
TEM PARTICIPAÇÃO ATIVA NA DEFINIÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SUA
ORGANIZAÇÃO?

Em uma escala de 1 a 5, 51% (notas 4 e 5) avaliam que o RH tem
participação ativa na definição e implementação da estratégia
da organização.



VOCÊ ACREDITA QUE A LIDERANÇA DA SUA
EMPRESA ESTÁ PREPARADA PARA LIDAR COM
OS DESAFIOS DE GESTÃO DE PESSOAS?

Em uma escala de 1 a 5, 72% (notas 1,2 e3)
avaliam a preparação da liderança de regu-
lar a ruim para os desafios de gestão de
pessoas.

O resultado pode ser relacionado às prioridades de 2019
das áreas de RH, que focam, principalmente, em
desenvolvimento da liderança (57%). Isso demonstra um
movimento das equipes de gestão de pessoas para
reverter o cenário negativo.



VOCÊ ENTENDE QUE O MODELO DE AVALIAÇÃO DE
PERFORMANCE ADOTADO ATUALMENTE AVALIA DE FORMA
JUSTA, TRANSPARENTE E INCENTIVA O DESEMPENHO
PROFISSIONAL DE SEUS EMPREGADOS?

Em uma escala de 1 a 5, a maioria (69% - notas 1,2 e 3) não
acredita na avaliação de performance adotada atualmente,
como uma análise de forma justa, transparente e incentivadora
do desenvolvimento profissional de seus funcionários.



"Este é um ponto de atenção, que
mostra que existe espaço para melhoria
de modelos mais modernos, para
estímulos dos colaboradores."



COMO VOCÊ CLASSIFICA A ADERÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS ÀS POLÍTICAS DE
VALORES?

72% dos entrevistados afirmam que a
empresa já possui políticas referentes
aos valores, princípios e cultura das
organizações.

Além disso, em uma escala de 1 a 5, a
maioria (41%) concorda parcialmente que
os funcionários estão alinhados com as
políticas propostas.



A pesquisa apresenta, pela primeira vez, uma radiografia
completa da realidade e do dia a dia dos profissionais da área
de RH e das empresas no País. O estudo, estruturado de forma
independente, é essencial para as equipes utilizarem os
resultados para direcionar o trabalho, e ficarem por dentro do
movimento do mercado no segmento.

De forma geral, a avaliação nos leva a concluir que não podemos
focar nos modismos, e nem ficarmos presos apenas no discurso.
É preciso uma mudança de cultura e uma atuação eficaz em
questões-chaves, como desenvolvimento da liderança,
digitalização e diversidade, por exemplo.

O desenvolvimento da liderança é um desafio antigo e contínuo
dos profissionais de RH, e a percepção negativa dessa pergunta
na pesquisa direciona a equipe de gestão de pessoas para
reverter o cenário. Com relação à digitalização, mesmo em um
mundo cada vez mais conectado e integrado, a automação
ainda não é prioridade para a maioria das corporações
entrevistadas. Sobre as ações de diversidade, iniciativas que
deveriam estar consolidadas há anos, ainda precisam ser
estruturadas e implementadas, o que representa um longo
desafio pela frente, para a diversidade estar realmente
incorporada nas empresas. Por isso, fica a pergunta: estamos
realmente aplicando o que tanto defendemos?

Portanto, munida desses resultados, a área de RH tem
ferramentas para trabalhar suas posições e defender
projetos e investimentos perante o comitê executivo
das corporações. Também podem ser um termômetro
para avaliar se a empresa está alinhada ou não com o
mercado, e como pode se diferenciar e inovar.

Em 2019, a segunda edição do estudo será trabalhada
no CONARH (13 a 15 de agosto). Assim, no próximo
semestre, teremos o retrato do ano para o RH no
cenário brasileiro, e poderemos trabalhar as ações em
tempo de as equipes utilizarem o material para o
planejamento orçamentário de 2020.

CONCLUSÃO
por Eliane Aere, diretora da ABRH-Brasil.
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