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Dessa forma, selecionamos apenas algumas 
das entrevistas. E caso você curta o conteúdo 
e os papos que registramos nesse ebook, 
convidamos você a visitar as duas temporadas 
completas da série “5 Perguntas sobre o 
Futuro”.

Na próxima página, você pode conferir os 
links e os QR Codes. É só apontar a câmera do 
seu celular para os QR Codes. Cada um deles 
vai lhe direcionar para a 1ª e 2ª temporadas.

Um abraço e curta bastante o ebook!

André Souza
CEO da FUTURO S/A
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A origem de tudo: A série
“5 Perguntas sobre o Futuro”

No início de 2017, quando a FUTURO S/A era 
ainda apenas um Blog, iniciamos uma série de 
Entrevistas com CEOs, Executivos e 
Profissionais sobre o futuro do trabalho, dos 
negócios e das organizações.

Desde o início, a série “5 Perguntas sobre o
Futuro” despertou muito interesse das 
pessoas. Até aqui já realizamos 2 temporadas 
com 25 líderes e especialistas em suas áreas 
de atuação. 

Por conta da quantidade de material, 
percebemos rapidamente que seria inviável 
transpor 100% das entrevistas que realizamos 
para esse ebook. 
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ACESSE TODAS AS ENTREVISTAS
DA PRIMEIRA TEMPORADA

Clique no link ou aponte sua câmera 
para o QR Code abaixo:

ACESSE TODAS AS ENTREVISTAS
DA SEGUNDA TEMPORADA

Clique no link ou aponte sua câmera 
para o QR Code abaixo:

OU ACESSE 
CLICANDO AQUI

OU ACESSE 
CLICANDO AQUI

https://bit.ly/38jX49N
https://www.futurosa.com.br/post/todas-as-entrevistas-da-s%C3%A9rie-5-perguntas-sobre-o-futuro


Tatiana Godoi
Diretora Global de RH 

da Mars nos EUA



Tatiana Godoi é Diretora Global de RH da 
Mars. Para quem não conhece, a Mars fabrica, 
entre outras marcas, o chocolate "M&Ms" e a 
linha de alimentação para pets como 
"Pedigree“. 

Tatiana é Executiva de RH com larga
experiência em grandes empresas como
Newell Brands, Villares Metais e Grupo Stihl.

1. Tatiana, como a Mars tem se preparado 
para todas as transformações que estamos 
vivendo no mundo dos negócios e do 
trabalho? 

Somos uma empresa muito focada do 
desenvolvimento de toda cadeia de valor, por 
isso nossos associados, clientes, comunidade 
e fornecedores são parte da estratégia de 
negócios.  

A Mars tem procurado se tornar mais ágil a 
cada dia, para responder de forma mais 
eficiente às mudanças que estamos vivendo. 

Nossa organização é bastante complexa (mais 
de 100 mil associados distribuídos em 80 
países e organizados em segmentos de 
negócios diferentes) e ao mesmo flat (poucos 
níveis organizacionais). 
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Ele precisa ser protagonista do 
desenvolvimento humano e organizacional. 

Especificamente quando falamos de 
processos de transformação, acreditamos que 
os executivos e líderes têm um papel 
fundamental como “role models” da mudança, 
guiando e apoiando seus times em direção ao 
futuro. 

Eles precisam ser preparados para viver e 
comunicar a mudança de forma positiva. Sem 
isso, o processo de mudança, que por si sé 
que já é complexo, pode se tornar ainda mais 
difícil e demorado.

3. Depois de anos atuando no Brasil, hoje 
você atua nos EUA. Quais as principais 
diferenças? Que aprendizados você está 
tendo nessa experiência internacional?
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Assim, a agilidade no entendimento da 
necessidade do cliente e na tomada interna 
de decisão e crucial para respondermos bem 
às mudanças no mundo atual. 

No campo do trabalho estamos investindo 
fortemente em tecnologia em toda a cadeia e 
no desenvolvimento de competências de 
longo prazo em nossos associados (data 
analytics e design thinking), para que 
possamos nos adaptar e continuarmos a 
crescer nesse ambiente cada dia mais 
competitivo.

2. E qual o papel dos Executivos e 
Líderes nesse processo?

Nosso modelo de gestão de pessoas está 
fortemente baseado na responsabilidade do 
líder. 
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situação de uma perspectiva mais ampla é 
fundamental para crescer em ambientes 
globalizados.  

Com o colaborador americano, 
especificamente, tenho aprendido muito 
sobre produtividade e foco. 

Na minha experiência, ele investe menos 
tempo em relações sociais no ambiente de 
trabalho (menos tempo de almoço e no 
cafezinho são diferenças básicas em relação 
ao nosso comportamento, e que as vezes sinto 
muita falta!). 

Esse “tempo” a mais é dedicado a fazer as 
coisas acontecerem, e mesmo trabalhando 
menos horas no dia você tem a sensação de 
ter produzido mais. 
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Hoje trabalho no headquarters da empresa o 
que me possibilidade de interagir com varias 
nacionalidades. 

É sem duvida uma experiência muito rica, 
e tenho procurado aprender e me 
desenvolver pessoal e profissionalmente 
em todas as oportunidades de interação 
com essa diversidade cultural. 

Uma das coisas mais importantes que aprendi 
e tenho aplicado no meu dia a dia é a 
necessidade de praticar a empatia a cada 
momento: o “certo” e o “errado” é ainda mais 
relativo quando lidamos com culturas 
diferentes da nossa. 

Não julgar antecipadamente e tentar se 
colocar no lugar do outro, entendendo a
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competências essenciais. 

Muitas pessoas terão de mudar de profissão 
ou desenvolver outras habilidades para 
continuarem ativas.  

Muitos postos de trabalho vão desaparecer e 
precisamos nos preparar para exercermos 
atividades que não podem ser automatizadas 
facilmente. 

Simples na teoria e complexo na pratica, 
principalmente quando nos defrontamos com 
o baixo nível de educação do nosso país, por 
exemplo. 
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Além disso, a comunicação e o feedback 
direto, sempre focados no “que” e não no 
“quem” são outras características no dia-a-dia 
por aqui. 

4. Qual a sua visão sobre o Futuro do 
Trabalho nos próximos anos?

O mundo está mudando rapidamente e por 
consequência o ambiente de trabalho. A 
automação em escala cada vez maior e a 
inteligência artificial estão mudando 
drasticamente a forma como vemos e 
exercemos nosso trabalho. 

Competição acirrada e expectativas dos 
clientes cada vez mais altas não nos  deixam 
opção: mudar rapidamente, criando valor e 
aumentando a produtividade são
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Preparar a organização para entender a 
mudança contínua como o “novo normal”, 
desenvolvendo capabilities de longo prazo 
(colaboração e “learning agility” são alguns 
exemplos) é sem dúvida uma contribuição 
crítica do RH.  

Flexibilizar os processos de gestão de pessoas 
e inclusive propor a eliminação de outros que 
já não se justificam mais nesse mundo digital 
faz parte desta transformação. 

Se não agregar valor, não precisa existir!
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5. E o RH nisso tudo? Qual o Futuro da área de 
RH? 

Na MARS o RH exerce um papel super 
estratégico. Entendemos o RH como sendo 
um forte braço do CEO. Junto com Finanças 
temos o que chamamos de “troika” (comitê de 
três). 

Nesse comitê discutimos todas as principais 
decisões da empresa, e procuramos analisar 
cada situação sob uma perspectiva mais 
ampla, pois pessoas e resultados permeiam 
toda a organização.  

Assim, como os líderes, a área de RH é crucial 
na preparação da empresa, dos líderes e dos 
associados para as mudanças no mundo do 
trabalho. 



José Eduardo 
Queiroz
Presidente do

Mattos Filho



José Eduardo Queiroz é Presidente do Mattos 
Filho, o maior escritório de advocacia da 
América Latina. São quase 1300 profissionais 
distribuídos em seus escritórios em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Brasília, Nova Iorque e Londres.  

Sob a liderança de José Eduardo, o Mattos 
Filho tem realizado uma série de inovações em 
suas práticas de gestão, fomentando uma forte 
cultura de colaboração no escritório - e 
adotando novas estratégias para atrair e 
engajar talentos.

1. José Eduardo, quais os seus principais 
desafios como CEO do Mattos Filho? 

Um escritório de advocacia é construído por 
pessoas. O maior desafio de um escritório 
como o Mattos Filho é ser capaz de atrair 
pessoas muito talentosas, ajudar elas a 
desenvolver o seu potencial e fazer com a que 
a sua atuação se de maneira coordenada e 
cooperativa. 

Ao mesmo tempo, queremos pessoas 
empreendedoras, dispostas a se desafiar a 
todo momento e a pensar novos caminhos 
para o escritório. Fazendo isso de forma bem 
feita, temos um ciclo virtuoso. Talentos se 
desenvolvem, pensam coisas novas para o 
escritório e geram mais oportunidades para 
novos talentos de desenvolverem. 
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Liderança tem mais a ver com empatia e 
influência do que com autoridade. Lideranças 
para serem efetivas precisam ser genuínas. 
Líderes com uma agenda individual e 
autocentrada, conseguem impactar menos.

Uma boa liderança é aquela que faz 
os outros terem sucesso.

3. Quais as principais oportunidades que 
você identifica no mundo jurídico com o 
avanço das novas tecnologias?

As novas tecnologias vão ajudar cada vez mais 
os advogados a se concentrar no trabalho de 
mais impacto que eles podem fazer. É o 
trabalho que envolve criatividade, avaliação 
de riscos e estratégias que ajudam no negócio 
do cliente. 
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Esse é o elemento central para conseguirmos 
ter um trabalho e um atendimento 
diferenciado que faça os clientes nos 
procurarem.  

Ao termos o foco de pessoas, a cada dia 
temos mais condição de colocar profissionais 
de muito talento dedicados ao nosso objetivo 
maior: atender o cliente da melhor forma 
possível.

2. Quais foram os seus principais 
aprendizados como líder em sua carreira?

Foram muitos. Um muito importante é saber 
que o exercício da liderança é o da construção 
de consensos. É um exercício de ouvir, saber 
que não sabemos de tudo e que muitas vezes 
estamos errados em nossas convicções. 
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Mas não há uma novidade nisso. Sempre 
existiram pessoas que quiseram empreender.  

No seu próprio negócio ou em organizações 
que já existiam e que dão espaço para esse 
tipo de iniciativa. Algumas pessoas têm uma 
relação mais distante com o trabalho (não são 
maus profissionais por isso) e outras têm 
maior proximidade, vivem mais o lado 
profissional da vida.  

Mas os profissionais cada vez mais buscam 
lugares nos quais possam trabalhar e conciliar 
sua vida pessoas e outros interesses. 

As organizações que conseguirem se 
adaptar mais rapidamente a essa 
realidade, sairão na frente pela busca de 
talentos. Cada vez mais.
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A tecnologia pode vir a liberar os advogados 
de tarefas mais simples nas quais hoje eles 
ainda gastam bastante tempo. Mas não creio 
na visão de que o computador substituirá o 
advogado. 

4. Qual a sua visão sobre o Futuro do 
Trabalho? Quais mudanças vão gerar mais 
impacto nas organizações, na sua opinião?

Eu penso que a relação das pessoas com o 
trabalho muda constantemente. Um dos 
aspectos das mudanças sobre o qual muitas 
pessoas falam atualmente é o tema do 
empreendedorismo.  

Vejo que hoje quem quer seguir essa rota 
pode ter alguma facilidade maior com o uso 
da tecnologia. 

JOSÉ EDUARDO QUEIROZ
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5. Estamos vivendo em um mundo com 
excesso de informação e falta de tempo. 
Como CEO, quais são as suas estratégias 
para acelerar seu desenvolvimento?

Uma estratégia que uso é ter alguma 
eficiência na forma de alocação do meu 
tempo. É importante termos um pedaço do 
nosso tempo para ler, buscar informações e 
pensar em coisas novas. 

Além da disciplina de haver algum tempo 
disponível para isso, o foco ajuda. No que 
quero me desenvolver? No curto, médio e 
longo prazo. Fazendo isso, dá para traçar um 
plano. Nesse mundo de tanta informação, 
procurar se desenvolver sem um plano pode 
ser impossível.



Adriana 
Salles Gomes
Editora-Chefe da 

Revista HSM



Adriana Salles Gomes é Editora-Chefe da 
Revista HSM Management e também da HSM 
Books, o braço de livros da HSM que publica 
grandes autores da gestão mundial. 

Por conta da sua atividade, a Adriana tem 
estado em contato com grandes Pensadores, 
Líderes e Executivos ao longo dos últimos 20 
anos. Uma das grandes contribuições da 
Adriana nesta série de perguntas é oferecer 
uma visão dos desafios das Organizações, 
Líderes e até do RH nos próximos anos. 

1. Adriana, com todas as transformações 
que estamos vivendo, quais os principais 
desafios das organizações nos próximos 
anos? 

A maioria dos desafios já está mapeada, então 
não vou me alongar sobre eles: aprender 
constantemente, colocar o poder de decisão 
nas pontas, ter agilidade para mudar de 
direção sempre que for preciso, engajar as 
pessoas, equilibrar os pratos do presente e do 
futuro. 

Acho melhor apontar um desafio que ainda é 
pouco percebido: a governança 
multistakeholders. As empresas estão muito 
longe de saber levar múltiplos interesses em 
conta em suas decisões, e isso vai ser cada vez 
mais necessário em um mundo VUCA – volátil, 
incerto, complexo e ambíguo. 
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diferentes partes envolvidas.

Precisam fazer isso para que a implementação 
de suas iniciativas possa acontecer, e com a 
rapidez necessária. Isso exige uma imensa 
capacidade de diálogo com o diverso. Que é 
o oposto do que temos visto na sociedade 
brasileira, infelizmente...

3. As organizações têm tido grandes 
desafios para atrair e, principalmente, 
manter talentos. O que precisa mudar na 
Gestão de Talentos nas empresas daqui pra 
frente? ?

Acho que precisam ser sinceras no que dizem. 
Não são – mesmo as bem-intencionadas. 
Falam em diversidade, mas só contratam e 
promovem mais do mesmo, com a desculpa 
de que o diverso não está pronto. 
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A matéria de capa da HSM Management de 
novembro (de 2018) é o trabalho da Fundação 
Renova, que foi criada para gerenciar as 
consequências do trágico desastre de 
Mariana, do rompimento da barragem da 
Samarco que destroçou a região do rio Doce 
em termos ambientais, sociais e econômicos. 
Trata-se de um laboratório de governança 
multistakeholders que serve para todas as 
empresas.

2. E quanto aos líderes? O que muda na 
atuação de um Líder nas organizações 
daqui pra frente? 

Os líderes, tanto os executivos como os dos 
conselhos de administração, vão ter de 
aprender não a buscar consenso, porque 
muitas vezes isso não é possível em situações 
VUCA, mas a obter o consentimento das
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3 jornais brasileiros e 3 estrangeiros, e leia 
mais dezenas de revistas por mês, além de 
ouvir muitos podcasts. 

O que eu faço, cada vez mais, é aprofundar 
o conhecimento – em livros, cursos, 
matérias de revistas e jornais longas e 
detalhadas, e conversas relevantes e 
significativas. 

E o aprofundamento não é só em negócios e 
economia, de modo algum. Gosto muito de 
ciências em geral (humanas e da natureza) e 
de artes (literatura, cinema, música, artes 
plásticas). Tudo encaixa, sabia?! É maluco isso, 
mas tudo encaixa feito um quebra-cabeças.

Conhecimento de verdade, acho eu, funciona 
como um ímã para as informações novas que 
chegam pelas newsletters e noticiário ligeiro. 
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Não está pronto de fato – e nunca estará, se 
ninguém investir nele. 

As áreas de gestão de talentos precisam 
correr tanto risco quanto as áreas de inovação, 
ou quando administradores de venture capital. 
Hoje o RH faz sua modalidade de 
greenwashing – o diversity washing. 

4. Adriana, como Editora de uma das 
maiores Revistas de Negócios do país, você 
precisa estar sempre antenada no que está 
rolando hoje e nos próximos anos. Como 
você faz para manter-se atualizada e se 
desenvolver profissionalmente? 

O que eu faço é, de certo modo, meio contra-
intuitivo. Eu não fico como barata tonta atrás 
de todas as informações que vão surgindo, 
embora eu assine 5 newsletters por dia, 
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Acho que o futuro do trabalho é o rinoceronte 
e as pessoas ainda pensam em questões
cosméticas, desimportantes. Governos, 
empresas e pessoas físicas ficam só 
observando se o animal tem um chifre ou dois.

No Brasil, isso é ainda pior. 

O futuro do trabalho pode ser uma 
hecatombe, se a gente continuar fazendo 
o que faz hoje. Mas, se nos dedicarmos ao 
assunto, pode virar uma folha em branco 
em que poderemos escrever um lindo 
poema. 

É importante dizer que o futuro do trabalho 
não levará tanto tempo assim para chegar. O 
Yuval Harari arriscou não mais do que 30 anos 
e eu concordo com ele.
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Faz tudo cair no lugar certo, e com contexto. 
Minha recomendação é que fujam do 
superficial. Onde é que dá para nadar? Onde 
o mar fica mais fundo; o raso é um horror, 
você só se suja na areia.

5. Qual a sua visão sobre o futuro do 
trabalho?

Esses dias, uma amiga citou um livro do 
Eugène Ionesco, o “pai” do teatro do absurdo, 
chamado “O Rinoceronte”. É a história de um 
rinoceronte que chega a uma cidade e as 
pessoas tentam, apesar da situação absurda, 
continuar vivendo como antes.

Elas se detêm em detalhes como “ele tem um 
chifre ou dois?”, em vez de se preocupar com 
a essência do problema e com a maneira de 
resolvê-lo.
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Gustavo 
Mançanares 
Leme
Executivo de RH



Gustavo Mançanares Leme é Executivo de RH 
com larga experiência e resultados em 
organizações como Schincariol, Grendene e 
Grupo Baumgart, além de Investidor Anjo e 
Membro do Conselho do Grupo Malwee.

1. Gustavo, qual a sua visão sobre o Futuro 
do Trabalho nos próximos anos?

Acredito primeiramente que o entendimento 
sobre o que é trabalho mudou. No passado 
percebia que o trabalho era confundido com 
emprego. O presente e o futuro nos mostram 
que de fato trabalho começou a ocupar o seu 
verdadeiro sentido, que é o de transformação, 
criação de valor e busca de propósito. 

Com isso, ter um trabalho, ou seja, poder 
transformar, criar valor e ter um propósito, 
exigirá e exige das empresas um ambiente e 
uma cultura organizacional muito clara e 
inspiradora, mas principalmente fará com que 
os trabalhadores tenham maior clareza do que 
eles buscam, pois muitos buscavam apenas 
um emprego e não trabalho. 
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Por exemplo: Em uma semana, um profissional 
poderia trabalhar 2 dias em uma empresa de 
bens de consumo. Um outro dia em uma 
empresa do segmento varejista e outros dois 
em uma empresa farmacêutica.

Conseguiria com isso conectar o produto da 
farma com a estratégia de logística da de bens 
de consumo e vender o mesmo produto no 
canal varejista ... que oportunidade para este 
profissional e para estas empresas, hein?!!! 

Entretanto, neste contexto, os profissionais 
num mundo que só muda, terão que aprender 
desenvolver melhor o seus networkings, assim 
como a aprender a aprender, e principalmente 
aprender a desaprender.
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Por eu digo que Plano de Carreira é igual 
plano de vida, ambos andam de mãos dadas. 

É comum eu receber solicitações de pessoas 
buscando empregos, e retorno com perguntas 
que envolvem uma clareza de qual trabalho 
elas gostariam, e em mais de 90% dos casos 
esta clareza não existe. 

Além disso, vejo que o futuro do trabalho 
será um grande blockchain de talentos. 
Profissionais não mais trabalhando 100% 
para uma única empresa, mas sim 
trabalhando para duas ou três ao mesmo 
tempo.

Este ecossistema reduz despesas e amplia 
conexões / oportunidades de negócios.
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Alguns estudam apontam que as crianças 
que nasceram a partir de 2017 terão, no 
mínimo, 5 carreiras e 11 empregos. 

O planejamento de vida que vai direcionar o 
planejamento de carreira, a busca pela 
transformação, pela criação de valor e pelo 
propósito vão guiar as pessoas neste novo 
contexto, e isso está impactando não só os 
profissionais, mas a forma das empresas 
gerirem talentos e o papel da área de RH.

3. Gustavo, na sua visão, qual será o grande 
diferencial das organizações que terão 
sucesso daqui pra frente?

Para mim, o grande diferencial das 
organizações não apenas será, mas é a sua 
capacidade de aprender com rapidez os
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2. E o que muda no tradicional significado 
de “Carreira”?

Carreira está conectada com estrada, caminho 
e muitas vezes estreito. Carreira, neste mundo 
que se transforma a cada dia, está relacionada 
a conquistar, a viver, a experimentar, a 
conhecer “espaços” organizacionais. 

Devido a isso, os tradicionais planos lineares 
de carreira deixam de existir, e os mapas de 
carreiras começam a surgir. 

O caminhar nestes mapas está muito 
relacionado ao protagonista e a autogestão 
de carreira, do que os modelos antigos onde 
as estruturas organizacionais “puxavam” os 
profissionais com os famosos "depois de 2 
anos como Analista Júnior, você se torna 
Analista Pleno". 
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fundamental para o profissional do futuro...

4. E qual o Futuro do RH nesse contexto?

O futuro do RH é antecipar-se a tudo isso, e 
ser exemplo desta mudança, começando por 
nós mesmos com a autogestão das nossas 
carreiras. 

Digo que os RHs são filhos de sapateiros de 
pés descalços, primeiro cuidamos dos outros, 
da empresa e depois de nós, isso tem que 
inverter, pois só assim conseguiremos 
provocar as mudanças necessárias. 

Acredito também que o foco do RH deveria 
ser trabalhar e gerir: SONHOS, TALENTOS e 
CULTURA. 
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os conhecimentos coletivos que gerarão valor 
aos seus negócios no futuro. 

Quanto mais rápido ela se antecipar as 
demandas futuras por meio dos seus times, 
mais ela conseguirá a dianteira dos negócios. 

Este diferencial para mim é conseguido por 
meio de um ambiente de alta aprendizagem 
construído pela liderança, onde errar faz parte 
do processo (erre rápido e barato). E também 
de conexão com as “periferias”, local onde 
mudanças começam antes de todos 
perceberem... 

Temos que ampliar nosso ecossistema de 
aprendizagem e nos darmos o “luxo” de 
experimentarmos novas experiências. 

Por isso creio que “viver” culturas de startup é
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coisas, por isso invisto ($) muito em meu 
desenvolvimento, mesmo quando este 
investimento não pode vir das empresas em 
que atuo ou atuei.
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5. Como você faz para se autodesenvolver e 
realizar a autogestão da sua carreira?

Primeiro, acredito que tenho uma ótima e 
maravilhosa rede de contatos. Construí e 
mantenho com muito carinho o meu 
networking. E utilizo bastante esta estrutura de 
pessoas e empresas para me abastecer de 
informações, conhecimentos e tendências 
(creio que estou sempre bem atualizado). 

Outro ponto importante é que eu não tenho 
vergonha de dizer que "eu não sei", e 
principalmente de me dar a oportunidade de 
provar novos sabores, conhecer novos 
lugares, me conectar com pessoas e 
conhecimentos diferentes aos meus. 

Tenho claro que planejamento de vida e 
planejamento de carreira são as mesmas
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Marisa Eboli é Mestre e Doutora em 
Administração pela FEA/USP (Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo). 

É especialista em Educação Corporativa e 
leciona na própria FEA/USP em Programas de 
MBA e Pós-Graduação. 

1. Marisa, o que muda nas Estratégias e 
Ações de Educação Corporativa com todas 
as mudanças que estão acontecendo nesta 
Era Digital? 

A essência não muda, que é ter um sistema de 
formação de pessoas pautado pelas 
competências estratégicas que devem ser 
desdobradas em competências individuais, 
para daí sim serem desenhadas as soluções 
de aprendizagem. 

O que provavelmente acontecerá é que serão 
ampliados os formatos e meios de se entregar 
essas soluções. Nesse sentido a Educação 
Corporativa terá à sua disposição muito mais 
ferramentas para viabilizar suas soluções de 
aprendizagem. 
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foram as palavras: analytcs, artificial 
intelligence , bigdata , convenience, 
customization, digital education, digital 
transformation, gamification , microlearning, 
MOOCS, omnichannel educational space, 
personalization, virtual reality etc... 

A ponto de se questionar: no futuro ainda será 
um Chief Learning Officer ou será um Chief
Digital Office?  

É isso aí, além das competências já 
conhecidas de um Chief Learning Officer ou 
Gestor da Educação Corporativa, este 
profissional vai ter que estar muito 
familiarizado com as novas tecnologias 
trazidas pela Revolução Industrial 4.0.
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Como destaca Prof. José Moran, Educação 
tem que começar onde o aluno está, e hoje é 
no mundo digital. E eu concordo!

Frente à transformação digital, a velocidade é 
relevante e precisa ser observada, porém com 
cautela e profundidade de repertório, pois 
tecnologia é um meio, não um fim.

2. E o que muda no perfil dos profissionais 
que atuam com Treinamento & 
Desenvolvimento? 

Em setembro de 2017 participei do Chief
Learning Officer- CLO Insight Summit (NYC) 
organizado pela Jeanne Meister, da 
Futureworkplace.  

O que mais escutei nas palestras apresentadas
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4. Existem uma série de metodologias e 
ferramentas no mercado de Educação 
Corporativa. O que uma organização 
precisa fazer para tornar suas ações mais 
efetivas? 

Hoje existe de fato muita novidade em termos 
de metodologias e ferramentas. Temos ouvido 
muito falar das metodologias ativas: utilização 
de fórmulas como sala de aula invertida, 
Problem Based Learning (PBL), peer learning, 
pré-aula, método da descoberta. 

Aula ativa é pôr em prática isso tudo, e tudo 
isso é muito bem-vindo, com certeza. 

Só há um detalhe, como já alertou o 
especialista em educação Claudio de Moura 
Castro: tais citações e práticas fundamentam-
se nas teorias de Pestalozzi, Froebel, John
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3. Quais as principais habilidades que você 
vê que as organizações tem buscado 
desenvolver internamente? 

Eu falaria mais em termos de competências e 
não apenas de habilidades. 

Está no bojo da Educação Corporativa 
desenvolver de forma customizada aquelas 
competências (sejam técnicas ou 
comportamentais) que vão fazer diferença 
para o sua competitividade e sucesso. 

Ou seja, como disse anteriormente, 
desenvolver aquelas competências individuais 
que estão atreladas às suas competências 
estratégicas. 

Então fica difícil generalizar. Cada caso é um 
caso...
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maneira adequada a aprendizagem pela 
experiência e pelo relacionamento. 

E se os líderes não forem bem preparados na 
aprendizagem formal (com uma boa matriz de 
formação) provavelmente não 
desempenharão bem seus papéis para 
viabilizar os 70% e os 20%.

Então, na minha opinião, o grande divisor de 
águas entre uma Educação Corporativa bem-
sucedida e um projeto que não sai do papel –
e consequentemente não ganha vida na 
organização – é justamente o envolvimento 
dos líderes empresariais. 

Líderes com capacidade de se apropriarem 
desse sistema como uma ferramenta 
poderosa para viabilizar a estratégia
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Dewey e outros, todos do século XIX! Então 
não são exatamente novas... 

A novidade é tentar colocar em prática! E por 
que foi tão difícil então colocar em prática?

O propalado modelo 70/20/10, que ressalta 
que 70% do aprendizado se dá pela 
experiência (on the job, desafios, projetos, 
estágios etc...), 20% pela aprendizagem social, 
pelos relacionamentos (feedback, coaching, 
mentoring, comunidades de prática etc...) e 
apenas 10% pela aprendizagem formal (cursos 
- presenciais ou a distância - palestras, 
congressos etc...). 

No entanto, é importante perceber que sem 
um papel ativo das lideranças, atuando como 
líderes educadores, dificilmente vai ocorrer de 
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A Educação Corporativa deve permear toda a 
cultura organizacional e fazer parte do 
cotidiano da organização, e o papel das 
lideranças empresariais é crucial nesse 
sentido.

5. Qual é o Futuro da Educação 
Corporativa?

É ganhar cada vez mais relevância nas 
estratégias das organizações, apropriando-se 
do que há de mais moderno e atual em 
termos de ferramentas, metodologias, 
tecnologias e linguagens. Enfim, uma 
educação estratégica, ágil, social e 
sustentável! 
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Paulo Cesar do Nascimento é Executivo na 
área de tecnologia atuando há mais de 20 anos 
em grandes organizações como Samsung, 
Embraer, Johnson & Johnson, General Motors, 
Volkswagen e Nestlé. 

Está envolvido em tudo o que há de mais 
moderno em soluções digitais.

1. PC, qual a sua visão sobre o cenário atual 
do mercado de mobile no Brasil e no 
mundo? 

Esse é um dos mercados mais competitivos, 
no Brasil e no mundo. 

Provavelmente teremos novos entrantes vindo 
explorar o mercado brasileiro de 
smartphones, como as empresas chinesas por 
exemplo. 

O mercado brasileiro ainda tem muito 
potencial a ser explorado nessa área e o 
smartphone continua e deve continuar ainda 
por um bom tempo, sendo a principal 
interface para o usuário consumir conteúdo 
de fontes diversas, porque está literalmente na 
palma da mão.
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Uma vez que o celular consome grande 
parcela da atenção do usuário, faz sentido 
criar serviços que possam endereçar 
problema cotidianos e facilitar a vida do 
consumidor, seja para consumir conteúdo, 
entretenimento, noticias, etc. 

Serviços deverá ser o nome do jogo. Além 
disso, com o advento do IoT realmente 
ganhando escala, teremos outros dispositivos 
sendo utilizados para agendar tarefas, 
assistentes para responder a perguntas 
específicas pesquisando no Google, etc., 

Mas, o celular continuará sendo, ainda por um 
bom tempo a interface principal para o 
consumidor.
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2. E qual o Futuro desse Mercado? Quais as 
tendências para os próximos anos?

O celular continuará sendo uma das principais 
interfaces para o ser humano consumir 
conteúdo de fontes diversas. 

O conteúdo vai ficando cada vez mais rico, 
com mais recursos interativos e isso vai 
demandar soluções cada vez mais criativas 
dos fabricantes. 

Além dos já conhecidos recursos de 
processadores de altissima capacidade, telas 
com cada vez mais resolução, brilho e 
vivacidade de cores, os fabricantes devem 
trabalhar mais forte na criação e oferta de 
ecossistemas de serviços que agreguem valor 
às atividades cotidianas dos consumidores. 
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Todo mundo quer resolver os problemas 
das grandes cidades, mas, quem está 
olhando para o chamada “cauda longa”?

A possiblidade de criar soluções para 
pequenas comunidades, cidades do interior, 
regiões menos atendidads pela tecnologia, 
etc, trazem oportunidades gigantescas para 
todas as empresas. 

Em praticamente todas as áreas, existem 
oportunidades de “cauda longa”. 

As pequenas cidades demandam soluções de 
crédito, pagamentos facilitados, análise rápida 
de perfil para compra, venda, nas áreas de 
sáude, beleza, transporte, comercio, etc. e 
conseguir dar significado para essa parcela do 
tempo que as pessoas dedicam a atividades

CONVERSAS SOBRE O FUTURO

3. Do ponto de vista de Pessoas e Talentos, 
quais as habilidades que serão mais 
exigidas pelas organizações nos próximos 
anos - em especial, as de Tecnologia?

Não sou da área de Recursos Humanos, mas 
como um profissional que trabalha com 
tecnologia há mais de 20 anos e um 
curioso/estudioso do comportamento 
humano, acredito que a habilidade de criar 
soluções para problemas simples, cotidianos. 

Hoje, a grande maioria das pessoas se 
preocupa em endereçar grandes problemas, 
coisas grandiosas, mudar o mundo, mas, 
poucos tem a capacidade de análise para 
olhar para os problemas simples de uma 
região, população, cidade, etc., e endereçar 
soluções criativas para isso.
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4. Como será o Futuro do Trabalho?

Talvez possamos ver os seres humanos 
voltados a habilidades mais criativas ou que 
exijam mais envolvimento manual, emocional, 
etc. 

Exemplo: Podemos sempre comprar móveis 
dos mais diversos em maravilhosas casas 
especializadas em design. 

Mas temos um mercado gigante de gente que 
ainda procurar aquele marceneiro que pode 
fazer o móvel realmente coma “sua cara”, que 
pode olhar para a sua casa e fazer o móvel de 
maneira que se encaixe melhor com o seu 
ambiente...

E isso, quase nunca tem a ver com design, mas 
sim, com o toque pessoal, com a arte do
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rotineiras, que costumamos chamar de 
trabalho. 

Embora muitas dessas funções já possam ser 
automatizadas de alguma forma, existe 
dificuldades de mudar, porque tem uma 
questão social forte. As pessoas foram 
ensinadas durante séculos que é preciso 
“trabalhar” da forma que fazemos hoje, para 
se sentir produtivo, para ter a sensação que se 
está construindo algo, deixando um legado. 

O maior desafio, nesse caso não é somente ter 
uma renda universal como se prega, mas, dar 
significado a esse período de tempo que hoje 
aplicamos naquilo que chamamos de 
“trabalho”. 
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entender se aquela tecnologia vai realmente 
resolver algum problema, ajudar em alguma 
coisas ou se vai somente tomar ainda mais 
tempo e atenção delas. 

Muitas vezes adota-se um aplicativo ou nova 
tecnologia pelo simples fato de estarem todos 
adotando e aí, assim que surge uma nova 
onda, um novo aplicativo, migra-se para lá. 

Isso torna-se perigoso porque as pessoas por 
vezes adotam tecnologias com o propósito de 
ganhar tempo, para registrar, alertar, etc., e na 
maioria das vezes, nem se percebe que isso 
toma mais tempo do que executar a tarefa em 
si. 

A tendência é que surjam ferramentas que 
possam agrupar, agregar, diversos serviços e 
tarefas cotidianas dos consumidores. 
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marceneiro, com o material utilizado, com o 
acabamento, o capricho do profissional. 

E isso deve se aplicar a diversa áreas. O resto... 
Ah, o resto pode ser executado por robôs...

5. Quais as principais mudanças de 
comportamento que você observa nos 
clientes por conta das novas tecnologias? 
Como identificar e até se antecipar às 
necessidades que esses clientes nem sabem 
que têm?

O primeiro ponto a ser observado nesse caso 
é que novas tecnologias tem sido adotadas 
muitas vezes sem qualquer critério. 

As pessoas tem adotado muitas tecnologias 
sem sequer fazer uma análise mínima para
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utilizamos como base do conhecimento 
moderno, foi criado observando a natureza e 
como ela funciona. 

Para identificar necessidades e tendências 
para o ser humano, acredito que a melhor 
forma é a observação perspicaz, o estudo 
cuidadoso do comportamento do mesmo. 

Não consigo pensar em nada que possa ser 
mais completo e trazer mais insights do que 
isso.

CONVERSAS SOBRE O FUTURO

As pessoas tem usado o celular durante 
praticamente todo o seu tempo útil, seja no 
trânsito, enquanto estão realizando atividades 
em casa, no trabalho, quando estão andando, 
etc. 

Olhando para esse cenário, acredito que os 
comandos de voz para endereçar atividades, 
são uma forte tendência...

Pelo simples fato de que o usuário pode 
consumir conteúdo, consultar informações, 
gravar lembretes, etc. enquanto está 
executando outra atividade, o que torna-se 
muito dificil com qualquer coisa visual, por 
exemplo. 

Se observarmos a Ciência, Matemática, Física, 
Engenharia, Biologia, etc... quase tudo que
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Soraya Bahde é Diretora de Pessoas e Inovação 
na Alelo e tem uma larga experiência como 
Executiva de RH em grandes organizações 
como TAM e Multiplus.

1. Soraya, Na sua visão, o que faz um RH ser 
relevante e gerar alto impacto em uma 
organização?

O RH é relevante quando se torna um 
impulsionador e habilitador da estratégia de 
negócio, ajudando a organização a atingir 
seus objetivos. 

Uma de suas missões é alinhar seus processos 
com as metas da empresa, para atrair talentos 
e conduzir a gestão de desempenho e 
recompensa de acordo com o que a empresa 
precisa. 

Se a meta é inovar, por exemplo, precisamos 
buscar os profissionais certos que vão 
alavancar a inovação dentro da empresa, 
fazendo campanhas de engajamento e 
transmitindo as mensagens certas sobre a sua 
cultura.
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olhem para tendências, entendem o negócio, 
desafiam o mindset atual.

E isso demanda investimento, ou seja, só 
ocorre quando o CEO ou o dono da 
organização compreende a importância da 
área para atingir seus objetivos de negócio. 
Nesse cenário, destaco três habilidades 
principais: 

▪ conhecimento do negócio, 
▪ atuar promovendo transformação e 
▪ poder de influência.

Inicialmente, ter o conhecimento do 
segmento em que a empresa atua. Entender 
o negócio, saber como funciona, como está o 
setor, quais os indicadores mais importantes. 
Esse é o primeiro passo para que possamos 
contribuir com os outros executivos da 
empresa, afinal não fazemos nada sozinhos. 
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O RH consegue ser mais relevante ainda 
quando exerce seu papel de ampliar os 
horizontes das pessoas que compõe a 
organização e, desta forma, ampliar suas 
possibilidades, direcionando sua estratégia 
futura através destas provocações.

2. O que falta para o RH passar a atuar 
dessa forma? Quais as principais 
habilidades que Líderes e Profissionais de 
RH precisam desenvolver?

Muitas vezes, o RH fica preso na execução de 
processos operacionais – o que é uma 
armadilha criada pela própria organização, 
que subdimensiona ou junioriza a área de 
Recursos Humanos.

Para ter este foco estratégico, é preciso trazer 
para a equipe pessoas com outro perfil: que
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3. Na sua visão, quais as principais 
características das Organizações que terão 
destaque nessa Era Digital? Quais os 
principais desafios das organizações mais 
tradicionais para poder competir nesse 
ambiente? 

Primeira característica, de fato, é ter o cliente 
no centro, posicionar seus produtos e 
processos de forma a atender as necessidades 
dos clientes, sanar suas dores e gerar uma 
experiência positiva com a marca. 

Coerência também é um grande diferencial. 
As empresas que serão bem-sucedidas olham 
e tratam seus colaboradores da mesma forma 
que tratam seus clientes, proporcionado uma 
experiência memorável, positiva, que gere 
vínculo com a sua marca e seu propósito.
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Também é essencial ter uma habilidade 
mais visionária para buscar tendências, 
olhar para onde as coisas estão caminhando, 
para onde o mercado está indo e o quais 
comportamentos das pessoas que estão 
mudando. Só assim será possível trazer uma 
estratégia de longo prazo para a organização 
e influenciar a estratégia de negócio da 
empresa – tanto em tendências relacionadas à 
talentos quanto ao segmento de atuação da 
empresa, pensando em seu cliente final.

Mas não basta saber o que está por vir: 
habilidade para reimaginar o futuro, construir 
a partir de novas necessidades emergentes e 
influenciar pares, líderes e liderados para 
caminharem juntos rumo à novas trilhas é o 
que realmente faz a diferença. Esse olhar 
visionário combinado à habilidade de 
execução todo RH deveria ter. 
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mudar constantemente. Não é só aprender, 
adquirir conhecimento teórico, é querer 
aprender a ser diferente todos os dias. 

Há muitas novidades a todo momento e isso 
demanda que a gente seja diferente e aja de 
uma outra forma, então essa predisposição 
para se autotransformar é muito importante.

Conectar-se é outra habilidade essencial para 
a sobrevivência no mercado de trabalho atual. 
Aquele profissional, que vivia em uma bolha, 
não conversava com o mercado e nem trocava 
com seus pares, não terá vez em um mundo 
cada vez mais em rede. 

Além disso, os profissionais que desejam 
sucesso precisam ter curiosidade e 
proximidade com as tecnologias. 
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O principal desafio das organizações mais 
tradicionais é entender quais são as suas 
fortalezas, o que fazem bem hoje, o que 
precisam manter e o que precisam mudar. 
Não adianta uma organização tradicional 
querer copiar a receita de uma startup. 

Ela precisa desenvolver uma cultura digital 
sem abrir mão de suas fortalezas. Todo mundo 
precisa reaprender a trabalhar, e não tem 
receita de bolo, cada empresa está testando a 
sua. 

4. Quais as habilidades que você acredita 
que serão essenciais para os profissionais 
que desejam ter sucesso nos próximos 
anos?

Quem quer ter sucesso precisa ter muito foco 
em aprendizado contínuo e abertura para
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pessoas, participar de experiências e viajar –
tudo isso compõe a minha bagagem. 

Mas, o mais importante é fazer coisas 
diferentes, liderar projetos fora da área de 
origem, se arriscar a fazer coisas além da zona 
de conforto. O fato de eu ser do RH não 
significa que só possa contribuir com coisas 
da minha área. 

No meu caso, eu assumi há dois anos a área 
de Inovação e tem sido uma jornada de muita 
aprendizagem e que mudou a forma de eu 
fazer o meu trabalho também nas outras 
frentes.
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5. Soraya, quais são as suas estratégias para 
se desenvolver como Líder?

Minha primeira estratégia para me 
desenvolver como líder é pedir feedback, 
dedicar tempo para ouvir as pessoas do meu 
time e também de outras áreas da empresa, 
estou sempre pensando em mecanismos para 
ouvir as coisas que precisam ser ditas. 

É importante criar um ambiente de confiança 
em que as pessoas possam dizer o que elas 
acham que não está bom, que precisa mudar. 
Procuro sempre atuar em cima dessas 
questões para estabelecer esse vínculo de 
confiança e credibilidade. 

Buscar esse aprendizado contínuo, nas formas 
mais diversas, ler, fazer cursos, conhecer
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O papo com o Sean Ness foi gravado 
em Palo Alto na Califórnia, quando 
realizei minha formação em “Futures 
Thinking e Foresight”.

A conversa está em inglês. Lembre-se 
de que você pode acionar no Youtube a 
tradução e as  legendas automáticas! 

Você pode acompanhar o papo através 
do link ou do do QR Code abaixo.

SEAN NESS

OU ACESSE 
CLICANDO AQUI

https://www.youtube.com/watch?v=iFbkN8k5PuA&t=23s


Instruções para acessar 
todas as 25 entrevistas
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ACESSE TODAS AS ENTREVISTAS
DA PRIMEIRA TEMPORADA

Clique no link ou aponte sua câmera 
para o QR Code abaixo:

ACESSE TODAS AS ENTREVISTAS
DA SEGUNDA TEMPORADA

Clique no link ou aponte sua câmera 
para o QR Code abaixo:

OU ACESSE 
CLICANDO AQUI

OU ACESSE 
CLICANDO AQUI

https://bit.ly/38jX49N
https://www.futurosa.com.br/post/todas-as-entrevistas-da-s%C3%A9rie-5-perguntas-sobre-o-futuro
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