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Em um período de mudanças exponenciais, marcadas 
pelo avanço acelerado da tecnologia e da transformação 
digital, a área de RH deve se reinventar para cuidar dos 
talentos da organização, equilibrando o lado humano na 
estratégia de negócios na nova era. | POR MARIA CLARA LOPES

Atransformação digital está acelerada, modificando a 
forma de se trabalhar e, simultaneamente, alterando a 
realidade dos colaboradores, seja qual for a sua forma 

de contratação. Para começar, ter diferentes modalidades si-
multâneas de contrato de um profissional é apenas um dos 
muitos sinais da profunda transformação cultural que im-
pacta a área de gestão de pessoas atualmente. 

Se é um fato que as organizações estão se reinventando, 
o mesmo precisa acontecer com os seus RHs. Para André 
Souza, autor do livro Reinvente o seu RH – Um novo 
RH para uma nova era, essa mudança deve estar a ser-
viço de um novo modelo de organização, com foco em criar 
estratégias de atração, recrutamento, engajamento e desen-
volvimento dos talentos necessários para efetivar com su-



cesso a transição para a nova era. “Estamos vivendo uma 
oportunidade única para o RH nas empresas”, diz Souza. 
Entre os temas a serem focados está o papel do business 
partner. Souza lembra que Dave Ulrich – que os leitores de 
HSM Management conhecem bem – diz que o papel do 
business partner não é fazer RH para o RH.

A seguir, neste e-book Chapter2U, parte do material 
eXtra que os assinantes de HSM Management recebem, 
trazemos uma entrevista exclusiva com Souza, além de um 
capítulo selecionado do livro. Boa leitura! 

Maria Clara Lopes
Editora da HSM Management
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Contagem regressiva  
com André Souza

De sua experiência como executivo, que lições 
o sr. destacaria que foram relevantes para o 
trabalho do consultor André Souza e também 
para escrever o “Reinvente o seu RH”?

 São inúmeras lições após tantos anos trabalhando com 
executivos de diferentes países e empresas de diferentes cul-
turas. A primeira delas é a importância de ter uma aborda-
gem prática, objetiva e que gera valor para as pessoas. Não 
adianta conhecer muito sobre um assunto e saber fazer aná-
lises super complexas sobre um tema, mas não conseguir 
transformar todo esse conhecimento em algo de valor e im-
pacto para as pessoas e para as organizações.

Outra lição essencial que vivenciei na prática como exe-
cutivo, e observo no dia a dia com nossos clientes, é a neces-
sidade cada vez maior de estar muito antenado com as ten-
dências e as mudanças no mundo, indo além das fronteiras 
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do seu mercado. A maioria das empresas, hoje, tem um foco 
muito grande no curto prazo e acaba não dando a devida 
atenção às tendências e às transformações no mundo dos 
negócios. A falta dessa visão de futuro pode acabar minando 
a inovação em diversas delas, provocar a perda de talentos 
estratégicos e impactar a criação de valor para os clientes.

E, por fim, a lição mais importante é a necessidade de 
acelerar os processos de transformação nas empresas. Ainda 
há um estigma de que processos de transformação cultural 
levam muito tempo para serem realizados, mas a velocidade 
desse processo depende do foco do CEO, do time executivo 
e dos líderes nessa jornada. Do lado do RH, isso mexe no 
perfil de profissionais que a empresa necessita. Por isso, é 
preciso agilidade da área em adaptar processos-chave como 
recrutamento, desenvolvimento, performance e remunera-
ção para que as novas atitudes e comportamentos passem a 
fazer parte do dia a dia da empresa. Fiz isso por tantos anos 
como executivo, com meus pares e equipes, que acabou se 
transformando em uma metodologia que compartilho com 
mais detalhes no livro.

 
Desde que o conceito de “economia 4.0” ganhou 
os holofotes, as organizações direcionaram 
a atenção para as novas tecnologias, e por 
um tempo parecia que a resposta era investir 
em tecnologias de informação e comunicação 



(TIC). Hoje, percebemos que as agendas corpo-
rativas estão fazendo o resgate de valores e 
habilidades humanos. Na sua opinião, como está 
esse movimento junto às áreas de RH?

O RH sempre foi a área que atuou como grande 
guardiã dos temas relacionados a valores e habilida-
des humanos. Mas, por conta dos desafios relacionados 
à pandemia e das mudanças no modelo de gestão das 
empresas, essa necessidade se tornou mais latente. E 
os líderes das empresas começaram a se dar conta que 
essa não é uma missão só do RH.

O despertar dos líderes sobre esse tema é muito impor-
tante para o engajamento dos profissionais nas empresas. O 
desenvolvimento dessas habilidades e valores humanos tem 
muito mais intensidade e impacto nas empresas quando é 
executado por cada líder, sem depender da presença física 
do RH a todo momento. 

Focar em pessoas é sobre criar valor. E criar valor é a 
missão de qualquer líder em qualquer organização. Precisa 
fazer parte do DNA da empresa. Dessa forma, todos na em-



presa se tornam guardiões e embaixadores dessa cultura de 
gestão de pessoas.

Quando a organização consegue cuidar das pessoas sem 
a intervenção do RH é porque o RH está cumprindo muito 
bem o seu papel para os desafios do presente. E consegue, 
assim, desenvolver novas estratégias para que esse cuidado 
e esse engajamento permaneçam, mesmo diante das trans-
formações no negócio e no mercado nos próximos anos.

É contraintuitivo, mas, no final das contas, a missão do 
RH nesse contexto é desenvolver uma cultura na empresa 
onde o desenvolvimento e o engajamento das pessoas não 
dependam apenas do RH.

 
O sr. fala que o novo RH que começa a nascer 
vai muito além do RH. Esse nascimento acon-
tece sem perder a essência de cuidado com as 
pessoas? Poderia detalhar mais o que signifi-
ca esse “ir além”?

A área de RH como conhecemos, predominantemente ope-
racional e transacional que ainda existe em muitas empresas, 
surgiu do “departamento pessoal” e precisará se transformar 
para dar conta dos desafios das empresas dessa nova era. 

O RH é – e continuará sendo – uma área que vai sempre 
estar associada às pessoas. Isso é algo que não pode ser dei-
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xado de lado. Ao contrário: deve ser valorizado, até porque 
tudo que é feito em uma empresa é feito pelas pessoas! En-
tão, o RH é a área mais bem posicionada em toda a empresa 
para conectar a estratégia de pessoas à estratégia do negó-
cio. E para aproveitar ao máximo todas essas oportunida-
des, precisa desenvolver uma visão que vai muito além do 
que faz no dia a dia. 

A área vai ser demandada, cada vez mais, a ajudar a em-
presa a vencer em seu mercado. Para isso, o RH vai precisar 
apresentar proativamente soluções e caminhos para gerar 
altíssimo impacto para o negócio e para as pessoas. Isso se 
traduz em ter competências críticas para criar esse “novo” 
RH, como por exemplo, conhecer profundamente o negócio 
atual e seus desafios para o futuro; ter um posicionamento 
estratégico, desenvolvendo a capacidade de influenciar os lí-
deres em decisões críticas para o negócio; apresentar resul-
tados da área conectados aos desafios do negócio e desen-
volver soluções que o negócio nem sabe que precisa.

Isso fica claro ao analisarmos os resultados da pesquisa 
“Raio-X do RH no Brasil”, que realizamos com 487 profis-
sionais de diferentes áreas e segmentos. CEOs, líderes e pro-
fissionais compartilharam suas impressões sobre 36 itens 
relacionados à atuação do RH em suas empresas. 

Analisando esses resultados, foi possível identificar 
algumas diferenças nas respostas entre quem atua na 



área de RH e profissionais que atuam em outras áreas. 
Os itens relacionados ao impacto do RH no negócio fo-
ram aqueles que tiveram as maiores diferenças de per-
cepção entre esses dois grupos. Por exemplo: 75% dos 
profissionais que atuam em RH dizem que a área co-
nhece muito bem os fundamentos que fazem a empresa 
gerar resultados: sua estratégia, seu modelo de negócio, 
seus produtos, etc. Por outro lado, apenas 36% dos pro-
fissionais que não atuam em RH têm a mesma percep-
ção. É uma diferença de quase 40 pontos percentuais 
entre os dois grupos.

 Estamos vivendo uma oportunidade única para o RH 
nas empresas. Mas há alguns temas que o RH vai pre-
cisar focar para gerar ainda mais impacto nas empresas 
nessa nova era. Dave Ulrich disse, em uma entrevista re-
cente, que ser um business partner não é fazer RH para o 
RH. É fazer RH que contribui para o negócio vencer em 
seu mercado. Se isso não está acontecendo, então o RH 
não está criando valor. Eu concordo bastante com essa 
visão. Esse novo RH já começou a nascer em algumas 
organizações. Um RH que vai muito além do RH, mas 
sem perder a sua essência de cuidado com as pessoas.

 
O sr. trata objetivamente, no livro, sobre as 
diversas oportunidades que a organização 7



perde quando as pessoas de RH deixam de fa-
zer perguntas que precisam ser feitas, deixa 
de ter visão ampla do negócio. O que falta para 
os profissionais de RH atuarem dessa forma 
mais estratégica?

Não existe, é claro, uma receita de bolo, mas há uma série 
de ações que podem ser feitas para o RH desenvolver essa 
atuação mais estratégica. Não é algo teórico ou conceitual. 
Eu apliquei essas ações, em maior ou menor escala, em to-
das as equipes que liderei.

 Por exemplo: um dos maiores riscos que os profissionais 
de RH correm é achar que estão fazendo algo que está ge-
rando um mega valor para o negócio, mas que o CEO e as 
outras áreas da empresa não estejam enxergando esse valor. 
Por isso, uma das primeiras ações que o RH precisa realizar 
é ter clareza quanto ao que o distingue como área atualmen-
te. Qual a marca do seu RH? Será que é um RH preparado 
para contribuir ativamente para o processo de transforma-
ção da empresa? Como os líderes e funcionários da sua em-
presa resumiriam o seu RH em três ou cinco palavras?

A partir daí, é preciso que o RH consiga criar uma estra-
tégia que ajude o negócio a ter sucesso nos próximos anos. 
Perguntas importantes precisam ser respondidas pela área 
nesse momento. Por exemplo: qual será a nova proposta de 
valor do seu RH? Quais serão as suas prioridades? Como 



será a sua estrutura? Qual o perfil de profissionais e líderes 
que o RH e a empresa precisarão para tornar isso possível? 
Como o RH vai medir esses resultados? Ter as respostas para 
essas perguntas é importante não só para conhecer as áreas 
de desenvolvimento do RH, mas também para entender as 
razões pelas quais não está tendo efetividade e assim definir 
as prioridades para transformar essa marca.

 É por isso que uma outra área prioritária nessa jornada 
de transformação do RH é focar em ações práticas e obje-
tivas para desenvolver essas novas habilidades. Isso vai de-
mandar, em geral, que o RH estude temas que não costuma 
se aprofundar tanto, mas são assuntos que vão gerar alto 
impacto nas ações que realiza. É fundamental, por exem-
plo, conhecer a estratégia do negócio, como a empresa gera 
lucro, a conexão do trabalho de todas as áreas, o mercado 
onde a empresa atua, os concorrentes, as novas tecnologias, 
os desafios futuros da empresa... Todo esse conhecimento 
é essencial para o RH criar estratégias para atrair, desen-
volver e engajar os talentos que a empresa precisa para os 
próximos anos.



Uma vez que a gente desenvolve mais fluência nesses te-
mas, isso se torna uma capacidade que transportamos para 
qualquer situação e em qualquer empresa que a gente atue. 
Não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de análise e 
tampouco conversar sobre esses temas com fluidez. Essa é 
uma das grandes barreiras que impedem o RH de atuar de 
forma mais estratégica.

E um ponto muito importante é que esse desenvolvimen-
to não pode se restringir a cursos formais. Da mesma forma 
que o RH promove o aprendizado 70-20-10 nas organiza-
ções, esse modelo também se aplica ao seu próprio desen-
volvimento. É preciso colocar em ação esse conhecimento 
em projetos no dia a dia. E contar com mentores que já co-
nhecem os caminhos para acelerar essa jornada de trans-
formação. 

Uma iniciativa que contribui substancialmente para ace-
lerar o desenvolvimento dos RHs é a “importação” de profis-
sionais de outras áreas e com outras formações, para trazer 
diversidade de pensamento e de ideias para a área. Abraçar 
novas visões é uma das maneiras mais eficazes de ampliar 
a perspectiva, criar soluções e inovar. E isso não poderá ser 
feito com profissionais com o mesmo perfil, modelo mental 
e background.

  



O novo significado para o trabalho é uma das 
forças propulsoras do novo RH. O sr. diz, no li-
vro, que o conceito de trabalho está se amplian-
do e indo além do emprego formal. Vemos, em pa-
ralelo, o crescimento da chamada economia gig. 
Como as organizações podem se adaptar a esse 
movimento? Para o convívio da economia do “fri-
la” nas organizações, basta uma decisão inter-
na, ajustes operacionais ou é preciso trans-
formações em outras dimensões da sociedade?

As empresas precisarão ampliar a sua visão sobre o sig-
nificado do termo “gestão de talentos”. Terão que ir além dos 
seus muros e se tornar verdadeiros hub de talentos. Quem 
fará parte desse hub? Serão todos que fizerem parte dessa 
rede dentro e fora da organização, aqueles que possuírem 
competências e experiências únicas que poderão colaborar 
para a sua organização ter sucesso – independente se são 
funcionários ou não da sua empresa. É uma relação de mão 
dupla, onde a empresa também contribui ativamente para 
o desenvolvimento e sucesso desses talentos. A relação com 
fornecedores e até com ex-funcionários muda radicalmente 
com essa visão ampliada. Muitas empresas acabam se es-
quecendo de que muitos fornecedores podem fazer parte 
dessa visão mais ampla de hub de talentos. 
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Alguns fornecedores podem ser agentes essenciais para a 
sua estratégia. Mas se a gente parar para pensar, com quan-
tos fornecedores as empresas realizam reuniões frequentes 
para ter suas visões sobre a dinâmica do mercado? E o que a 
sua empresa proporciona de aprendizado e desenvolvimen-
to para esses fornecedores? É uma forma diferente de se re-
lacionar com o ambiente externo. Isso vale, inclusive, para 
ex-funcionários, que tanto contribuíram para o sucesso da 
sua empresa no passado. Já reparou que a grande maioria 
das empresas simplesmente corta relações com seus funcio-
nários quando eles deixam a organização?

Em um mundo onde as pessoas terão experiências em 
cada vez mais empresas, muitas delas ganhariam muito se 
incorporassem o modelo que algumas das maiores univer-
sidades do mundo utilizam para se relacionar com seus ex- 
alunos. Elas criam comunidades, os chamados ‘alumni’. Os 
ex-alunos de Stanford, por exemplo, estão em mais de 150 
países. Alguns são fundadores de algumas das maiores em-
presas do mundo (Google, Netflix, Tesla, LinkedIn...). Há 
dados que mostram que os ex-alunos de Harvard já criaram 
mais de 20 milhões de empregos e participam de mais de 
100 mil conselhos de administração de empresas.

LinkedIn. Tesla. YouTube. Yammer. SpaceX. Sabe o que 
essas empresas têm em comum? Foram todas fundadas por 
ex-funcionários do PayPal. Ou seja: trabalhar em uma em-



presa por toda a vida hoje é raridade. Mas criar relações por 
toda a vida com seus ex-funcionários pode se tornar uma 
oportunidade fantástica para as empresas. Na nossa pes-
quisa “Raio-X do RH”, esse foi o item com uma das piores 
avaliações entre os profissionais que não atuam em RH. 
Apenas 25% concordaram que o RH desenvolve estratégias 
e ações concretas para se relacionar com os talentos que dei-
xam a empresa e com os candidatos que não são aprovados 
para as vagas abertas. O que fazem hoje as pessoas que não 
foram aprovadas em seus processos seletivos? O que fazem 
os seus ex-funcionários hoje? Qual a experiência dessas pes-
soas com a sua empresa? Qual a marca da sua empresa para 
esses grupos? Quais oportunidades sua empresa pode estar 
perdendo?

Saber desenvolver relações dentro e fora do seu mercado 
será crítico para organizações que querem vencer na era digi-
tal. Saber identificar e desenvolver essas relações com esses 
talentos será crítico para organizações que querem inovar. 
Algumas empresas já estão percebendo isso e incentivam 
essa prática de forma um pouco mais estruturada.

 
Também há um movimento de transformação 
na forma de se ver a carreira. Muitos profis-
sionais, hoje, convivem com carreiras simul-
tâneas, atuando tanto no empreendedorismo, 
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quanto organizações em rede, e também dentro 
de organizações formais. Outra tendência é o 
envelhecimento da população, o que estende 
o tempo de vida útil – e de carreira – dessas 
pessoas para muito mais do que o RH costuma 
considerar viável em suas seleções. Esse ce-
nário coloca, dentro da mesma organização, 
diversas gerações com culturas diferentes, 
e processos de trabalho em transformação. 
Como os RHs devem lidar com esse caldeirão 
cultural? O sr. já percebe uma mudança com 
avanços na gestão dessas dinâmicas?

Eu vejo esse caldeirão cultural como algo extremamente 
benéfico para qualquer empresa. Ter profissionais com dife-
rentes formas de pensar e atuar é um diferencial competiti-
vo nas organizações. Há avanços na introdução desses novos 
formatos, mas, para que isso se transforme em realidade, as 
empresas precisam ter clareza sobre a cultura que elas pre-
cisam desenvolver para o negócio ter sucesso.

Muitas empresas acabam querendo copiar o que deu 
certo em outras empresas ou adotando algumas iniciativas 
por mero modismo. Uma das coisas mais importantes que 
aprendi é que o grande ponto de partida em qualquer tra-
balho de cultura é entender que cada organização é única. 
Não adianta querer ‘clonar’ a cultura de uma outra empresa. 



É por isso que a cultura que funciona em uma empresa A 
não necessariamente funciona na empresa B. E o RH tem 
um papel fundamental para dar maior clareza sobre esses 
temas para líderes e equipes.

São muitos fatores que precisam ser combinados para 
criar a identidade que vai tornar a sua empresa única no 
mercado: a sua visão de futuro, seus valores, sua estratégia, 
o modelo de gestão, o desenho da organização, a estrutura 
física e tecnológica... E, no final, tudo isso precisa produzir 
resultados de negócios e tornar a empresa um lugar fantás-
tico para se trabalhar.

 Na prática, uma empresa consegue potencializar todo esse 
caldeirão de diferenças quando ela tem clareza de qual é a 
cultura que ela precisa para sua empresa vencer em seu mer-
cado. Não adianta falar em inovação e punir qualquer erro. 
Não adianta falar em visão de longo prazo se grande parte 
das ações do dia são feitas exatamente como eram feitas no 
passado. Não adianta falar em diversidade e inclusão e fechar 
as portas para os pensamentos e ideias diferentes e divergen-
tes. Não adianta falar em liderança se são os chefes que são 
valorizados e reconhecidos. Não adianta contratar talentos de 
diferentes perfis e introduzi-los em um modelo de trabalho 
do século passado, desperdiçando suas fortalezas com ativi-
dades improdutivas. Ao desperdiçar o tempo e o cérebro das 
pessoas, líderes e organizações diminuem drasticamente a 



sua capacidade de inovar, resolver desafios e de gerar mais 
valor para os clientes. É a cultura que será criada que vai de-
finir se a estratégia da sua empresa terá sucesso ou não. Mas 
cultura não brota do papel ou do powerpoint. Cultura não é 
sobre o que é dito. E também não é sobre o que é escrito. Essa 
nova cultura precisa ser a expressão concreta do que é prati-
cado e valorizado no dia a dia da sua organização.

 
Considerando o mesmo contexto, o que o sr. nota 
com relação à diversidade e inclusão hoje, e o 
que aconselha na perspectiva do novo RH?

Diversidade e Inclusão é um tema hoje muito presente em 
processos de recrutamento e seleção. E é realmente funda-
mental. Afinal, estamos falando de processos que são portas 
de entrada para profissionais que desejam desenvolver suas 
carreiras no mundo corporativo. 

Por outro lado, é preciso ir além do foco em recrutamento. 
Em primeiro lugar, é importante prover ainda mais oportu-
nidades para que profissionais de diferentes perfis e origens 
possam, de fato, trazer maior diversidade de ideias e de pen-
samento. Além disso, é preciso dar oportunidades para ace-
lerar seu desenvolvimento para que diferentes ideias, mode-
los mentais e formas de pensar estejam presentes em todos 
os níveis da organização. Ou seja, o tema de Diversidade e 
Inclusão precisa permear diferentes iniciativas e ações da 
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empresa para que se torne realmente um pilar da cultura. E 
aí os líderes exercem um papel crucial para que isso acon-
teça. O comportamento da liderança molda muito a cultura 
da empresa. Se eles promovem a diversidade de pensamen-
tos e ideias com suas equipes, isso passará a se incorporar 
naturalmente à cultura da empresa.

Pensar o tema de Diversidade e Inclusão de acordo com 
essa visão mais integrada pode contribuir para que as ações 
de RH gerem ainda mais impacto. Com essa abordagem 
sendo aplicada, equipes que hoje estão dedicadas ao tema 
precisarão também desenvolver conhecimento sobre visão 
estratégica, cultura e os diferentes processos no RH. Assim, 
poderão gerar ainda mais impacto para os clientes, para o 
negócio e para toda a sociedade.

 
Ainda há uma tendência do C-level de buscar 
as respostas para os problemas nas ferra-
mentas e nos processos? O que um líder pre-
cisa para sustentar uma mudança de cultura 
organizacional para essa nova era, apoiando 
seu time de pessoas? 

Cultura é algo tão importante que pode fazer com que 
uma empresa tenha sucesso ou não em suas estratégias. É 
algo que impacta a performance de qualquer organização 
no médio e no longo prazos. Por outro lado, como a pressão 
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por resultados mais imediatos é a regra na maior parte das 
empresas, isso acaba fazendo com que os líderes mais sênio-
res comecem a delegar gradativamente toda essa jornada de 
transformação cultural para o RH. 

O problema é que uma transformação cultural só acon-
tece de verdade quando a liderança se torna o modelo das 
mudanças. É uma missão de todos os executivos e líderes 
do negócio. Sua empresa pode ter planos espetaculares para 
se transformar em uma organização inovadora, digital, em-
preendedora e colaborativa, mas enquanto o time executivo 
não coloca em ação os novos comportamentos e atitudes, 
muito pouca coisa vai mudar. É fundamental que o falar e o 
agir estejam conectados em todos os níveis da organização. 

Por isso, a forma mais eficiente de iniciar a transforma-
ção da cultura de uma organização é transformar a forma 
de atuar do seu time executivo. Toda jornada bem-sucedida 
de transformação cultural precisa desenvolver ações foca-
das nesse grupo mais sênior. Pode ser mais difícil, mas se 
você focar suas energias em gerar alto impacto nesse nível, 
todas as ações com os demais líderes e com a organização 
terão muito mais eficácia. E, por consequência, sua empresa 
terá muito mais agilidade nesse processo de transformação. 

O RH deve contribuir nessa jornada, é claro, como um fa-
cilitador para o sucesso dessa jornada de transformação. Ele 
contribui para mapear a cultura que será necessária para fa-



zer com que a estratégia do negócio vença em seu mercado, 
ajuda os líderes a entenderem claramente o que a empresa 
precisa para conquistar o que deseja, cria estratégias para 
alinhar toda a liderança e a empresa em torno desse objetivo 
e definir como fazer essa transformação cultural acontecer.

 
De forma geral, o que é preciso para o RH ir 
além do RH?

Estamos vivendo uma era onde todas as empresas estão 
buscando novos modelos de negócio e novas formas de atuar. 
A primeira coisa que o RH precisa fazer para ir além do RH 
é conhecer muito bem as transformações que a empresa de-
seja realizar e o que a área precisa fazer para contribuir para 
o sucesso dessas novas estratégias. 

O RH precisa pensar de fora para dentro, entendendo as 
tendências, o cenário de negócios e o mercado da sua em-
presa. E também compreender os desafios dos executivos, 
líderes e equipes nesse contexto. Precisa, ainda, pensar de 
forma mais horizontal e menos vertical. Se há uma área que 
não pode trabalhar em silos é o RH. Afinal, é uma das áreas 
que tem fácil acesso aos líderes e equipes de todas as áreas 
da empresa. E também tem acesso a dados que permitem 
uma visão transversal de todos os desafios e oportunidades 
que existem na empresa. 
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O problema é que muitas áreas de RH não aproveitam 
todo esse potencial de gerar impacto no negócio. Eu tive a 
felicidade de ter trabalhado diretamente com líderes C-level 
de diferentes países. Depois de tantos anos realizando essas 
transformações, acabei desenvolvendo um modelo que cha-
mamos, aqui na Futuro S/A, de “quatro pilares da transfor-
mação”. E um dos grandes desafios hoje para o RH conse-
guir, de fato, ter uma atuação além do RH é fazer muito bem 
as conexões entre esses quatro pilares.

 O primeiro pilar é a visão estratégica. É sobre entender o 
perfil dos clientes da sua empresa, a proposta de valor para 
esses clientes, seu modelo de negócio e de operação, além 
das principais fortalezas que a empresa precisa ter para en-
tregar tudo isso com sucesso. Desenvolver a visão estratégi-
ca é conhecer profundamente o negócio. É pensar de forma 
estratégica, crítica e analítica. E é saber conectar todos esses 
pontos para entender claramente qual será o papel do RH 
nessa jornada de colocar a estratégia do negócio em ação 
através das pessoas. Só assim será possível para o RH criar a 
sua própria estratégia, suas prioridades e identificar os per-
fis de profissionais que a empresa e a própria área precisam 
para colocar seus planos em ação. 

O segundo pilar é a cultura organizacional. Apesar do 
tema Cultura ser bastante badalado atualmente, ainda não 
são todos os profissionais de RH que conseguem fazer a co-



nexão entre a estratégia do negócio e a cultura que a empre-
sa precisa desenvolver. Isso acaba impactando diretamente 
no fracasso de diversas iniciativas de mudanças nas empre-
sas. E essa é uma das grandes oportunidades que o RH tem 
atualmente de fazer a diferença em uma organização. Esta-
mos falando aqui sobre o DNA da empresa, dos princípios 
de liderança e a sua forma de operar. Toda vez que ocorre 
algum tipo de transformação estratégica na organização, é 
preciso prestar muita atenção nos impactos na Cultura da 
empresa. Afinal, não existe transformação da estratégia sem 
transformação cultural.

O terceiro pilar se refere à Gestão Integrada de Talentos. 
Tudo que o RH desenvolve em suas práticas sustenta a Cul-
tura. Muitos dos processos do RH acabam refletindo, para 
as equipes, o que é, de fato, valorizado e reconhecido dentro 
da organização. Todas as ações, programas e processos do 
RH dão clareza para toda a organização sobre o perfil de 
talentos que a empresa deseja atrair, contratar, engajar, de-
senvolver e promover. É o que norteia as decisões relaciona-
das às pessoas e sustenta o que será efetivamente praticado 
na organização. Um dos grandes desafios para o RH ocorre 
quando esses processos são criados de forma isolada uma 
das outras e de forma desconectada com a estratégia e a cul-
tura que a empresa deseja desenvolver. 

E, por fim, temos o quarto pilar: Analytics & Performan-



ce. A maior parte das áreas de RH ainda realiza ações sem 
entender claramente como as suas iniciativas geram impac-
to no negócio. Mas esse não é um desafio novo. Ao longo da 
minha carreira como executivo de RH, esse era o item que 
demandava maior investimento de tempo e de energia com 
minhas equipes. Em cada projeto, ficava cada vez mais claro 
que só era possível saber se estávamos realmente gerando 
transformações na organização quando conseguíamos me-
dir os resultados de nossas ações. 

Por isso, para todas as ações planejadas terem sucesso, 
elas precisam estar conectadas a objetivos e resultados con-
cretos. Objetivos e indicadores-chave precisam ser criados 
para avaliar a progressão dessas ações para os clientes, para 
as pessoas, para o negócio e para a sociedade. É algo que 
vai além dos dados e indicadores. É sobre criar uma cultura 
orientada a fazer, primeiramente, boas perguntas. É criar 
na organização a capacidade de fazer análises que vão muito 
além dos números. E que vão muito além das necessidades 
do presente. 

Há mais detalhes sobre cada um desses pilares no li-
vro, é claro. Mas o que observei na prática é que as áreas de 
RH que conseguem realizar uma transformação profunda 
na sua forma de atuar são aquelas que conseguem realizar 
muito bem as conexões entre esses quatro pilares. No final 
das contas, são áreas de RH que conseguem conectar muito 



bem a estratégia de gestão de pessoas e a estratégia do ne-
gócio para entregar valor para os clientes e para criar uma 
organização de alta performance.

 
E, por fim, o sr. poderia dar algumas dicas de 
boas práticas para nossos leitores adotarem 
e fazerem essa transição com mais leveza e su-
cesso?

Para já contribuir diretamente no desenvolvimento de 
uma visão estratégica dos líderes e profissionais de RH, vou 
além de apenas deixar algumas dicas. Vou compartilhar 10 
perguntas valiosas (veja nas páginas a seguir    ) que podem 
ficar como uma espécie de “lição de casa” para profissionais 
e líderes. São reflexões importantes que precisam ser res-
pondidas por qualquer área de RH que queira iniciar sua 
jornada de transformação para uma nova forma de atuar.
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10 perguntas valiosas que você  
precisa fazer para reinventar seu RH
Por André Souza 

1. O RH CONHECE MUITO BEM OS FUNDAMENTOS QUE FAZEM A EM-

PRESA GERAR RESULTADOS HOJE? O RH SABE O QUE A EMPRESA PRE-

TENDE PASSAR A FAZER PARA MANTER A SUA RELEVÂNCIA EM SEU MER-

CADO NOS PRÓXIMOS ANOS? 

Conhecer o negócio não é só sobre conhecer seus produtos 
e serviços. É sobre conhecer o seu mercado. É sobre conhecer 
os mecanismos que fazem a sua empresa gerar resultados. É 
sobre entender muito bem seus clientes. É sobre entender seu 
passado, seu presente e, em especial, como a empresa preten-
de operar no futuro. Como disse o Dave Ulrich, é sobre saber 
qual a estratégia e modelo de negócios da empresa para tor-
nar-se vencedora em seu mercado nos próximos anos.

 
2. QUAL A MARCA DO RH HOJE JUNTO AOS DIFERENTES STAKEHOLDERS? 

Jeff Bezos diz o seguinte sobre nossa marca: “sua marca é 
o que dizem sobre você quando você não está na sala”. O que 
executivos, líderes e funcionários dizem sobre o seu RH? 



3. BASEADO NESSA ANÁLISE, QUAL A NOVA PROPOSTA DE VALOR DO 

SEU RH PARA OS PRÓXIMOS ANOS? QUAL A PROPOSTA DE VALOR DO RH 

HOJE NA SUA EMPRESA? 

Imagine que fizéssemos essa pergunta para o time de 
RH, para os executivos, líderes e funcionários da sua empre-
sa. Quais seriam as suas respostas? Se elas estiverem muito 
distantes do que você acredita que deva ser o real posicio-
namento do seu RH, passou da hora da área arregaçar as 
mangas para transformar essa situação. 

4. QUAIS AS COMPETÊNCIAS QUE O SEU NOVO RH PRECISA TER PARA 

ENTREGAR ESSA NOVA PROPOSTA DE VALOR? 

Um novo jeito de atuar vai demandar naturalmente um 
conjunto novo de comportamentos, habilidades e atitudes 
da equipe. Não é para jogar fora todo o “kit de ferramentas” 
que o time de RH desenvolveu ao longo de sua jornada. Po-
demos honrar o legado do passado, mas novas tecnologias, 
ferramentas e estratégias precisarão fazer parte do conjunto 
de competências e novos artefatos que vão ser demandados 
para o RH atuar nesse novo modelo.



5. QUAL O NOVO MODELO DE OPERAÇÃO JUNTO AO TIME EXECUTIVO 

E ÁREAS DE NEGÓCIO? 

Existe hoje um modelo de operação e de atendimento do 
RH que funciona bem para a antiga forma de atuar do RH. 
Esse modelo de operação contribui para sustentar a marca 
que o RH tem hoje. Naturalmente um novo jeito de atuar vai 
demandar um novo modelo de operação e de atendimento 
conectados à Estratégia do Negócio e à nova Proposta de Va-
lor do RH como área. 

6. QUAL DEVE SER A NOVA ESTRUTURA DO RH PARA ENTREGAR O 

QUE O NEGÓCIO REALMENTE PRECISA? 

Existem hoje diversos formatos de estrutura de RH que 
vão muito além do tradicional modelo do Dave Ulrich. Não 
é porque uma determinada estrutura funciona na empresa 
que saiu na capa da revista que vai automaticamente fun-
cionar na sua empresa. Toda estrutura precisa servir para 
fazer a estratégia do negócio acontecer e estar alinhado com 
a cultura da sua organização. Não existem fórmulas. Cada 
caso é um caso. 



7. QUAL O NOVO PERFIL DOS LÍDERES E PROFISSIONAIS DE RH QUE 

FARÃO PARTE DESSE NOVO JEITO DE ATUAR? 

Esse é um ponto também mega importante. Em qualquer 
processo de transformação, novas formas de atuar e novas 
habilidades serão esperadas de profissionais e líderes. Essa 
mensagem precisa estar muito clara para o que será exigido 
daqui para frente. Esse perfil profissional combinará habili-
dades técnicas e comportamentais que alguns profissionais já 
possuem. E outras podem ser perfeitamente desenvolvidas.  

8. QUAIS ÁREAS VÃO PASSAR A FAZER O QUE O RH VAI DEIXAR DE 

FAZER? 

Esse é um momento importante de alinhamento com 
outras áreas. Muitas atividades precisarão ser remanejadas 
por conta desse reposicionamento do RH. 

9. NO QUE O RH VAI PRECISAR SER ESPETACULAR EM FAZER? QUAIS 

SÃO AS AÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS PARA TURBINAR O DESENVOL-

VIMENTO DESSE TIME NESSA NOVA FORMA DE ATUAR? 

Aqui é o momento de estruturar as ações que serão rea-
lizadas para que todo o time esteja pronto para executar a 



estratégia. Nenhum processo de mudança é fácil. Por isso, 
ações de desenvolvimento e de gestão de performance pre-
cisam ser contínuas. 

10. QUAIS OS INDICADORES DE SUCESSO PARA ESSA NOVA FORMA 

DE ATUAR DO RH? 

Um RH com um novo posicionamento vai demandar novas 
formas de medir seus resultados. Entram nesse cenário no-
vos indicadores, cruzamento de dados através de estratégias 
de People Analytics... e a gente sabe que, indo muito além dos 
modismos que envolvem o termo, há um oceano de oportu-
nidades nessa área para o RH ir muito além dos dashboards 
que não geram valor para o negócio - e para o próprio RH.

No final das contas, os líderes de negócio precisam, cada 
vez mais, contar com profissionais de RH que consigam aliar 
uma grande expertise em gestão de talentos com um conhe-
cimento mais profundo dos desafios do negócio. O problema 
é que isso ainda não está acontecendo em diversas empre-
sas. E é essa grande oportunidade para quem deseja trans-
formar as ações de RH em alto impacto no negócio.
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AS TENDÊNCIAS QUE 
VÃO IMPACTAR O RH
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O foco desse capítulo não é prever o futuro. É anali-
sarmos alguns sinais que já estão acontecendo hoje. 
Todos os dias surgem sinais de mudanças na nossa 

frente. Sinais que mostram o que pode acontecer nos pró-
ximos anos. Sinais que nos ajudam a imaginar como o fu-
turo pode ser diferente. 

Podem ser pequenas inovações que não são necessa-
riamente associadas à tecnologia. São tendências que po-
dem mudar nosso jeito de fazer as coisas. Podem mudar 
comportamentos.

São sinais do futuro. Sinais que se transformam em ten-
dências que podem gerar oportunidades incríveis para que 
o RH transforme a sua atuação e gere alto impacto para as 
pessoas e para o negócio.

Um dos grandes benefícios de estarmos atentos a essas 
tendências é que isso dá a capacidade para qualquer pro-
fissional desenvolver naturalmente o pensamento crítico e 
estratégico. 



Essas tendências nos fazem refletir sobre os impactos que 
essas mudanças podem gerar para o trabalho das pessoas, 
para os negócios e para a sociedade. Lembre-se de que o que é 
comum hoje já foi bem estranho de entender em um passado 
bem próximo. Muitos desses sinais de mudança podem pa-
recer sem sentido e até ridículos em um primeiro momento. 
Por exemplo: quem diria que entraríamos em um carro de 
um desconhecido como se fosse um táxi? Ou que alugaría-
mos um quarto em um lugar que não fosse em um hotel?

Os sinais de mudanças chamam a nossa atenção para 
possíveis inovações antes que se tornem óbvias. E nos aju-
dam a pensar nos problemas que as empresas e as pessoas 
terão que resolver nos próximos anos.  

Isso é fundamental para profissionais de qualquer área 
e tem se tornado ainda mais importante para quem traba-
lha em RH. Afinal, essas mudanças mexem profundamente 
nos negócios, na forma de atuar das equipes e na cultura de 
qualquer organização. Mas quais os sinais de mudanças e 
tendências que o RH precisa estar atento?

A seguir, você verá um conjunto de sinais que já es-
tão ocorrendo e que, em maior ou menor escala, podem 
impactar o negócio da sua empresa e a sua estratégia de 
gestão de talentos. Algumas dessas tendências já são rea-
lidade para diversas empresas. E para outras podem ser 
uma completa novidade.



Ao ler esses sinais e tendências, procure refletir de que 
forma esses movimentos podem gerar impacto no negócio 
da sua empresa. Além disso, reflita sobre os desafios e opor-
tunidades que a área de RH pode ter para atrair, contratar, 
desenvolver, remunerar e engajar os talentos que sua em-
presa precisa.

Pense naquilo que precisa estar no seu mapa de priorida-
des daqui pra frente.

1. Novas visões sobre o trabalho.
2. A ascensão do trabalho híbrido.
3. Identidade ampliada.
4. A escassez de talentos digitais.
5. Liderança em 360º. 
6. O crescimento do ‘Anywhere Office’.
7. Organizações tornando-se ‘Edtechs’.
8. Conhecimento Instantâneo.
9. Observadores de tendências.
10. Empresas como agentes de transformação.
11. Seu futuro moldado por outros mercados.
12. A transformação da gestão de desempenho.
13. As empresas como ‘hubs de talentos’.



DE PARA

Trabalho por toda a vida em 
uma mesma empresa

Trabalho como uma jornada 
de excelentes experiências

O que importa é o tempo que 
você passa na empresa

O que importa é o valor que 
você gera com seu trabalho.

Organização vertical atuando 
de forma lenta e burocrática

Organização horizontal 
atuando de forma ágil, 
colaborativa e inovadora.

A empresa busca apenas 
talentos próximos à sede da 
empresa. 

Talentos distribuídos em 
qualquer parte do mundo.

Trabalhar olhando apenas a 
sua própria área e seu ‘job 
description’

Ir muito além da sua área de 
atuação, da sua empresa e do 
seu mercado.

Inovação restrita a poucas 
áreas em uma empresa. 

Inovação pode ser criada em 
qualquer área e por qualquer 
profissional.



DE PARA

Visão de trabalho é sinônimo 
de emprego formal.

Trabalho pode ser realizado 
em diferentes modelos e 
formatos.

Salários e benefícios como 
únicos itens de engajamento.

Carreira, Propósito, 
Experiência e Desenvolvimento 
compõem o pacote.

Trabalho de 9h às 18h dentro 
do escritório.

Trabalho a qualquer hora e 
qualquer lugar.

Grandes empresas 
tradicionais como a grande 
opção de carreira.

Mais opções em organizações 
digitais, startups e 
empreendedorismo.

Treinamento e 
desenvolvimento só através de 
MBA e cursos das empresas. 

Autodesenvolvimento e 
aprendizados constantes de 
diferentes formas.

Foco em desenvolver apenas 
as fraquezas.

Foco em desenvolver as 
fortalezas.



NOVAS VISÕES 
SOBRE O TRABALHO.

Um novo mundo do trabalho demanda novas práticas de 
gestão de talentos nas organizações.

A gente já sabe que estamos vivendo uma verdadeira re-
volução no mundo do trabalho. As novas tecnologias e as 
redes sociais permitiram uma uma série de mudanças na 
relação das pessoas com o seu trabalho. 

Como veremos a seguir, essas mudanças de comporta-
mento vão gerar mudanças profundas na forma como as 
empresas e seus RHs vão atuar daqui para a frente.

Novas abordagens para atrair, recrutar, desenvolver, re-
munerar e engajar profissionais precisarão ser consideradas 
para empresas que queiram vencer em seus mercados.

Afinal, sem talentos, uma empresa jamais conseguirá co-
locar a sua estratégia em ação.



 

A ASCENSÃO DO 
TRABALHO HÍBRIDO.
A experiência do trabalho virtual quebrou 
barreiras físicas e culturais relacionadas  
ao trabalho remoto.

Por conta da pandemia, a experiência recente do traba-
lho virtual fez com que muitas empresas descobrissem que 
as equipes poderiam ter agilidade, colaboração e produtivi-
dade. 

Por outro lado, as empresas também perceberam que o 
formato presencial é essencial para potencializar a colabora-
ção, a inovação, bem como o desenvolvimento das pessoas e 
da cultura do escritório.

Emerge naturalmente um novo jeito de trabalhar: um 
modelo híbrido, que alia o melhor do trabalho virtual à ex-
periência de atuar em um ambiente moderno e com uma 
utilização mais inteligente e eficiente dos espaços.



IDENTIDADE 
AMPLIADA.
Nossas identidades virtuais se tornaram a 
expressão de quem somos (ou desejamos ser) 
para o mundo.

Instagram, Youtube, Spotify, LinkedIn... As diferentes re-
des e plataformas permitiram que qualquer pessoa pudesse 
ter voz, compartilhando as suas ideias, construindo a sua 
própria audiência e tornando-se as estrelas de seus próprios 
canais.

Isso vai gerar impacto para os profissionais e empresas, 
pois todos precisarão aprender a agir e se comunicar com 
autenticidade e clareza - em linha com a identidade, valo-
res e a marca que pessoas e organizações desejam promover 
para o mundo.

Crescerá cada vez mais a importância de se pensar estra-
tegicamente sobre a criação, desenvolvimento e posiciona-
mento de marcas profissionais e corporativas.



ESCASSEZ DE 
TALENTOS DIGITAIS.
Eles serão muito demandados nos próximos 
anos, mas serão raros.

À medida que as empresas utilizarem mais as novas tec-
nologias, mais talentos serão necessários para colocar a sua 
estratégia em ação. O problema é que esses talentos ainda 
são escassos. Estima-se que só nos EUA apenas 30% das no-
vas posições digitais serão preenchidas nos próximos anos.

Mas ao mesmo tempo que isso será um desafio, também 
se tornará uma oportunidade fantástica de carreira para as 
pessoas. Elas precisarão acelerar seu desenvolvimento para 
aproveitar essas oportunidades. E por parte das empresas, 
elas precisarão de estratégias inovadoras para atrair, desen-
volver e engajar os novos talentos da era digital.



LIDERANÇA 360º.
Eles serão essenciais nos novos formatos de 
organizações mais horizontais e colaborativas.

Líderes que não precisam de um cargo para liderar serão 
chave para os novos formatos de organização menos hierár-
quicos e mais colaborativos que estão surgindo.

Eles são capazes de fazer com que pessoas de diferentes 
áreas trabalhem de forma colaborativa em torno de ideias 
novas, quebrando resistências e realizando transformações.

Com estruturas mais horizontais e modernas nas empre-
sas, teremos cada vez mais oportunidades para líderes de 
verdade. Líderes que não são líderes por conta de um cargo 
com nome bonito.

Líderes reconhecidos por qualidades que não tem nada 
a ver com posição, título ou cargo. Líderes que lideram em 
360 graus.



O RESCIMENTO DO 
‘ANYWHERE OFFICE’.
O trabalho remoto que transcende as barreiras 
geográficas começa a se tornar realidade em 
algumas organizações.

Em diversas empresas, trabalho virtual vai além do home 
office. Ele pode ser realizado em sua casa, em uma outra ci-
dade ou até em outro país. Esse é o conceito do ‘anywhere 
office’. 

É claro que isso não é algo aplicável para todas as ativida-
des em uma empresa. Mas para alguns cargos pode ser in-
diferente o local ou a cidade onde a pessoa esteja. E da mes-
ma forma que o trabalho remoto permite que uma atividade 
seja realizada de qualquer lugar, profissionais de qualquer 
lugar do Brasil (e até do mundo) podem fazer essa atividade.

É um sinal de mudança importante que vai gerar desa-
fios e oportunidades para profissionais e empresas nos pró-
ximos anos.



ORGANIZAÇÕES 
TORNANDO-SE 
‘EDTECHS’.
Empresas formando cada vez mais seus 
próprios talentos e irão desenvolver o seu 
ecossistema.

Com novos negócios e estratégias, empresas de todos os 
segmentos precisarão desenvolver seus profissionais rapi-
damente. Com a dificuldade das universidades de atender 
essa demanda de forma acelerada, empresas precisarão se 
transformar em verdadeiras Edtechs.

Grandes empresas aqui no Brasil e no Exterior têm apos-
tado nessa tendência produzindo conteúdo e conhecimento 
para seus clientes, fornecedores e stakeholders para acelerar 
a adoção de suas novas estratégias e modelos de negócios.



CONHECIMENTO 
INSTANTâNEO.
Estamos educando o nosso cérebro a estímulos 
superficiais de poucos segundos.

Stories, posts curtos, imagens e lives nas redes sociais, 
audiolivros, podcasts, vídeos... tudo isso é parte de um mo-
vimento que está conectado a uma única tendência que tem 
se fortalecido cada vez mais: o “conhecimento instantâneo”.

Isso vai influenciar cada vez mais a necessidade de 
pessoas e organizações tornarem a sua comunicação mais 
concisa, objetiva e em formatos que engajem as pessoas 
em poucos segundos. 

Não é algo novo, mas é uma tendência que já está in-
fluenciando a forma de criar, compartilhar e consumir 
conteúdos. E, é claro, vai impactar, por exemplo, a comu-
nicação e até as estratégias de treinamento e desenvolvi-
mento nas organizações.



OBSERVADORES DE 
TENDÊNCIAS.
Estar atento aos sinais do futuro está se 
tornando uma vantagem competitiva que 
permitirá a criação de novos produtos, serviços 
e até de carreiras.

Profissionais que precisam reinventar organizações e 
criar novos modelos de negócios precisarão cada vez mais 
mergulhar nas tendências e nos sinais de mudanças que es-
tão moldando o futuro.

Esses sinais podem se tornar verdadeiras minas de ouro 
para quem conseguir identificar seu potencial e criar solu-
ções para desafios que as pessoas nem sabem que têm. 

Profissionais e organizações que se destacarão nos pró-
ximos anos serão aqueles que estarão atentos ao que está 
acontecendo no mundo. Eles se anteciparão para criar as so-
luções relacionadas aos impactos das novas tecnologias, das 
mudanças econômicas e dos comportamentos da sociedade.



EMPRESAS COMO 
AGENTES DE 
TRANSFORMAÇÃO.
Com tantos desafios em diferentes áreas, 
veremos cada vez mais organizações liderando 
transformações na sociedade nos próximos anos.

9 bilhões de habitantes no mundo até 2030. Mudanças 
no clima. Pandemias. Empresas mais conscientes, diversas 
e sustentáveis.

Veremos nos próximos anos as empresas atuando ativa-
mente para acelerar as transformações e superar os desafios 
que teremos pela frente como sociedade.

Isso vai produzir mudanças importantes no perfil dos co-
laboradores e líderes nas empresas, pois eles precisarão de-
senvolver uma visão mais ampla do impacto de seus negó-
cios e de sua função na sociedade – indo além dos balanços 
financeiros e do retorno para os acionistas.



SEU FUTURO 
MOLDADO POR 
OUTROS MERCADOS.
Acabou a era de analisar apenas as empresas 
que atuam em seu mercado.

As linhas que teoricamente separavam os mercados es-
tão desaparecendo rapidamente. Acabou a era de analisar 
apenas as empresas que atuam em seu mercado.

Hoje, para conhecer o futuro de um mercado, você preci-
sa conhecer o futuro de diferentes mercados. 

Não se interessar pelo que está acontecendo em outros 
mercados pode ser fatal para a sua atuação como profissio-
nal de RH e para a sobrevivência da sua empresa.

Tenha especial atenção às ações que as empresas de 
tecnologia e as startups de diferentes segmentos estão 
realizando. Ali já existem diversas pistas das transforma-
ções que estão acontecendo e que podem afetar a sua car-
reira e a sua empresa.



A TRANSFORMAÇÃO 
DA GESTÃO DE 
DESEMPENHO.
O seu modelo de gestão de performance está 
fazendo sentido nesse cenário de mudanças 
ultra rápidas?

Vemos hoje todo um movimento de empresas transfor-
mando seus processos de gestão de performance através de 
ciclos menores de avaliação, com objetivos mais integrados 
entre áreas, com maior foco em fomentar a inovação e ace-
lerar o desenvolvimento das pessoas e dos líderes.

No final das contas, o objetivo é gerar menos complexida-
de, incentivar a colaboração e, de fato, turbinar a performan-
ce das equipes e da organização. Maximizar as fortalezas das 
pessoas e mirar as competências do futuro também têm feito 
parte de uma ampla abordagem para as empresas desenvol-
verem as capacidades necessárias para essa nova era.



AS EMPRESAS COMO 
‘HUBS DE TALENTOS’.
As empresas precisarão, nos próximos anos, 
ampliar a sua visão sobre Gestão de Talentos 
indo além das fronteiras da sua empresa.

Ao pensar em talentos, as empresas precisarão ir além de 
pensar apenas nos seus funcionários. As empresas precisa-
rão se tornar ‘hubs de talentos’.

Talentos serão todos que fizerem parte dessa rede. Serão 
aqueles que têm experiências e competências únicas que po-
dem colaborar para a sua organização ter sucesso – inde-
pendente se são funcionários ou não da sua empresa. 

É uma relação de mão dupla, onde a empresa também con-
tribui ativamente para o sucesso desses talentos. Com essa 
visão ampliada, as empresas mudarão por completo a relação 
que têm hoje com seus fornecedores e ex-funcionários.



A Futuro S/A foi criada para ajudar organizações que querem 
desafiar o status quo e criar o futuro, desenvolvendo ações de 
transformações estratégicas e culturais adequadas para  
o contexto de cada empresa.

Sobre a futuro s/a

Lançada em 1997, a HSM Management é uma das principais 
publicações de gestão e liderança do Brasil, garantindo o acesso 
à vanguarda mundial do pensamento na área de negócios, com 
foco sempre na junção de teoria e prática. 

Sobre a Revista HSM Management

https://www.instagram.com/revista_hsm/
https://www.facebook.com/revistahsmbrasil/
https://twitter.com/revista_hsm
https://www.linkedin.com/company/revista-hsm
https://www.revistahsm.com.br/


O que você achou  
deste conteúdo?

O que você achou  
do design?

Obrigado pela colaboração!

avaliação

Avaliar temas como aplicabilidade, qualidade do texto, etc

Avaliar temas como legibilidade, qualidade das imagens, etc

https://tigrupoanga.typeform.com/to/rj6xz2iL#n=3&e=rubem%20alves
https://tigrupoanga.typeform.com/to/FJuL2Ix6#n=3&e=rubem%20alves
https://tigrupoanga.typeform.com/to/rj6xz2iL#n=2&e=rubem%20alves
https://tigrupoanga.typeform.com/to/FJuL2Ix6#n=2&e=rubem%20alves
https://tigrupoanga.typeform.com/to/rj6xz2iL#n=1&e=rubem%20alves
https://tigrupoanga.typeform.com/to/FJuL2Ix6#n=1&e=rubem%20alves
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